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UP 000

Heteroarylové zlúčeniny ako inhibítory IRAK a ich použitie
PRÍBUZNÉ PRIHLÁŠKY

[0001] Táto prihláška si nárokuje prioritu US doterajšej prihlášky č. 62/082,231, podanej dňa
20.

novembra 2014.

OBLASŤ TECHNIKY VYNÁLEZU

[0002] Predkladaný vynález poskytuje zlúčeniny vzorca (I), ako sú nárokované, ako
inhibítory IRAK a ich použitie pri liečení rakoviny a ďalších ochorení súvisiacich s
nadmernou expresiou IRAK, vrátane reumatoidnej artritídy, systémového lupus
erythematosus alebo lupus nephritis.

POZADIE VYNÁLEZU

[0003] Kinázy katalyzujú fosforyláciu proteínov, lipidov, cukrov, nukleosidov a ďalších
bunkových metabolitov a hrajú kľúčovú úlohu vo všetkých aspektoch fyziológie
eukaryotických buniek. Najmä proteín kinázy a lipid kinázy sa účastnia signálnych eventov,
ktoré riadia aktiváciu, rást, diferenciáciu a prežitie buniek v reakcii na extraceluláme
mediátory alebo stimuly, ako sú rastové faktory, cytokíny alebo chemokíny. Všeobecne sú
proteín kinázy klasifikované do dvoch skupín, a to na tie, ktoré prednostne fosforylujú
tyrozínové zvyšky a tie, ktoré prednostne fosforylujú serínové a/alebo treonínové zvyšky.

[0004] Kinázy sú dôležité terapeutické ciele pre vývoj protizápalových liečiv (Cohen, 2009.
Current Opinion in Celí Biology 21,1-8), napríklad kinázy, ktoré sa účastnia orchestrácie
adaptívnych a vrodených imunitných odpovedí. Kinázové ciele, ktoré sú predmetom
zvláštneho záujmu, sú členmi rodiny IRAK.

[0005] Kinázy spojené s receptorom interleukínu-1 (IRAK) sú kriticky zapojené do regulácie
vnútorobunkových signalizačných sietí kontrolujúcich zápal (Ringwood a Li, 2008. Cytokine
42,1-7). Kinázy IRAK sú exprimované v mnohých typoch buniek a môžu sprostredkovať
signály z rôznych bunkových receptorov vrátane toll-like receptorov (TLR). Predpokladá sa,
že IRAK4 je počiatočná proteín kináza aktivovaná downstream za receptorom interleukínu-1
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(IL-1) a všetkými toll-like receptormi (TLR) okrem TLR3, a iniciuje signalizáciu v
prirodzenom imunitnom systéme rýchlou aktiváciou IRAK1 a pomalšou aktiváciou IRAK2.
IRAK1 bola po prvý identifikovaná biochemickou purifikáciou IL-1 dependentnej aktivity
kinázy, ktorá koimunoprecipituje s receptorom IL-1 typu 1 (Cao et al., 1996. Science 271
(5252): 1128-31). IRAK2 bola identifikovaná hľadaním sekvencií homológnych s IRAK1 v
databáze ľudského exprimovaného sekvenčného tágu (EST) (Muzio et al., 1997, Science 278
i

(5343): 1612-5). IRAK3 (tiež nazývaná IRAKM) bola identifikovaná s použitím myšacej EST
sekvencie kódujúcej polypeptid s významnou homológiou s IRAK1 za účelom screeningu
cDNA knižnice periférnych krvných leukocytov (PBL) aktivovaných ľudským
fytohemaglutinínom (PBL) (Wesche et al., 1999. J. Biol. Chem. 274 (27): 19403-10). IRAK4
bola identifikovaná hľadaním v databáze sekvencií podobných IRAK a PCR univerzálnej
cDNA knižnice (Li et al., 2002. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 99 (8): 5567-5572).

[0006] Myši, ktoré exprimujú katalytický neaktívny mutant IRAK4 namiesto divokého typu
kinázy, sú celkom rezistentné voči septickému šoku spúšťanému iniekoľkými agonistami TLR
a sú'poškodené v svojej odpovedi na IL-1. Deti, ktoré postrádajú;aktivitu IRAK4 kvôli
genetickej vade, trpia opakujúcou sa infekciou pyogénnymi baktériami. Zdá sa, že TLR a IL1R závislé na IRAK sú životne dôležité pre detskú imunitu proti niektorým pyogénnym
baktériám, ale hrajú nadbytočnú úlohu pri ochrannej imunite voči väčšine infekcií u
dospelých. Inhibítory IRAK4 preto môžu byť užitočné pri liečbe chronických zápalových
ochorení u dospelých, bez toho, že by ich činili príliš citlivými na bakteriálne a vírusové
infekcie (Cohen, 2009, Current Opinion in Celí Biology 21,1-8). Boli vyvinuté silné
inhibítory IRAK4 (Buckley et al., 2008. Bioorg Med Chem Lett. 18 (12): 3656-60). IRAK1 je
nevyhnutná pre TLR7-sprostredkovanou a TLR9-sprostredkovanú aktiváciu IRF7 a produkciu
interferrónu-alfa (IFN-a), čo naznačuje, že inhibítory IRAK1 môžu byť užitočné na liečbu
systémového lupus erythematosus (SLE). IRAK2 je aktivovaná downstream za IRAK4 a hrá
úlohu pri produkcii prozápalových cytokínov. Inhibítory IRAK2jpreto môžu byť užitočné v
prípade zápalových ochorení.

J

ZHRNUTIE VYNÁLEZU

[0007J V jednom aspekte vynález poskytuje zlúčeniny vzorca (I):
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a ich farmaceutický prijateľné deriváty, solváty, soli, hydráty a stereoizoméry, ako sú ďalej
definované v nárokoch.

[0008] V ďalšom aspekte vynález poskytuje zlúčeniny vzorca (I), ako sú ďalej definované v
nárokoch, ktoré sú vhodné na liečbu a/alebo prevenciu porúch súvisiacich s IRAK. V ďalšom
aspekte vynález poskytuje uvedené zlúčeniny, ktoré sú schopné modulovať, najmä inhibovať
aktivitu alebo funkciu IRAK pri chorobných stavoch u cicavcov, najmä u ľudí.

[0009] V ďalšom aspekte vynálezu spôsoby na liečbu a/alebo prevenciu porúch vybraných z
autoimunitných, zápalových porúch, kardiovaskulárnych ochorení, neurodegeneratívnych
porúch, bakteriálnych a vírusových infekcií, alergie, astmy, pankreatitídy, zlyhania viacerých
orgánov, ochorenia obličiek, agregácie doštičiek, rakoviny, transplantácie, pohyblivosti
spermií, nedostatku erytrocytov, odmietnutia štepu, poškodenia pľúc, choreoby dýchacích
ciest a ischemických stavov.

[0010] Podľa ďalšieho aspektu predkladaný vynález poskytuje zlúčeniny vzorca (I), ako sú
ďalej definované v nárokoch, ktoré sú selektívne pre IRAK-4 a/alebo IRAK-1.

[0011] Podľa ďalšieho aspektu vynález poskytuje zlúčeniny vzorca (I), ako sú ďalej
definované v nárokoch, ktoré sú selektívne pre IRAK-4 a IRAK-1.

[0012] Podľa ďalšieho aspektu vynález poskytuje súpravu alebo kit obsahujúci aspoň jednu
zlúčeninu vzorca (I), prednostne v kombinácii s imunomodulačnými činidlami.
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[0013] Prednostne pozostáva opísaný kit zo samostatných balení:

(a) účinné množstvo zlúčeniny vzorca (I) a/alebo jej farmaceutický použiteľného derivátu,
solvátu, soli, hydrátu a stereoizoméru, vrátane ich zmesí vo všetkých pomeroch, a

J

(b) účinné množstvo ďalšej účinnej látky liečiva.

[0014] Podľa ďalšieho aspektu vynález poskytuje spôsob syntézy zlúčenín vzorca (I), ako je
ďalej definovaný v nárokoch.

PODROBNÝ OPIS NIEKTORÝCH USKUTOČNEÍ

j

1. Všeobecný opis zlúčenín podľa vynálezu

[0015] V určitých aspektoch predkladaný vynález opisuje inhibítory IRAK. V niektorých
opísaných uskutočneniach také zlúčeniny zahrnujú zlúčeniny vzorcov opísaných v tomto texte
alebo ich farmaceutický prijateľné soli, kde každá premenná je definovaná a opísaná v tomto
dokumente.

2. Zlúčeniny a definície

j
[0016] Zlúčeniny opísané v tomto dokumente zahrnujú zlúčeniny opísané všeobecne vyššie a
sú ďalej ilustrované tu uvedenými triedami, podtriedami a druhmi. Ako je tu uvedené, platia
nasledujúce definície, pokiaľ nie je uvedeno jinak. Pre účely tohto vynálezu sú chemické
prvky identifikované v súlade s Periodickou tabuľkou prvkov, verzia CAS, Handbook of
Chemistry and Physics, 75. vydanie. Všeobecné princípy organickej chémie sú okrem toho
opísané v "Organic Chemistry", Thomas Sorrell, University Science Books, Sausalito: 1999, a
"March's Advanced Organic Chemistry", 5. vydání, Red.: Ed.: Smith, M.B. a March, J., John
Wiley & Sons, New York: 2001.
^

[0017] Výraz "alifatický zvyšok" alebo "alifatická skupina", ako je tu uvádzaný, znamená
priamy (t.j. nerozvetvený) reťazec alebo rozvetvený, substituovaný alebo nesubstituovaný
uhľovodíkový reťazec, ktorý je celkom nasýtený alebo ktorý obsahuje jednu alebo viac
jednotiek nenasýtenia alebo monocyklický uhľovodík alebo bicyklický uhľovodík, ktorý je
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celkom nasýtený alebo ktorý obsahuje jednu alebo viac jednotiek nenasýtenia, ale ktorý nie je
aromatický (tiež sa tu používa označenie "karbocyklický" "cykloalifatický" alebo
"cykloalkylový" zvyšok), ktorý má jediný bod pripojenia k zvyšku molekuly. Pokiaľ nie je
uvedené inak, alifatické skupiny obsahujú 1 až 6 alifatických atómov uhlíka. V niektorých
uskutočneniach alifatické skupiny obsahujú 1 až 5 alifatických atómov uhlíka. V niektorých
uskutočneniach alifatické skupiny obsahujú 1 až 4 alifatické atómy uhlíka. V ešte niektorých
uskutočneniach alifatické skupiny obsahujú 1 až 3 alifatické atómy uhlíka a v ešte ďalších
uskutočneniach alifatické skupiny obsahujú 1 až 2 alifatické atómy uhlíka. V niektorých
uskutočneniach sa "cykloalifatický" (alebo "karbocyklický" alebo "cykloalkylový" zvyšok)
vzťahuje k monocyklickému C3-C6 uhľovodíka, ktorý je celkom nasýtený alebo ktorý
obsahuje jednu alebo viac jednotiek nenasýtenia, ale ktorý nie je aromatický a ktorý má jediný
bod pripojenia k zvyšku molekuly. Píkladné alifatické skupiny sú lineárne alebo rozvetvené,
substituované alebo nesubstituované Ci-Cg alkylové, C2-C8 alkenylové, C2-C8 alkinylové
skupiny a ich hybridy, ako je (cykloalkyl)alkyl, (cykloalkenyl)alkyl alebo (cykloalkyl)alkenyl.

[0018] Termín "nižší alkyl" sa týka Cm priamej alebo rozvetvenej alkylovej skupiny.
Príklady nižších alkylových skupín sú metyl, etyl, propyl, izopropyl, butyl, izobutyl a tercbutyl.

[0019] Výraz "nižší halogenalkyl" sa týka Cm priamej alebo rozvetvenej alkylovej skupiny,
ktorá je substituovaná jedným alebo viac atómami halogénu.

[0020] Termín "heteroatóm" znamená jeden alebo viac atómov kyslíka, síry, dusíka alebo
fosforu (vrátane akejkoľvek oxidovanej formy dusíka, síry alebo fosforu; kvartemizovanej
formy akéhokoľvek zásaditého dusíka alebo; substituovateľného dusíka heterocyklického
kruhu napríklad ako N (ako v 3,4-dihydro-2//-pyrrolylu), NH (ako v pyrrolidinylu) alebo NR+
(ako v N-substituovanom pyrrolidinylu)).

[0021] Termín "nenasýtený", ako je tu opísaný, znamená, že skupina má jednu alebo viac
jednotiek nenasýtenia.

[0022] Ako je tu opísané, výraz "bivalentný Cm (alebo Cm) nasýtený alebo nenasýtený,
priamy alebo rozvetvený uhľovodíkový reťazec" sa týka dvoj mocných alkylénových,
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alkenylénových a alkynylénových reťazcov, ktoré sp priame alebo rozvetvené, ako je tu
definované.
I

[0023] Termín "alkylén" sa týka bivalentnej alkylovej skupiny. "Alkylénový reťazec" je
polymetylénová skupina, tj. - (CH2)n-, kde n je kladné celé číslo, prednostne od 1 do 6, od

1

do 4, od 1 do 3, od 1 do 2 alebo od 2 do 3. Substituovaný alkylénový reťazec je
polymetylénová skupina, v ktorej je jeden alebo viac metylénových atómov vodíka
nahradených substituentom. Medzi vhodné substituenty patria substituenty opísané nižšie pre
substituovanú alifatickú skupinu.

[0024] Termín "alkenylén" sa týka bivalentnej alkenylovej skupiny. Substituovaný
alkenylénový reťazec je polymetylénová skupina obsahujúca aspLň jednu dvojnú väzbu, v
ktorej je jeden alebo viac atómov vodíka nahradených substituentom. Mezi vhodné
I
substituenty patria substituenty opísané nižšie pre substituovanú alifatickú skupinu.
I
[0025] Termín "halogén" znamená F, Cl, Br alebo I.

[0026] Termín "aryl", ako je tu používaný, sa používa samostatne alebo ako súčasť väčšej
I
skupiny ako v "aralkylskupine", "aralkoxyskupine" alebo "aryloxyalkylskupine" sa týka
monocyklických a bicyklických kruhových systémov, ktoré majú celkom päť až štrnásť
členov kruhu, pričom aspoň jeden kruh v systéme je aromatický a kde každý kruh v systéme
obsahuje tri až sedem členov kruhu. Termín "aryl", ako je tu opísaný, sa používa zameniteľné
s termínom "arylový kruh". V určitých uskutočneniach predkladaného vynálezu sa "aryl" týka
aromatického kruhového systému. Príkladné arylové skupiny sú fenyl, bifenyl, naftyl,
antracyl apod., ktorý poprípade obsahuje jeden alebo viac substituentov. Do rozsahu pojmu
"aryl" tiež spadá skupina, v ktorej je aromatický kruh kondenzovaný s jedným alebo viac
nearomatickými kruhmi, ako je indanyl, ftalimidyl, naftyl, fenantridinyl alebo
tetrahydronaftyl, a podobne.

[0027] Výrazy „heteroaryl" a „heteroar-", ako sú tu uvádzané, sa používajú samostatne alebo
ako súčasť väčšej skupiny, tak napríklad "heteroaralkyl" alebo "heteroaralkoxy", sa vzťahujú
k skupinám s 5 až 10 atómami v kruhu, prednostne 5,6 alebo 9 atómami v kruhu; ktoré majú
6,10

alebo 14 n elektrónov zdieľaných v cyklickej šruktúre; a ktoré majú, okrem atómov

uhlíka, jeden až päť heteroatómov. Termín "heteroatóm" sa týka dusíka, kyslíka alebo síry a
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zahrnuje akúkoľvek oxidovanú formu dusíka alebo síry a akúkoľvek kvartenizovanú formu
bázického dusíka. Heteroarylové skupiny zahrnujú, bez toho, že by bol výčet obmedzujúci,
tienyl, fúranyl, pyrrolyl, imidazolyl, pyrazolyl, triazolyl, tetrazolyl, oxazolyl, izoxazolyl,
oxadiazolyl, tiazolyl, izotiazolyl, tiadiazolyl, pyridyl, pyridazinyl, pyrimidinyl, pyrazinyl,
indolizinyl, purinyl, naftyridinyl a pteridinyl. Termíny "heteroaryl" a "heteroar-", ako sú tu
uvádzané, tiež zahrnujú skupiny, v ktorých je heteroaromatický kruh kondenzovaný k
jednému alebo viac arylovým, cykloalifatickým alebo heterocyklylovým kruhom, kde zvyšok
alebo miesto pripojenia je na heteroaromatickom kruhu. Neobmedzujúce príklady zahrnujú
indolyl, izoindolyl, benzotienyl, benzofúranyl, dibenzofúranyl, indazolyl, benzimidazolyl,
benztiazolyl, chinolyl, izochinolyl, cinnolinyl, ftalazinyl, chinazolinyl, chinoxalinyl, 4Hchinolizinyl, karbazolyl, akridinyl, fenazinyl, fenotiazinyl, fenoxazinyl, tetrahydrochinolinyl,
tetrahydroizochinolinyl apyrido[2,3-b]-l,4-oxazin-3(4H)on. Heteroarylová skupina je
poprípade mono- alebo bicyklická. Termín "heteroaryl", ako je tu uvádzaný, sa používa
zameniteľné s pojmami "heteroarylový kruh", "heteroarylová skupina" alebo
"heteroaromatický", pričom ktorýkoľvek z týchto termínov zahrnuje kruhy, ktoré sú
poprípade substituované. Termín "heteroaralkyl" sa týka alkylovej skupiny substituovanej
heteroarylom, kde alkylová a heteroarylová časť sú nezávisle substituované.

[0028] Ako je tu opísané, výrazy „heterocyklus", „heterocyklyl", „heterocyklický zvyšok" a
„heterocyklický kruh" sú používané zameniteľné a vzťahujú sa k stabilným 5- až ľčlenným
monocyklickým alebo 7-10členným bicyklickým heterocyklickým zvyškom, ktoré sú buď
nasýtené alebo čiastočne nenasýtené, a ktoré majú okrem atómov uhlíka jeden alebo viac,
prednostne jeden až štyri heteroatómy, ako je definované vyššie. Keď sa používa vo vzťahu
ku kruhovému atómu heterocyklu, termín "dusík" zahrnuje substituovaný dusík. Ako príklad
je možné uviesť, že v nasýtenom alebo čiastočne nenasýtenom kruhu majúcom 0 až 3
heteroatómy vybrané z kyslíka, síry alebo dusíka je dusíkom N (ako v 3,4-dihydro-2/7pyrrolylu), NH (ako v pyrrolidinylu) alebo ^NR (ako v A-substituovanom pyrrolidinylu).

[0029] Heterocyklický kruh môže byť pripojený k svojej pendantnej skupine na
ktoromkoľvek heteroatóme alebo atóme uhlíka, ktorý vedie k stabilnej štruktúre a
ktorýkoľvek z atómov kruhu môže byť poprípade substituovaný. Príklady takých nasýtených
alebo čiastočne nenasýtených heterocyklických zvyškov zahrnujú, bez toho, že by bol výčet
obmedzujúci, tetrahydrofúranyl, tetrahydrotiofenyl, pyrrolidinyl, piperidinyl, pyrrolinyl,
tetrahydrochinolinyl, tetrahydroizochinolinyl, dekahydrochinolinyl, oxazolidinyl, piperazinyl,
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dioxanyl, dioxolanyl, diazepinyl, oxazepinyl, thiazepinyl, morfolinyl a chinuklidinyl. Výrazy
"heterocyklus", "heterocyklyl", "heterocyklylový kruh", "heterocyklická skupina" a
"heterocyklický zvyšok",, ako sú tu uvádzané, sa používajú zameniteľné a tiež zahrnujú
skupiny, v ktorých je heterocyklylový kruh kondenzovaný s jedným alebo viac arylovými,
I
heteroarylovými alebo cykloalifatickými kruhmi, ako je indolinyl, 3//-indolyl, chromanyl,
i

fenantridinyl alebo tetrahydrochinolinyl, kde zvyšok alebo miesto pripojenia je na
heterocyklylovom kruhu. Heterocyklylová skupina je poprípade mono- alebo bicyklická.
Termín "heterocyklylalkyl" sa týka alkylovej skupiny substituovanej heterocyklylom, kde
alkylové a heterocyklylová časti sú nezávisle substituované.

[0030] Ako je tu opísané, výraz "čiastočne nenasýtený" sa týka kruhového zvyšku, ktorý
zahrnuje aspoň jednu dvojnú alebo trojnú väzbu. Termín " čiastočne nenasýtený "je
zamýšľaný tak, že zahrnuje kruhy majúce viac miest nenasýtenia, ale nie je zamýšľaný tak,
aby zahrnoval arylové alebo heteroarylové zvyšky, ako sú tu definované.

[0031] Ako je tu opísané, určité zlúčeniny podľa vynálezu obsahujú "poprípade
substituované" skupiny. Všeobecne termín "substituovaný", nech už mu predchádza termín
"poprípade" alebo nie, znamená, že jeden alebo viac atómov vodíkov označenej skupiny je
nahradených vhodným substituentom. „Substituovaný“ sa vzťahuje k jednému alebo viac
atómom vodíka, ktoré sú buď explicitné alebo implicitné zo štruktúry (napríklad štruktúra

odkazuje prinajmenšom na

a štruktúra

odkazuje prinajmenšorr

alebo

9

Pokiaľ nie je uvedené inak, "poprípade substituovaná" skupina má vhodný substituent v
každej substituovateľnej polohe skupiny a pokiaľ je viac než jedna pozícia v akejkoľvek danej
štruktúre substituovaná viac než jedným substituentom vybraným zo špecifikovanej skupiny,
substituenty v každej polohe sú buď rovnaké alebo odlišné. Kombinácie substituentov
predpokladaných týmto vynálezom sú prednostne tie, ktoré vedú k tvorbe stabilných alebo
chemicky pripraviteľných zlúčenín. Termín "stabilná", ako je tu opísaný, sa týka zlúčenín,
ktoré sa podstatne nezmenia, pokiaľ sú vystavené podmienkam umožňujúcim ich výrobu,
detekciu a v určitých uskutočneniach ich izoláciu, purifikáciu a použitie pre jeden alebo viac z
účelov tu uvedených.

[0032] Vhodné monovalentné substituenty na substituovateľnom atóme uhlíka "poprípade
substituované" skupiny sú nezávisle deutérium; halogén; -(CH2)o-4R°; -(CPyo^OR0; 0(CH2)o-4R°, -0-(CH2)o-4C(0)OR0;

-(CH2)0^CH(ORo)2; -(CH2)o-4SR°; -(CH2)o-4Ph, ktoré sú

poprípade substituované substituentom R°; -(CH2)o^O(CH2)o-iPh, ktorá je poprípade
substituovaná substituentom R°; skupina - CH=CHPh, ktorá je poprípade substituovaná R°;
skupina -(CH2)o-40(CH2)o-i-pyridyl, ktorá je poprípade substituovaná substituentom R°;
-N02; -CN; -N3; -(CH2)04N(Ro)2; -(CH2)o-4N(R0)C(0)R°; - N(R°)C(S)R°; -(CH2)o4N(R0)C(0)NR02;

-N(R°)C(S)NR°2; -(CH2)0-4N(Ro)C(O)ORo; - N(R°)N(R°)C(0)R°; -

N(R°)N(R0)C(0)NR02; -N(R°)N(R°)C(0)0R°; -(CH2)cmC(0)R0; - C(S)R°; -(CH2)04C(0)0R°;
4SR°,

-(CH2)0-4C(O)SRo; -(CH2)<mC(0)0SíR°3; -(CH2)0^OC(O)Ro; - OC(O)(CH2)0-

SC(S)SR°; -(CH2)o^SC(0)R°; -(CH2)o4C(0)NR02; -C(S)NR°2; -C(S)SR°; -SC(S)SR°, -

(CH2)o-4OC(0)NR°2; -C(0)N(0R°)R°; -C(0)C(0)R°; -C(0)CH2C(0)R°; - C(NOR°)R°; (CH2)(mSSR0; '(CH2)0^S(O)2Ro; -(CH2)o.4S(0)2OR°; -(CH2)0-4OS(O)2Ro; - S(0)2NR°2; (CH2)o^S(0)R°; -N(R°)S(0)2NR°2; -N(Ro)S(0)2R°; -N(OR°)R°; -C(NH)NR°2; - P(0)2R°; P(0)R°2; -0P(0)R°2; -0P(0)(0Ro)2; SíR°3; -(Cm priamy alebo rozvetvený alkylén)ON(R°)2;
alebo -(Cm priamy alebo rozvetvený alkylén)C(0)0-N(R°)2, kde každý z R° je poprípade
substituovaný, ako je uvedené nižšie a nezávisle predstavuje vodík, Cm alifatický zvyšok, CH2Ph, -0(CH2)o-iPh, -CH2-(5-6 členný heteroarylový kruh) alebo 5-6členný nasýtený,
čiastočne nenasýtený alebo arylový kruh majúci 0-4 heteroatómy nezávisle vybrané z dusíka,
kyslíka alebo síry alebo, bez ohľadu na vyššie uvedenú definíciu, dva nezávisle sa
vyskytujúce substituenty R°, vzaté spoločne s ich medziľahlými atómami, tvoria 3-12-členný
nasýtený, čiastočne nenasýtený alebo o aryl mono- alebo bicyklický kruh mající 0-4
heteroatomy nezávisle vybrané z dusíka, kyslíka alebo síry, ktorý je poprípade substituovaný,
ako je uvedené nižšie.
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[0033] Vhodnými monovalentnými substituentmi na R ° (alebo na kruhu vytvorenom
spojením dvoch nezávisle sa vyskytujúcich substituentov R°, spoločne s ich medziľahlými
atómami) sú nezávisle deutérium, halogén, -(CH2)o-2R\ -(haloR'), -(CH2)o-20H, -(CH2)o-20R\
-(CH2)0.2CH(OR*)2; -O(haloR'), -CN, -N3, -(CH2)o-2C(0)R\ -(CH2)o-2C(0)OH, -(CH2)0.
2C(0)0R\

-(CH2)o.2SR\ -(CH2)o-2SH, -(CH2)0.2NH2, -(CH2)0.2NHR\ -(CH2)o-2NR*2, -N02, -

SiR*3, -OSiR’3, -C(0)SR’, -(Cm priamy alebo rozvetvený alkyléň)C(0)OR‘ nebo -SSR’, kde
každý z R‘ je nesubstituovaný alebo ak mu predchádza "halogén-", je substituovaný iba
jedným alebo viac halogénmi, a je nezávisle vybraný z Cm alifatickej skupiny, -CH2PI1, 0(CH2)o-iPh

alebo 5-6členného nasýteného, čiastočne nenasýteného alebo arylového kruhu

majúceho 0-4 heteroatómy nezávisle vybrané z dusíka, kyslíka alebo síry. Vhodné divalentné
substituenty na nasýtenom atóme uhlíka R° zahrnujú = 0 a = S.

[0034] Medzi vhodné divalentné substituenty na nasýtenom atóme uhlíka "poprípade
substituovanej" skupiny patria: =0, =S, =NNR*2, =NNHC(0)R*, =NNHC(0)OR*,
=NNHS(0)2R*, =NR*, =NOR*, -0(C(R*2))2-30-, alebo -S(C(R*2))2-3S-, kde pri každom
svojom nezávislom výskyte je R* vybraný z vodíka, Cm alifatického zvyšku, ktorý je
substituovaný, ako je definované nižšie alebo nesubstituovaného 5-6členného nasýteného,
čiastočne nenasýteného alebo arylového kruhu majúceho 0-4 heteroatómy nezávisle vybrané z
dusíka, kyslíka alebo síry. Vhodné divalentné substituenty, ktoré sú viazané na vicinálne
substituovateľné uhlíky "poprípade substituované" skupiny, zahrnujú: -0(CR*2)2-30-, kde pri
každom svojom nezávislom výskyte je R* vybraný z vodíka, Cm alifatického zvyšku, ktorý je
poprípade substituovaný, ako je definované nižšie alebo nesubstituovaného 5-6členného
nasýteného, čiastočne nenasýteného alebo arylového kruhu majúceho 0-4 heteroatómy
nezávisle vybrané z dusíka, kyslíka alebo síry.

[0035] Medzi vhodné substituenty na alifatickej skupine R* patrí halogén, -R*, -(halogénR'), OH, -OR*, -O(halogénR'), -CN, -C(0)OH, -C(0)OR\ -NH2, -NHR\ -NR*2 alebo -N02, kde
každý z R’je nesubstituovaný alebo ak mupredcháda "halogén-", je substituovaný iba jedným
alebo viac halogénmi, a je nezávisle vybraný z Cm alifatickej skupiny, -CH2Ph, -O(CH2)0-iPh
alebo 5-6členného nasýteného, čiastočne nenasýteného alebo arylového kruhu majúceho 0-4
heteroatómy nezávisle vybrané z dusíka, kyslíka alebo síry.
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[0036] Medzi vhodné substituenty na substituovateľnom dusíku "poprípade substituované"
skupiny patrí skupina -Rr, -NRŤ2, -C(0)RŤ, -C(0)0Rt, -C(0)C(0)RŤ, -C(0)CH2C(0)RŤ, S(0)2Rt, -S(0)2NRŤ2, -C(S)NRt2, -C(NH)NRf2, alebo -NCR^O)^; kde každý Rf je
nezávisle
vodík, C i_6 alifatický zvyšok, ktorý je poprípade substituovaný, ako je definované nižšie,
nesubstituovaný zvyšok -OPh alebo nesubstituovaný 5-6členný nasýtený, čiastočne
nenasýtený alebo arylový kruh majúci 0-4 heteroatómy nezávisle vybrané z dusíka, kyslíka
alebo síry alebo bez ohľadu na vyššie uvedenú definíciu, každé dva nezávisle sa vyskytujúce
substituenty R* dohromady, vzaté spoločne s medziľalým atómom (atómami), tvoria
nesubstituovaný 3-12členný nasýtený, čiastočne nenasýtený alebo arylový mono- alebo
bicyklický kruh majúci 0-4 heteroatómy nezávisle vybrané z dusíka, kyslíka alebo síry.

[0037] Vhodnými substituentmi na alifatickej skupine RŤ R5 sú nezávisle halogén, -R*, (halogénR*), -OH, -OR*, -0(halogénR*), -CN, -C(0)OH, -C(0)OR*, -NH2, -NHR*, -NR*2
alebo -N02, kde každý z R* je nesubstituovaný alebo ak mu predchádza "halogén" je
substituovaný iba jedným alebo viac halogénmi a predstavuje nezávisle Cm alifatický zvyšok,
-CH2Ph, -0(CH2)o-iPh alebo 5-6členný nasýtený, čiastočne nenasýtený alebo arylový kruh
majúci 0-4 heteroatómy nezávisle vybrané z dusíka, kyslíka alebo síry.

[0038] V určitých uskutočneniach výrazy "poprípade substituovaný"," poprípade
substituovaný alkyl,"" poprípade substituovaný " poprípade substituovaný alkenyl, ""
poprípade substituovaný alkynylpoprípade substituovaný karbocyklicklus", "poprípade
substituovaný aryl", "poprípade substituovaný heteroaryl," "poprípade substituovaný
heterocyklicklus" a akákoľvek iná poprípade substituovaná skupina, ako je tu uvedená, sa
týkajú skupín, ktoré sú substituované alebo nesubstituované nezávislou substitúciou jedného,
dvoch alebo troch alebo viac atómov vodíka na nich typickými substituentmi, ktoré zahrnujú,
ale nie sú obmedzené na :
-F, -Cl, -Br, -I, deutérium,

-OH, chránená hydroxyskupina, alkoxyskupina, oxoskupina, tiooxoskupina,
-NH2, -CN, CF3,N3,
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-NH2, chránená aminoskupina, -NH alkyl, -NH alkenyl, -NH alkynyl, -NH cykloalkyl,
-NH-aryl, -NH -heteroaryl, -NH -heterocyklyl, -dialkylamino, -diarylamino, diheteroarylamino,

“O-alkyl, -O- alkenyl, -O- alkynyl, -O-cykloalkyl, -O-aryl, -O-heteroaryl, -Oheterocyklyl,
-C(0)- alkyl, -C(O)- alkenyl, -C(O)- alkynyl, -C(O)- karbocyklyl, -C(0)-aryl, -C(O)heteroaryl, -C(0)-heterocyklyl,
-CONH2, -CONH- alkyl, -CONH- alkenyl, -CONH- alkynyl, -CONH-karbocyklyl, CONH-aryl, -CONH-heteroaryl, -CONH-heterocyklyl,

-OCO2- alkyl, -OCO2- alkenyl, -0C02- alkynyl, -OCO2- karbocyklyl ? “0C02-aryl, OC02-heteroaryl, -OC02-heterocyklyl, -OCONH2, -OCONH- alkyl, -OCONHalkenyl, - OCONH- alkynyl, -OCONH- karbocyklyl, -OCONH- aryl, -OCONHheteroaryl, -OCONH-heterocyklyl,
-NHC(O)- alkyl, -NHC(O)- alkenyl, -NHC(O)- alkynyl, -NHC(O)- karbocyklyl, NHC(0)-aryl, -NHC(0)-heteroaryl, -NHC(0)-heterocyklyl, -NHC02- alkyl, -NHC02alkenyl, - NHC02- alkynyl, -NHCO2 - karbocyklyl, -NHCO2- aryl, -NHC02heteroaryl, -NHC02-heterocyklyl, -NHC(0)NH2, -NHC(0)NH- alkyl, -NHC(0)NHalkenyl, -NHC(0)NH- alkenyl, - NHC(0)NH- karbocyklyl, -NHC(0)NH-aryl, NHC(0)NH-heteroaryl, -NHC(0)NH-heterocyklyl, NHC(S)NH2, -NHC(S)NH- alkyl,
-NHC(S)NH- alkenyl, -NHC(S)NH- alkynyl, - NHC(S)NH- karbocyklyl, NHC(S)NH-aryl, -NHC(S)NH-heteroaryl, -NHC(S)NH-heterocyklyl, -NHC(NH)NH2,
-NHC(NH)NH- alkyl, -NHC(NH)NH- -alkenyl, -NHC(NH)NH- alkenyl, NHC(NH)NH- karbocyklyl, -NHC(NH)NH-aryl, -NHC(NH)NH-heteroaryl, NHC(NH)NH-heterocyklyl, -NHC(NH)- alkyl, -NHC(NH)- alkenyl, -NHC(NH)alkenyl, -NHC(NH)-karbocyklyl, -NHC(NH)-aryl, -NHC(NH)-heteroaryl, NHC(NH)-heterocyklyl,
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-C(NH)NH- alkyl, -C(NH)NH- alkenyl, -C(NH)NH- alkynyl, -C(NH)NHkarbocyklyl, - C(NH)NH-aryl, -C(NH)NH-heteroaryl, -C(NH)NH-heterocyklyl,
-S(O)- alkyl, - S(O)- alkenyl, - S(O)- alkynyl, - S(O)- karbocyklyl, - S(0)-aryl, - S(O)heteroaryl, - S(0)-heterocyklyl -S02NH2, -S02NH- alkyl, -S02NH- alkenyl, -S02NHalkynyl, - S02NH- karbocyklyl, -S02NH- aryl, -S02NH- heteroaryl, -S02NHheterocyklyl,
-NHS02- alkyl, -NHS02- alkenyl, - NHS02- alkynyl, -NHS02- karbocyklyl, -NHS02aryl, -NHS02-heteroaryl, -NHS02-heteroeyklyl,
-CH2NH2, -ch2so2ch3,
-mono-, di-, alebo tri-alkyl silyl,
-alkyl, -alkenyl, -alkynyl, -aryl, -arylalkyl, -heteroaryl, -heteroarylalkyl,heterocykloalkyl, -cykloalkyl, -karbocyklyl, -heterocyklyl, polyalkoxyalkyl,
polyalkoxy, - metoxymetoxy, -metoxyetoxy, -SH, -S- alkyl, -S- alkenyl, -S- alkynyl, S- karbocyklyl, -S-aryl, -S-heteroaryl, -S-heterocyklyl, alebo metyltiometyl.
[0039] Ako sa tu uvádza, výraz "farmaceutický prijateľná soľ" sa týka tých solí, ktoré sú v
rámci rozumného lekárskeho úsudku vhodné na použitie v styku s tkanivami ľudí a nižších
zvierat bez neprimeranej toxicity, podráždenia, alergickej reakcie a podobne a sú primerané z
hľadiska rozumného očakávania pomeru prínosov a rizík. Farmaceutický prijateľné soli sú v
obore dobre známe. Napríklad S. M. Berge et al. podrobne opisujú farmaceutický prijateľné
soli v publikácii J. Pharmaceutical Sciences, 1977, 66,1-19, publikácia je tu zahrnutá
odkazom.Medzi farmaceutický prijateľné soli zlúčenín podľa vynálezu patria soli odvozené
od vhodných anorganických a organických kyselín a báz. Príklady farmaceutický prijateľných
netoxických adičných solí s kyselinami sú soli aminoskupiny vytvorené s anorganickými
kyselinami, ako je kyselina chlorovodíková, kyselina brómovodíková, kyselina fosforečná,
kyselina sírová a kyselina chloristá alebo s organickými kyselinami, ako je kyselina octová,
kyselina šťaveľová, kyselina maleínová, kyselina vínna, kyselina citrónová, kyselina
jantárová alebo kyselina malónová alebo za použitia iných metód používaných v obore, ako je
iónová výmena. Ďalšie farmaceutický prijateľné soli zahrnujú adipát, alginát, askorbát,
aspartát, benzénsulfonát, benzoát, hydrogénsulfát, borát, butyrát, soľ kyseliny gafrovej,
gáforulfonát, citrát, cyklopentanpropionát, diglukonát, dodecylsulfát, etánsulfonát, formiát,
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fumarát, glukoheptonát, glycerofosfát, glukonát, hemisulfát, heptanoát, hexanoát, hydrojodid,
2-hydroxyetánsulfonát, laktobionát, laktát, laurát, laurylsulfát, malát, maleát, malonát,
metánsulfonát, 2-naftalénsulfonát, nikotinát, nitrát, oleát, oxalát, palmitát, pamoát, pektinát,
persulfát, 3-fenylpropionát, fosfát, pivalát, propionát, stearát, sukcinát, sulfát, tartrát,
tiokyanát, p-toluénsulfonát, undekanoát, valerát a podobne.

[0040] Soli odvodené od vhodných báz zahrnujú alkalický kov, kov alkalických zemín,
amónium a N+(CMalkyl)4 soli. Reprezentatívne soli alkalických kovov alebo kovov
alkalických zemín zahrnujú soli sodné, lítne, draselné, vápenaté, horečnaté a podobne. Ďalšie
farmaceutický prijateľné soli zahrnujú, pokiaľ je to vhodné, netoxické amónne, kvartéme
amóniové a amínové katióny vytvorené za použitia protiiónov, ako je halogenid, hydroxid,
karboxylát, sulfát, fosfát, nitrát, nižší alkylsulfonát a arylsulfonát.

[0041] Pokiaľ nie je uvedené inak, zahrnujú tu znázornené štruktúry tiež všetky izoméme
(napríklad enantioméme, diastereoméme a geometrické (alebo konformačné)) formy
štruktúry; napríklad konfigurácie R a S pre každé asymetrické centrum, Z a E izoméry dvojné
väzby a Z a E konformačné izoméry. Do rozsahu vynálezu teda spadajú jednotlivé
stereochemické izoméry, ako i enantioméme, diastereoméme a geometrické (alebo
konformačné) zmesi predkladaných zlúčenín. Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky tautoméme
formy zlúčenín podľa vynálezu spadajú do rozsahu vynálezu.

[0042] Okrem toho, pokiaľ nie je uvedené inak, zahrnujú tu znázornené štruktúry tiež
zlúčeniny, ktoré sa líšia iba v prítomnosti jedného alebo viac izotopicky obohatených atómov.
Napríklad zlúčeniny, ktoré majú predkladané štruktúry a ktorých vodík je nahradený
deutériom alebo trítiom alebo ktorých uhlík je nahradeýn 13C- alebo obohatený 14C-také
spadajú do rozsahu tohto vynálezu. V niektorých uskutočneniach skupina obsahuje jeden
alebo viac atómov deutéria.

[0043] Ďalej sa predpokladá, že zlúčenina vzorca I zahrnuje svoje izotopom značené formy.
Izotopom značená forma zlúčeniny vzorca I je identická s touto zlúčeninou okrem
skutočnosti, že jeden alebo viac atómov tejto zlúčeniny bolo nahradených atómom alebo
atómami majúcimi atónovú hmotnosť alebo hmotnostné číslo, ktoré sa líši od atómovej
hmotnosti alebo hmotnostného čísla atómu, ktorý sa obvykle vyskytuje prirodzene. Príklady
izotopov, ktoré sú ľahko komerčne dostupné a ktoré môžu byť začlenené do zlúčeniny vzorca
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I podľa nároku 1 známymi spôsobmi, zahrnujú izotopy vodíka, uhlíka, dusíka, kyslíka,
fosforu, fluóru a chlóru, napríklad 2H, 3H, I3C, I4C, 15N, 180,170,31P, 32P, 35S, I8F a 36C1.
Zlúčenina vzorca I, jej proliečivo alebo farmaceutický prijateľná soľ tejto zlúčeniny alebo
proliečiva, ktorá obsahuje jeden alebo viac vyššie uvedených izotopov a/alebo iných izotopov
iných atómov, je považovaná za súčasť predkladaného vynálezu. Izotopom značená zlúčenina
vzorca I podľa nároku 1 môže byť použitá radom výhodných spôsobov. Napríklad izotopom
značená zlúčenina vzorca I podľa nároku 1, do ktorej je napríklad začlenený rádioizotop, ako
je 3H alebo 14C, je vhodná pre testy distribúcie liekov a/alebo tkanivových substrátov. Tieto
rádioizotopy, t.j. trítium (3H) a uhlík-14 (I4C) sú zvlášť výhodné vďaka jednoduchej príprave
a vynikajúcej detekovateľnosti. Začlenenie ťažších izotopov, napríklad deutéria (2H) do
zlúčeniny vzorca I prináša terapeutické výhody vďaka vyššej metabolickej stabilite tejto
zlúčeniny značenej izotopom. Vyššia metabolická stabilita sa priamo premieta do predĺženého
poločasu in vivo alebo nižších dávok, čo by vo väčšine prípadov predstavovalo výhodné
uskutočennie predkladaného vynálezu. Izotopom značená zlúčenina vzorca I podľa nároku 1
môže byť obvykle pripravená vytvorením postupov opísaných v syntéznych schémach a
súvisicom opise v príkladovej časti a v preparatívnej časti tohto textu, tak, že sa izotopom
neznačený reaktant nahradí ľahko dostupným reaktantom značeným izotopom.
[0044] Deutérium (2H) môže byť tiež začlenené do zlúčeniny vzorca I podľa nároku 1 za
účelom manipulácie oxidatívneho metabolizmu zlúčeniny prostredníctvom účinku izotopu, na
primárnu kinetiku. Primárny kinetický izotopový efekt je zmena rýchlosti chemickej reakcie,
ktorá je výsledkom výmeny izotopových jadier, ktorá je zasa spôsobená zmenou základného
energetického stavu nevyhnutnou na tvorbu kovalentnej väzby po tejto izotopovej výmene.
Výmena ťažšieho izotopu obvykle vedie k zníženiu energie v základnom stave pre chemickú
väzbu, a tak spôsobuje zníženie rýchlosti rozlomenia väzby, čo je pochod obmedzujúci
rýchlosť. Pokiaľ k prerušeniu väzby dôjde v oblasti sedlového bodu alebo v jej blízkosti
pozdĺž súradnice viacproduktovej reakcie, je možné podstatne zmeniť distribučné pomery
produktu. Na vysvetlenie: pokiaľ je deuterium viazané k atómu uhlíka vo nevymeniteľnej
polohe, typické rozdiely v rýchlosti sú k\i/ ko = 2-7. Pokiaľd je tento rýchlostný rozdiel
úspešne aplikovaný na zlúčeninu vzorca I, ktorá je citlivá na oxidáciu, môže byť profil tejto
zlúčeniny in vivo drasticky modifikovaný a výsledkom sú zlepšené farmakokinetické
vlastnosti.
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[0045] Pri objavovaní a vývoju terapeutických činidiel sa odborník v obore pokúša
optimalizovať farmakokinetické parametre pri zachovaní požadovaných in vitro vlastností. Je
rozumné predpokladať, že mnoho zlúčenín s nízkymi farmakokinetickými profilmi je
citlivých na oxidatívny metabolizmus. V súčasnej dobe dostupné in vitro pečeňové
mikrozomálne testy poskytujú cenné informácie o priebehu oxidatívneho metabolizmu tohto
typu, čo zase umožňuje racionálny návrh deutérovaných zlúčenín vzorca I podľa nároku 1 so
zlepšenou stabilitou vďaka rezistencii na taký oxidačný metabolizmus. Týmto spôsobom sa
dosiahne významného zlepšenia farmakokinetických profilov zlúčenín vzorce I, ktoré je
možné kvantitatívne vyjadriť ako zvýšenie poločasu in vivo (t/2), koncentrácie pri
maximálnom terapeutickom účinku (C)max), plochy pod krivkou závislosti odpovede na dávke
(AUC) a F; a v parametroch zníženia klearance, dávky a materiálových nákladov.

[0046] Nasledujúci opis je uvedený pre ilustráciu vyššie uvedeného: zlúčenina vzorce I, ktorá
má viac potenciálnych miest pre napadnutie oxidatívnym metabolizmom, napríklad benzylové
atómy vodíka a atómy vodíka viazané k atómu dusíka, sa pripravuje ako rad analógov, v
ktorých sú rôzne kombinácie atómov vodíka nahradené atómami deutéria, takže niektoré,
väčšina alebo všetky tieto atómy vodíka boli nahradené atómamideuteria. Stanovenie
poločasu umožňuje priaznivé a presné stanovenie rozsahu, v akom sa zlepšila odolnosť voči
oxidatívnemu metabolizmu. Týmto spôsobom je určené, že poločas materskej zlúčeniny môže
byť predĺžený až o 100 % v dôsledku výmeny deutéria za vodík tohto typu.

[0047] Výmena deutéria za vodík v zlúčenine vzorca I podľa nároku 1 môže byť tiež použitá
na dosiahnutie priaznivej modifikácie spektra metabolitov východzej zlúčeniny za účelom
zníženia alebo odstránenia nežiadúcich toxických metabolitov. Napríklad, pokiaľ toxický
metabolit vzniká oxidačným štiepením väzby uhlík-vodík (CH), je možné rozumne
predpokladať, že deutérovaný analóg značne zníži alebo eliminuje produkciu nežiadúceho
metabolitu, i keď konkrétna oxidácia nie je krokom určujúcim rýchlosť. Ďalšie informácie o
stave techniky, pokiaľ ide o výmenu deutérium-vodík, je možné nájsť napríklad v Hanzlik et
al„ J. Org. Chem. 55, 3992-3997,1990, Reider et al., J. Org. Chem. 52, 3326-3334, 1987,
Foster, Adv. Drug Res. 14, 1-40,1985, Gillette et al., Biochemistry 33 (10) 2927-2937, 1994,
a Jarman et al. Carcinogenesis 16 (4), 683-688, 1993.

[0048] Ako sa tu používa, výraz "modulátor" je definovaný ako zlúčenina, ktorá sa viaže na
a/alebo inhibuje cieľ s merateľnou afinitou. V určitých uskutočneniach má modulátor IC50
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a/alebo väzobnú konštantu menšiu než asi 50 pM, menšiu než asi 1 pM, menšiu než asi 500
nM, menšiu než asi 100 nM alebo menšiu než asi 10 nM.

[0049] Pojmy "merateľná afinita" a "merateľne inhibovať", ako sa tu používajú, znamenajú
merateľnú zmenu aktivity IRAK medzi vzorkou obsahujúcou zlúčeninu podľa predkladaného
vynálezu alebo jej kompozíciu a IRAK a ekvivalentnou vzorkou obsahujúcou IRAK v
neprítomnosti uvedenej zlúčeniny alebo kompozície na jej báze.

[0050] Kombinácie substituentov a premenných predpokladané týmto vynálezom sú iba tie,
ktoré vedú k tvorbe stabilných zlúčenín. Termín "stabilná", ako sa tu používa, sa týka
zlúčenín, ktoré majú stabilitu dostatočnú na umožnenie výroby a ktoré si udržujú svoju
integritu po dostatočnú dobu, aby boli užitočné pre účely tu podrobne opísané (napríklad
terapeutické alebo profylaktické podávanie subjektu).

[0051] Uvedenie zoznamu chemických skupín v akejkoľvek definícii premennej tu zahrnuje
definície tejto premennej ako akejkoľvek jednotlivej skupiny alebo kombinácie uvedených
skupín. Prezentácia uskutočnenia akejkoľvek premennej tu zahrnuje toto uskutočnenie ako
akékoľvek jednotlivé uskutočnenie alebo v kombinácii s akýmikoľvek inými uskutočneniami
alebo ich časťami.

3. Opis príkladných zlúčenín

[0052] Podľa jedného aspektu predkladaný opis poskytuje zlúčeninu vzorca I,

l

alebo jej farmaceutický prijateľnú soľ, kde:
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X

je CR alebo N;

A

je O, S, SO2, SO, -NRC(O), -NRSO2 alebo N(R); alebo A chýba;

R3

je -R, halogén, -halogénalkyl, -OR, -SR, -CN, -N02, -S02R, -SOR, -C(0)R, -C02R, -

C(0)N(R)2, -NRC(0)R, -NRC(0)N(R)2, -NRSO2R alebo -N(R)2; alebo
když A je -NRC(O), -NRSO2 alebo N R); potom R a R3, spoločne s atómami, na ktoré sú
naviazané, môžu tvoriť 3-7 členný heterocyklický kruh majúci 1-4 heteroatómy nezávisle
vybrané z dusíka, kyslíka alebo síry alebo 5-6 členný monocyklický heteroarylový kruh
majúci 1-4 heteroatómy nezávisle vybrané z dusíka, kyslíka alebo síry; z ktorých každý je
poprípade substituovaný;
X'

je CR alebo N;

Kruh Z je 3-7 členný heterocyklický kruh majúci 1-4 heteroatómy nezávisle vybrané z dusíka,
kyslíka alebo síry alebo 5-6 členný monocyklický heteroarylový kruh majúci 1-4 heteroatómy
nezávisle vybrané z dusíka, kyslíka alebo síry; z ktorých každý je poprípade substituovaný;
R1

je -R, halogén, -halogénalkyl, -OR, -SR, -CN, -N02, -S02R, -SOR, -C(0)R, -C02R, -

C(0)N(R)2, -NRC(0)R, -NRC(0)N(R)2, -NRSO2R alebo -N(R)2;
Ra

chýba alebo znamená -R, halogén, -halogénalkyl, -OR, -SR, -CN, -NO2, -SO2R, -

SOR, -C(0)R, -C02R, -C(0)N(R)2, -NRC(0)R, -NRC(0)N(R)2, -NRSO2R alebo -N(R)2;
Kruh Y je poprípade substituovaný 5-6 členným monocyklickým heteroarylovým kruhom
majúcim 2-4 heteroatómy nezávisle vybrané z dusíka, kyslíka alebo síry;
R2

je -R, halogén, -halogénalkyl, -OR, -SR, -CN, -NO2, -SO2R, -SOR, -C(0)R, -CO2R, -

C(0)N(R)2, -NRC(0)R, -NRC(0)N(R)2, -NRSO2R alebo -N(R)2;
Rb

chýba alebo znamená, -R, halogén, -halogénalkyl, -OR, -SR, -CN, -NO2, -SO2R, -

SOR, -C(0)R, -C02R, -C(0)N(R)2, -NRC(0)R, -NRC(0)N(R)2, -NRS02R alebo -N(R)2;
každé R je nezávisle vodík, C1-6 alifatický zvyšok, C3.10 aryl, 3-8 členný nasýtený alebo
čiastočne nenasýtený karbocyklický kruh, 3-7 členný heterocyklický kruh majúci 1-4
heteroatómy nezávisle vybrané z dusíka, kyslíka alebo síry alebo 5-6 členný monocyklický
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heteroarylový kruh majúci 1-4 heteroatómy nezávisle vybrané z dusíka, kyslíka alebo síry; z
ktorých každý je poprípade substituovaný; alebo

dve skupiny R na rovnakom atóme brané dohromady, spoločne s atómom, ku ktorému sú
pripojené, tvoria C3.10 aiyl, 3-8 členný nasýtený alebo čiastočne nenasýtený karbocyklický
kruh, 3-7 členný heterocyklický kruh majúci 1-4 heteroatómy nezávisle vybrané z dusíka,
kyslíka alebo síry alebo 5-6 členný monocyklický heteroarylový kruh majúci 1-4 heteroatómy
nezávisle vybrané z dusíka, kyslíka alebo síry; z ktorých každý je poprípade substituovaný;

pričom když X je N a A chybí, potom R nie je H.

[0053] V určitých opísaných uskutočneniach X je CR. V určitých opísaných uskutočneniach
je X je CH. V určitých opísaných uskutočneniach je X je N.

[0054] V určitých opísaných uskutočneniach A je O alebo N (R). V určitých opísaných
uskutočneniach A je O. V určitých opísaných uskutočneniach A je N(R). V ďalšom opísanom
uskutočnení A je NH alebo N-Me.

[0055] V určitých opísaných uskutočneniach A chýba.
[0056] V určitých opísaných uskutočneniach A chýba, když R3 je alkyl alebo substituovaný
alkyl.
[0057] V určitých opísaných uskutočneniach A je N (R) a kruh tvorený R a R3 je 3-7 členný
heterocyklický kruh majúci 1-4 heteroatómy nezávisle vybrané z dusíka, kyslíka alebo síry
alebo 5-6 členný monocyklický heteroarylový kruh majúci 1-4 heteroatómy nezávisle vybrané
z dusíka, kyslíka alebo síry; z ktorých každý je poprípade substituovaný.
[0058] V určitých opísaných uskutočneniach R3 je -R, -halogénalkyl, -C(0)R, -CO2R alebo
-C(0)N(R)2.
•J

[0059] V určitých opísaných uskutočneniach R je -H.
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[0060] V určitých opísaných uskutočneniach R3 je Ci_6 alifatický zvyšok, C3-10 aryl, 3-8
členný nasýtený alebo čiastočne nenasýtený karbocyklický kruh, 3-7 členný heterocyklický
kruh majúci 1-4 heteroatómy nezávisle vybrané z dusíka, kyslíka alebo síry alebo 5-6 členný
monocyklický heteroarylový kruh majúci 1-4 heteroatómy nezávisle vybrané z dusíka, kyslíka
alebo síry; z ktorých každý je poprípade substituovaný.

[0061] V určitých opísaných uskutočneniach R je metyl, etyl, etyl, propyl, izopropyl, butyl,
sek-butyl, terc-butyl, pentyl s priamym alebo rozvetveným reťazcom alebo hexyl s priamym
alebo rozvetveným reťazcom; z ktorých každý je poprípade substituovaný.

[0062] V určitých opísaných uskutočneniach R je fenyl, naŕtyl, cyklopropyl, cyklobutyl,
cyklopentyl, cyklohexyl, cykloheptyl, adamantyl,
cyklooktyl,[3.3.0]bicyklooktanyl,[4.3.0]bicyklononanyl,[4.4.0]bicyklodecanyl,[2.2.2]bicykloo
ktanyl, fluorenyl, indanyl, tetrahydronafityl, akridinyl, azocinyl, benzimidazolyl, benzofuranyl,
benzothiofuranyl, benzotiofenyl, benzoxazolyl, benztiazolyl, benztriazolyl, benztetrazolyl,
benzizoxazolyl, benzizotiazolyl, benzimidazolinyl, karbazolyl, NH-karbazolyl, karbolinyl,
chromanyl, chromenyl, cinnolinyl, decahydrochinolinyl, 2H,6H-1,5,2-ditiaziny1,
dihydrofuro[2,3-ú] tetrahydrofurán, furanyl, furazanyl, imidazolidinyl, imidazolinyl,
imidazolyl, lH-indazolyl, indolenyl, indolinyl, indolizinyl, indolyl, 3//-indolyl, izoindolinyl,
izoindolenyl, izobenzofuranyl, izochromanyl, izoindazolyl, izoindolinyl, izoindolyl,
izochinolinyl, izotiazolyl, izoxazolyl, morfolinyl, naftyridinyl, oktahydroizochinolinyl,
oxadiazolyl, 1,2,3-oxadiazolyl, 1,2,4-oxadiazolyl;- l,2,5oxadiazolyl, 1,3,4-oxadiazolyl,
oxazolidinyl, oxazolyl, oxazolidinyl, pyrimidinyl, fenantridinyl, fenanthrolinyl, fenazinyl,
fenotiazinyl, fenoxatiinyl, fenoxazinyl, ftalazinyl, piperazinyl, piperidinyl, pteridinyl, purinyl,
pyranyl, pyrazinyl, pyrazolidinyl, pyrazolinyl, pyrazolyl, pyridazinyl, pyridooxazol,
pyridoimidazol, pyridotiazol, pyridinyl, pyridyl, pyrimidinyl, pyrrolidinyl, pyrrolinyl, 2Hpyrrolyl, pyrrolyl, chinazolinyl, chinolinyl, 4H-chinolizinyl, chinoxalinyl, chinuclidinyl,
tetrahydrofuranyl, tetrahydroizochinolinyl, tetrahydrochinolinyl, 6//-l,2,5-tiadiazinyl, 1,2,3tiadiazolyl, 1,2,4-tiadiazolyI, 1,2,5-tiadiazoIyl, 1,3,4-tiadiazolyl, tiantrenyl, tiazolyl, tienyl,
tienotiazolyl, tienooxazolyl, tienoimidazolyl, tiofenyl, triazinyl, 1,2,3-triazolyl, 1,2,4-triazolyl,
1,2,5-triazolyl, 1,3,4-triazolyl, oxetanyl, azetidinyl alebo xantenyl; z ktorých každý je
poprípade substituovaný.
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[0063] V určitých opísaných uskutočneniach R3 je cyklopropyl, cyklobutyl, cyklopentyl,
cyklohexyl, tetrahydrofurán, piperidín, piperidinón, spiroheptán alebo bicyklohexán; z
ktorých každý je poprípade substituovaný.

[0064] Predmetom píedkládaného vynálezu je teda zlúčenina vzorca I

i
alebo jej farmaceutický prijateľá soľ, kde:

X

je CR alebo N;

A

je O, S, SO2, SO, -NRC(O), -NRSO2 alebo N(R); alebo A chýba;

R

je H, Ci-6 alifatický zvyšok, C3-10 aryl, 3-8 členný nasýtený alebo čiastočne nenasýtený

karbocyklický kruh alebo 3-7 členný heterocyklický kruh majúci 1-4 heteroatómy nezávisle
vybrané z dusíka, kyslíka alebo síry; z ktorých každý je poprípade substituovaný; alebo R3 je
halogén, -halogénalkyl, -OR, -SR, -CN, -N02, -S02R, -SOR, -C(0)R, -C02R, -C(0)N(R)2,
-NRC(0)R, -NRC(0)N(R)2, -NRS02R alebo -N(R)2; alebo
když A je -NRC(O), -NRSO2 alebo N(R); potom R a R3, brané dohromady, spoločne s
atómami, na ktoré sú naviazané, môžu tvoriť 3-7 členný heterocyklický kruh majúci 1-4
heteroatómy nezávisle vybrané z dusíka, kyslíka alebo síry alebo 5-6 členný monocyklický
heteroarylový kruh majúci 1-4 heteroatómy nezávisle vybrané z dusíka, kyslíka alebo síry; z
ktorých každý je poprípade substituovaný;

X'

je CR alebo N;
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Kruh Zje 3-7 členný heterocyklický kruh majúci 1-4 heteroatómy nezávisle vybrané z dusíka,
kyslíka alebo síry alebo 5-6 členný monocyklický heteroarylový kruh majúci 1-4 heteroatómy
nezávisle vybrané z dusíka, kyslíka alebo síry; z ktorých každý je poprípade substituovaný;

R1

je -R, halogén, -halogénalkyl, -OR, -SR, -CN, -N02, -S02R, -SOR, -C(0)R, -C02R, -

C(0)N(R)2, -NRC(0)R, -NRC(0)N(R)2, -NRS02R alebo -N(R)2;
Ra

chýba alebo znamená -R, halogén, -halogénalkyl, -OR, -SR, -CN, -N02, -S02R, -

SOR, -C(0)R, -C02R, -C(0)N(R)2, -NRC(0)R, -NRC(0)N(R)2, -NRS02R alebo -N(R)2;
Kruh Y je poprípade substituovaný pyridyl, pyrazol alebo tiadiazol;
R2

je -R, halogén, -halogénalkyl, -OR, -SR, -CN, -N02, -S02R, -SOR, -C(0)R, -C02R, -

C(0)N(R)2, -NRC(0)R, -NRC(0)N(R)2, -NRS02R alebo -N(R)2;
Rb

chýba alebo znamená -R, halogén, -halogénalkyl, -OR, -SR, -CN, -N02, -S02R, -SOR,

-C(0)R, -C02R, -C(0)N(R)2, -NRC(0)R, -NRC(0)N(R)2, -NRS02R alebo -N(R)2;
každé R je nezávisle vodík, Ci-6 alifatický zvyšok, C3.10 aryl, 3-8 členný nasýtený alebo
čiastočne nenasýtený karbocyklický kruh, 3-7 členný heterocyklický kruh majúci 1-4
heteroatómy nezávisle vybrané z dusíka, kyslíka alebo síry alebo 5-6 členný monocyklický
heteroarylový kruh majúci 1-4 heteroatómy nezávisle vybrané z dusíka, kyslíka alebo síry; z
ktorých každý je poprípade substituovaný; alebo
dve skupiny R na rovnakom atóme, brané dohromady, spoločne s atómom, ku ktorému sú
pripojené, tvoria C3.10 aryl, 3-8 členný nasýtený alebo čiastočne nenasýtený karbocyklický
kruh, 3-7 členný heterocyklický kruh majúci 1-4 heteroatómy nezávisle vybrané z dusíka,
kyslíka alebo síry alebo 5-6 členný monocyklický heteroarylový kruh majúci 1-4 heteroatómy
nezávisle vybrané z dusíka, kyslíka alebo síry; z ktorých každý je poprípade substituovaný;
pričom keď X je N a A chýba, potom R3 nie je H.

[0065] Prednostným predmetom predkladaného vynálezu je zlúčenina vzorca I, ako je opísaná
vyššie, kde X je CH.^j
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[0066] Prednostným predmetom predkladaného vynálezu je zlúčenina vzorca I, ako je opísaná
vyššie kde X je N.[a3]
[0067] Prednostným predmetom predkladaného vynálezu je zlúčenina vzorca I, ako je opísaná
vyššie, kde A je O alebo N(R) alebo A chýba.^]

[0068] Prednostným predmetom predkladaného vynálezu je zlúčenina vzorca I, ako je opísaná
vyššie, kde R3 je H, Ci-6 alifatický zvyšok, C3.10 aryl, 3-8 členný nasýtený alebo čiastočne
nenasýtený karbocyklický kruh alebo 3-7 členný heterocyklický kruh majúci 1-4 heteroatómy
nezávisle vybrané z dusík, kyslíka alebo síry; z ktorých každý je poprípade substituovaný;
alebo R3 je -halogénalkyl, -C(0)R, -C02R alebo -C(0)N(R)2.tA5]

[0069] Prednostným predmetom predkladaného vynálezu je zlúčenina vzorca I, ako je opísaná
vyššie, kde R3 je C1-6 alifatický zvyšok, C3.10 aryl, 3-8 členný nasýtený alebo čiastočne
nenasýtený karbocyklický kruh alebo 3-7 členný heterocyklický kruh majúci 1-4 heteroatómy
nezávisle vybrané z dusíka, kyslíka alebo síry; z ktorých každý je poprípade substituovaný.[A6]
[0070] V určitých uskutočneniach -A-R3 je -H, -CH3, -CF3,
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[0071] V určitých uskutočneniach X'je CR. V určitých uskutočneniach X'je CH. V určitých
uskutočneniach X' je N.

[0072] V určitých uskutočneniach je kruhom Z 3-7 členný heterocyklický kruh majúci 1-4
heteroatomy nezávisle vybrané z dusíka, kyslíka alebo síry alebo 5-6 členný monocyklický
heteroarylový kruh majúci 1-4 heteroatomy nezávisle vybrané z dusíka, kyslíka alebo síry; z
ktorých každý je poprípade substituovaný.

[0073] V určitých uskutočneniach má kruh Z nasledúcu štruktúru:

kde X je O, S alebo NR1; Y je C alebo N; a T je C alebo N.
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[0074] V určitých uskutočneniach je kruhom Z tetrahydrofurán, furanyl, furazanyl,
imidazolidinyl, imidazolinyl, imidazolyl, lH-indazolyl, izotiazolyl, izoxazolyl, morfolinyl,
oxadiazolyl, 1,2,3-oxadiazolyl, 1,2,4-oxadiazolyl;- l,2,5oxadiazolyl, 1,3,4-oxadiazolyl,;
oxazolidinyl, oxazolyl, oxazolidinyl, pyrimidinyl, piperazinyl, piperidinyl, pyranyl, pyrazinyl,
pyrazolidinyl, pyrazolinyl, pyrazolyl, pyridazinyl, pyridinyl, pyridyl, pyrimidinyl,
pyrrolidinyl, pyrrolinyl, 2//-pyrrolyl, pyrrolyl, tiazolyl, tienyl, triazinyl, tiadiazol, 1,2,3triazolyl, 1,2,4-triazolyl, 1,2,5-triazolyl, alebo 1,3,4-triazolyl; z ktorých každý je poprípade
substituovaný.

[0075] V určitých uskutočneniach je kruhom Z pyrazolový kruh.

[0076] V určitých uskutočneniach R1 znamená -R, halogén, -haloj ;énalkyl, -OR, -SR, -CN, N02, -S02R, -SOR, -C(0)R, -C02R, -C(0)N(R)2, -NRC(0)R, -NRC(0)N(R)2, -nrso2r
alebo
-N(R)2.

[0077] V určitých uskutočneniach R1 znamená -R.

[0078] V určitých uskutočneniach má kruh Z nasledujúcu štruktúru:
/
X-'N
r—in
N

\
[0079] V určitých uskutočneniach Ra nie je prítomný.

[0080] V určitých uskutočneniach Ra znamená OR, CF3, Hal alebo N02.

[0081] V tomto texte sú opísané uskutočnenia, kde kruhom Y je poprípade substituovaný 5-6
členný monocyklický heteroarylový kruh majúci 2 až 4 heteroatómy nezávisle vybrané z
dusíka, kyslíka alebo síry.

[0082] Sú tu opísané uskutočnenia, kde kruhom Y je tetrahydrofurán, furanyl, furazanyl,
imidazolidinyl, imidazolinyl, imidazolyl, lH-indazolyl, izotiazolyl, izoxazolyl, morfolinyl,
oxadiazolyl, 1,2,3-oxadiazolyl, 1,2,4-oxadiazolyl;-1,2,5oxadiazolyl, 1,3,4-oxadiazolyl,
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oxazolidinyl, oxazolyl, oxazolidinyl, pyrimidinyl, piperazinyl, piperidinyl, pyranyl, pyrazinyl,
pyrazolidinyl, pyrazolinyl, pyrazolyl, pyridazinyl, pyridinyl, pyridyl, pyrimidinyl,
pyrrolidinyl, pyrrolinyl, 2//-pyrrolyl, pyrrolyl, tiazolyl, tienyl, triazinyl, tiadiazol, 1,2,3triazolyl, 1,2,4-triazolyl, 1,2,5-triazolyl alebo 1,3,4-triazolyl; z ktorých každý je poprípade
substituovaný.

[0083] Podľa vynálezu je kruhom Y je poprípade substituovaný pyridyl, pyrazol alebo
tiadiazol.

[0084] V určitých uskutočneniach je kruhom Y je poprípade substituovaný pyrazol.

[0085] V určitých uskutočneniach je kruhom Y poprípade substituovaný tiadiazol.

[0086] V určitých uskutočneniach je kruhom Y je poprípade substituovaný pyridyl.
[0087] V určitých uskutočneniach R2 je -R, -OR, -SR, -SO2R, -SOR, -C(0)R, -CO2R, C(0)N(R)2, -NRC(0)R, -NRC(0)N(R)2, -NRSO2R alebo -N(R)2.
[0088] V určitých uskutočneniach R2 je -R, -C(0)R, -CO2R, -C(0)N(R)2 alebo -N(R)2.

[0089] V určitých uskutočneniach Rb nie je prítomný. V určitých uskutočneniach Rb je
poprípade substituovaný

alifatický zvyšok, C(0)NR2 alebo COR.

[0090] V určitých uskutočneniach je kruhom Y
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[0091] V určitých uskutočneniach každý z kruhu Z, kruhu Y, R1, R2, R3, Ra, Rb, A, X a X' má
význam uvedený vyššie a opísaný v uskutočneniach, triedach a podtriedach uvedených vyššie
jednotlivo alebo v kombinácii.

[0092] V určitých uskutočneniach predkladaný opis poskytuje zlúčeninu vzorca I-a

1-a;

alebo jej farmaceutický prijateľnú soľ, kde každý z kruhu Y, R1, R2, R3, Ra, Rb, A, X a X' má
význam uvedený vyššie a opísaný v uskutočneniach, triedach a podtriedach uvedených vyššie
jednotlivo alebo v kombinácii.

[0093] V určitých uskutočneniach predkladaný opis poskytuje zlúčeninu vzorca I-b,
/

1-b;
alebo jej farmaceutický prijateľnú soľ, kde každý z kruhu Y, R2, R3, Ra, Rb, A a X' má
význam uvedený vyššie a opísaný v uskutočneniach, triedach a podtriedach uvedených vyššie
jednotlivo alebo v kombinácii.

[0094] V určitých uskutočneniach predkladaný opis poskytuje zlúčeninu vzorca I-c,
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I-c;

alebo jej farmaceutický prijateľnú soľ, kde každý z kruhu Y, R2, R3, Ra, Rb, A a X' má
význam uvedený vyššie a opísaný v uskutočneniach, triedach a podtriedach uvedených vyššie
jednotlivo alebo v kombinácii.

[0095j V určitých uskutočneniach predkladaný poskytuje zlúčeninu vzorca I-d,

•y

i

alebo jej farmaceutický prijateľnú soľ, kde každý z R , R , A a X' má význam uvedený vyššie
a opísaný v uskutočneniach, triedach a podtriedach uvedených vyššie jednotlivo alebo v
kombinácii.

[0096] V určitých uskutočneniach predkladaný opis poskytuje zlúčeninu vzorca I-e,
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I-e;
A

í

alebo jej farmaceutický prijateľnú soľ, kde každý z R , R , A a X' má význam uvedený vyššie
a opísaný v uskutočneniach, triedach a podtriedach uvedených vyššie jednotlivo alebo v
kombinácii.

[0097] V určitých uskutočneniach predkladaný opis poskytuje zlúčeninu vzorca I-f,

I

i-f;
alebo jej farmaceutický prijateľnú soľ, kde každý z R2, R3, A a X' má význam uvedený vyššie
a opísaný v uskutočneniach, triedach a podtriedach uvedených vyššie jednotlivo alebo v
kombinácii.

[0098] V určitých uskutočneniach predkladaný opis poskytuje zlúčeninu vybranú z tabuľky
1:
Tabuľka 1

Zl

II

01

35

36

37

37

38

39

38

39

40

41

42

43

44

45

110

111

46

118

119

120

47

48

49

145

146

147

50

51

52

53

175

181

182

183

54

56

57

58

OH

59

235

236

237

60

244

245

246

61

62

63

271

272

273

64

280

281

282
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[0099] V niektorých uskutočneniach predkladaný vynález poskytuje zlúčeninu vybranú z
tých, ktoré sú uvedené vyššie alebo jej farmaceutický prijateľnú soľ.

00

Rôzne štruktúrne zobrazenia môžu ukazovať heteroatóm bez pripojenej skupiny,

zvyšku, náboja alebo protiiónu. Odborníci v obore sú si vedomí, že také zobrazenia majú
znamenať, že heteroatóm je pripojený k vodíku (tak napríklad pod štruktúrou vzorca

v°
sa rozumie štruktúra vzorca

V0H).
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[0101] V niektorých uskutočneniach boli zlúčeniny podľa vynálezu syntetizované podľa
schém uvedených v príkladoch nižšie.

4. Použitie, formulácia a podávanie

Farmaceutický prijateľné kompozície

[0102] Podľa ďalšieho uskutočnenia vynález poskytuje kompozíciu obsahujúcu zlúčeninu
podľa tohto vynálezu alebo jej farmaceutický prijateľný derivát a farmaceutický prijateľný
nosič, adjuvans alebo vehikulum. Množstvo zlúčeniny v kompozíciách podľa tohto vynálezu
je také, aby účinne merateľným spôsobom inhibovalo IRAK alebo jeho mutantu v biologickej
vzorke alebo u pacienta. V určitých uskutočneniach je množstvo zlúčeniny v kompozíciách
podľa tohto vynálezu také, aby účinne merateľným spôsobom inhibovalo IRAK alebo jeho
mutantu v biologickej vzorke alebo u pacienta. V určitých uskutočneniach je kompozícia
podľa tohto vynálezu formulovaná na podávanie pacientovi, ktorý takú kompozíciu potrebuje.

[0103] Termín "pacient" alebo "subjekt", ako sa tu používa, znamená zviera, prednostne
cicavec a najprednostnejšie človek.

[0104] Termín "farmaceutický prijateľný nosič, pomocná látka alebo vehikulum" sa týka
netoxického nosiča, pomocnej látky alebo vehikula, ktorý neničí farmakologickú aktivitu
zlúčeniny, s ktorou je formulovaný. Medzi farmaceutický prijateľné nosiče, pomocné látky
alebo vehikula, ktoré sa používajú v kompozíciách podľa vynálezu, patria okrem iného
iónomeniče, alumina, stearát hlinitý, lecitín, sérové proteíny, ako je ľudský sérový albumín,
pufrovacie látky, ako sú fosfáty, glycín, kyselina sorbová, sorbát draselný, parciálne
glyceridové zmesi nasýtených rastlinných mastných kyselín, voda, soli alebo elektrolyty, ako
je protamín sulfát, hydrogenfosforečnan sodný, hydrogénfosforečnan draselný, chlorid sodný,
zinočnaté soli, koloidný oxid kremičitý, kremičitan horečnatý, polyvinylpyrrolidón, látky na
báze celulózy, polyetylénglykol, sodná soľ karboxymetylcelulózy, polyakryláty, vosky,
polyetylénpolyoxypropylénové blokové polyméry, polyetylénglykol a vlnný tuk. Uvedený
výčet nie je obmedzujúci.

[0105] "Farmaceutický prijateľný derivát" znamená akúkoľvek netoxickú soľ, ester, soľ
esteru alebo iný derivát zlúčeniny podľa tohto vynálezu, ktorý je po podaní príjemcovi
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schopný poskytnúť, priamo alebo nepriamo, zlúčeninu podľa vynálezu alebo jej inhibične
aktívny metabolit alebo zvyšok.

[0106] Kompozície podľa predkladaného vynálezu sú podávané perorálne, parenterálne,
inhalačným sprejom, topicky, rektálne, nazálne, bukálne, vaginálne alebo pomocou
implantovaného rezervoáru. Termín "parenterálny", ako je tu používaný, zahrnuje
subkutánne, intravenózne, intramuskuláme, intraartikuláme, intrasynoviálne, intrastemálne,
intratekálne, intrahepaticke, intralezionálne a intrakraniálne podanie injekciou alebo infúziu.
Prednostne sa kompozície podávajú perorálne, intraperitoneálne alebo intravenózne. Sterilné
injikovateľné formy kompozíc podľa tohto vynálezu zahrnujú vodnú alebo olejovú suspenziu.
Tieto suspenzie sú formulované podľa techník známych v obore za použitia vhodných
dispergačných alebo namáčacích činidiel a suspenzných činidiel. Sterilným injekčným
prípravkom môže tiež byť sterilný injekčný roztok alebo suspenzia v netoxickom parenterálne
prijateľnom riedidle alebo rozpúšťadle, napríklad roztok v 1,3-butandiolu. Medzi prijateľné
vehikula a rozpúšťadlá, ktoré sa používajú, patrí voda, Ringerov roztok a izotonický roztok
chloridu sodného. Okrem toho sa ako rozpúšťadlo alebo suspenzné médium bežne používajú
sterilné stabilizované oleje.

[0107] K tomuto účelu zahrnuje akýkoľvek použitý nedráždivý stabilizovaný olej syntetické
mono- alebo diglyceridy. Mastné kyseliny, ako je kyselina olejová a jej glyceridové deriváty,
sú užitočné pri príprave injekčných prípravkov, rovnako ako prírodné farmaceutický
prijateľné oleje, ako je olivový olej alebo ricínový olej, najmä v svojich polyoxyetylovaných
verziách. Tieto olejové roztoky alebo suspenzie tiež obsahujú alkoholové riedidlo alebo
dispergačné činidlo s dlhým reťazcom, ako je karboxymetylcelulóza alebo podobné
dispergačné činidlá, ktoré sa bežne používajú vo formulácii farmaceutický prijateľných
dávkových foriem vrátane emulzií a suspenzií. Pre účely formulácie sa tiež môžu použiť
ďalšie bežne používané povrchovo aktívne látky, ako sú činidlá radu Tween, Span a iné
emulgačné činidlá alebo látky zvyšujúce biologickú dostupnosť, ktoré sa bežne používajú pri
výrobe farmaceutický prijateľných pevných, kvapalných alebo iných dávkových foriem.

[0108] Farmaceutický prijateľné kompozície podľa tohto vynálezu sa podávajú perorálne v
akejkoľvek perorálne prijateľnej dávkovej forme. Príklady perorálnych liekových foriem sú
tobolky, tablety, vodné suspenzie alebo roztoky. V prípade tabliet na perorálne použitie
zahrnujú obvykle používané nosiče laktózu a kukuričný škrob. Typicky sa tiež pridávajú
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lubrikačné činidlá, ako je stearát horečnatý. Na perorálne podávanie vo forme toboliek
zahrnujú užitočné riedidlá laktózu a sušený kukuričný škrob. Pokiaľ sú na perorálne použitie
požadované vodné suspenzie, je účinná zložka kombinovaná s emulgačnými a suspenznými
činidlami. Pokiaľ je to žiadúce, sú poprípade tiež pridané určité sladidlá, ochucovadlá alebo
farbivá.

[0109] Alternatívne sa farmaceutický prijateľné kompozície podľa tohto vynálezu podávajú
vo forme čapíkov na rektálne podanie. Tie môžu byť pripravené zmiešaaním činidla s
vhodným nedráždivým excipientom, ktorý je pevný pri teplote miestnosti, ale kvapalný pri
rektálnej teplote, a preto sa v konečníku rozpustí a uvoľní liečivo. Také materiály zahrnujú
kakaové maslo, včelí vosk a polyetylénglykoly.

[0110] Farmaceutický prijateľné kompozície podľa tohto vynálezu sa tiež podávajú topicky,
najmä pokiaľ cieľ liečby zahrnuje oblasti alebo orgány ľahko dostupné topickou aplikáciou,
ako v prípade ochorenia oka, kože alebo dolného črevného traktu. Vhodné topické formulácie
sú ľahko pripravené pre každú z týchto oblastí alebo orgánov.

[0111] Lokálna aplikácia na dolnú časť črevného traktu môže byť uskutočnená vo forme
rektálneho čapíka (pozri vyššie) alebo vo vhodnom Črevnom náleve (klystír). Používajú sa
tiež topické transdermálne náplasti.

[0112] Pre topické aplikácie sú poskytované farmaceutický prijateľné kompozície vo forme
vhodnej masti obsahujúcej účinnú zložku suspendovanú alebo rozpustenú v jednom alebo
viac nosičoch. Príkladné nosiče na topické podávanie zlúčenín sú minerálne oleje, tekuté
vazelíny, biele vazelíny, propylénglykol, polyoxyetylén, polyoxypropylénové zlúčeniny,
emulgačný vosk a voda. Alternatívne môžu byť poskytnuté farmaceutický prijateľné
kompozície formulované vo vhodnom pleťovom mlieku (lotióne) alebo kréme obsahujúcom
účinné zložky suspendované alebo rozpustené v jednom alebo viac farmaceutický
prijateľných nosičoch. Medzi vhodné nosiče patria, ale nie sú na nich obmedzené, minerálny
olej, sorbitan monostearát, polysorbát 60, cetylesterový vosk, cetearylalkohol, 2oktyldodekanol, benzylalkohol a voda.

[0113] Farmaceutický prijateľné kompozície podľa tohto vynálezu sa poprípade podávajú
nosovým aerosólom alebo inhaláciou. Také kompozície sa pripravujú technológiami dobre
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známymi v obore farmaceutických formulácií ako roztoky vo fyziologickom roztoku, za
použitia benzylalkoholu alebo iných vhodných konzervačných látok, absorpčných promotorov
na zvýšenie biodostupnosti, fluórovaných uhľovodíkov a/alebo iných konvenčných
solubilizačných alebo dispergačných činidiel.

[0114] Najprednostnejšie sa farmaceutický prijateľné kompozície podľa tohto vynálezu
formulujú na perorálne podávanie. Tieto formulácie môžu byť podávané s jedlom alebo bez
jedla. V niektorých uskutočneniach sú farmaceutický prijateľné kompozície podľa tohto
vynálezu podávané bez jedla. V iných uskutočneniach sú prijateľné kompozície podľa tohto
•vynálezu podávané s jedlom.

[0115] Množstvo zlúčenín podľa predkladaného vynálezu, ktoré sa poprípade kombinuje s
nosičovými materiálmi za vzniku kompozície v jednotkovej dávkovej forme, sa bude líšiť v
závislosti od liečeného hostiteľa, konkrétneho spôsobu podávania. Prednostne by poskytnuté
kompozície mali byť formulované tak, aby pacientovi, ktorý ich obdrží, bolo možné podávať
dávku medzi 0,01 -100 mg/kg telesnej hmotnosti/deň.

[0116] Malo by byť tiež zrejmé, že konkrétny dávkový a liečebný režim pre každého
konkrétneho pacienta bude závisieť od rožných faktorov, vrátane účinnosti konkrétnej
použitej zlúčeniny, veku, telesnej hmotnosti, všeobecného zdravotného stavu, pohlavia,
stravy, doby podania, rýchlosti vylučovania, kombinácie liekov a úsudku ošetrujúceho lekára
a závažnosti konkrétneho liečeného ochorenia. Množstvo zlúčeniny podľa predkladaného
vynálezu v kompozícii bude tiež závisieť od konkrétnej zlúčeniny v kompozícii.

Použitie zlúčenín a farmaceutický prijateľných kompozic

[0117] Vynález sa ďalej týka spôsobu liečenia subjekta, ktorý trpí poruchou súvisiacou s
IRAK, pri ktorom sa subjektu podáva účinné množstvo zlúčeniny vzorca I a podobných
vzorcov.
[0118]Vynález sa prednostne týka spôsobu, pri ktorom je poruchou súvisiacou s IRAK,
autoimunitná porucha alebo stav súvisiaci s nadmernou imunitnou odpoveďou alebo
rakovinou. Vynález sa ďalej týka spôsobu liečenia subjekta trpiaceho imunoregulačnou
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abnormalitou, pri ktorom sa subjektu podáva zlúčenina vzorca I a podobných vzorcov v
množstve, ktoré je účinné pri liečení uvedenej imunoregulačnej abnormality.

[0119] Vynález sa prednostne týka spôsobu, pri ktorom je imunoregulačnou abnormalitou
autoimutné alebo chronické zápalové ochorenie zvolené zo súboru pozostávajúceho z
alergických ochorení, amyotrofickej laterálnej sklerózy (ALS), systémového lupus
erythematosus, chronickej reumatoidnej artritis, diabetes mellitus typu I, zápalového črevného
ochorenia, biliámej cirhózy, uveitis, roztrúsenej sklerózy, Crohnovy choroby, ulceróznej
kolitis, bulózneho pemfígoidu, sarkoidózy, psoriasis, autoimunitnej myositis, Wegenerovej
granulomatózy, ichtyózy, Gravesovej oftalmopatie a astmy.

[0120] Vynález sa prednostne týka spôsobu, pri ktorom je imunoregulačnou abnormalitou
odhojenie transpantovanej kostnej drene alebo orgánového transplantátu alebo reakcia štepu
proti hostiteľov.

[0121] Vynález sa prednostne týka spôsobu, pri ktorom je imunoregulačná abnormalita
zvolená zo súboru, ktorý tvorí transplantácia orgánu alebo tkaniva, reakcia štepu proti
hostiteľovi vyvolaná transplantáciou, autoimunitné syndrómy, ako reumatoidná arthritis,
systémový lupus erythematosus, Hashimotova thyroiditis, roztrúsená skleróza, systémová
skleróza, myasténia gravis, diabetes typu I, uveitis, zadná uveitis, alergická encefalomyelitis,
glomerulonefritis, postinfekčné autoimutné zápalové ochorenia, ako reumatická horúčka a
postinfekčná glomerulonefritis, zápaalové a hyperproliferatívne ochorenia kože, psoriasis,
atopická dermatitis, kontaktná dermatitis, ekzematózna dermatitis, seboroická dermatitis,
lichen planus, pemfigus, bulózny pemfigoid, epidermolysis bullóza, žihľavka, angioedémy,
vaskulitis, erytém, kutánna eosinofília, lupus erythematosus, akné, alopecia areata,
keratokonjunktivitis, vemálna konjunktivitis, uveitis súvisiaca s Behcetovou chorobou,
keratitis, herpetická keratitis, keratokonus, dystrophia epithelialis comeae, glaukóm rohovky,
očný pemfigus, Moorenov vred, skleritis, Gravesova oftalmopatia, Vogt-Koyanagi-Haradov
syndróm, sarkoidóza, polinóza, reverzibilná obštrukcia dýchacích ciest, priedušková asthma,
alergické asthma, pozdní astma a hyperreaktivita dýchacích ciest, bronchitis, vredová choroba
žalúdka, vaskuláme poškodenie vyvolané ischemickými chorobami a trombózou, ischemické
ochorenie čriev, zápalové črevné ochorenia, nekrozujúca enterokolitis, intestinálne lézie
súvisiace s popáleninami, celiakie, proktitis, eosinofilná gastroenteritis, mastocytóza,
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Crohnova choroba, ulcerózna kolitis, migréna, rhinitis, ekzém, intersticiálna nefritis,
Goodpastureov syndróm, hemolyticko-uremický syndróm, diabetická nefropatia,
mnopohočetná myositis, syndróm Guillain-Barrého, Menierova choroba, polyneuritis,
mnohopočetná neuritis, mononeuritis, radikulopatia, hyperthyreóza, Basedowova choroba,
čistá aplázie červeného krvného radu, aplastická anémia, hypoplastická anémia, idiopatická
trombocytopenická purpúra, autoimunitná hemolytická anémia, agranulocytóza, pemiciózna
anémia, megaloblastová anémia, anerythroplázia, osteoporóza, sarkoidóza, fibroidné pľúca,
idiopatická intersticiálna pneumónia, dermatomyositis, leukodermie vulgaris, ichthyóza
vulgaris, fotoalergická senzitivita, kutánny T-bunkový lymfóm pri ktorom, chronická
lymfocytová leukémia, artérioskleróza, ateroskleróza, Takayasuova arteritis, polyarteritis
nodóza, myokardóza, sklerodermia, Wegeneruv granulom, Sjôgrenov syndróm, adipóza,
eosinofilna fascitis, lézie gingivy, periodontu, alveolárni kosti, substantia ossea dentis,
glomerulonefritis, alopécia mužského typu alebo senilná alopécia zabránením epilácie alebo
zaistenie ujmutia vlasu a/alebo podpora regenerácie vlasov a rást vlasov, muskuláma
dystrofia, pyodermia a Sézaryho syndróm, Addisonova choroba, ischemické-reperfuzne
poškodenie orgánov, ku ktorému dochádza po konzervácii, transplantácii alebo ischemickom
ochorení, endotoxický šok, pseudomembranózna kolitis, kolitis vyvolaná liekom alebo
žiarením, ischemická akútma nedostatočnosť obličiek, chronická nedostatočnosť obličiek,
poškodenie pľúc kyslíkom alebo liačivami, rakovina pľúc, pľúcny emfyzém, katarakta,
sideróza, retinitis pigmentóza, degenerácia makuly podmienená vekom, sklivcové jazvy,
popálenie rohovky zásadami, dermatitis erythema multiforme, lineárni IgA puchýmatá
dermatitis a dermatitis z cementového prachu, gingivitis, periodontitis, sepsia, pankreatitis,
ochorenia vyvolané znečistením životného prostredia, karcinogenézia, metastázujúci
karcinóm a hypobaropatia, ochorenia vyvolané uvolňovaním histamínu alebo leukotriénu-C4,
Behcetova choroba, autoimunitní hepatitis, primárna biliáma cirhóza, sklerosujúca
cholangitis, čiastočná resekcia pečene, akútna nekróza pečene, nekróza vyvolaná toxínom,
vírusová hepatitis, šok alebo anoxie, vírusová hepatitis typu B, non-A/non-B hepatitis,
cirhóza, alkoholická cirhóza, zlyhanie pečene, fulminantne zlyhanie pečene, zlyhanie pečene s
neskorým nástupom, akútne zlyhanie pri chronickom zlyhaní pečene, podpora
chemoterapeutického účinku, cytomegalovirová infekcia, infekcia HCMV, AIDS, rakovina,
senilná demencia, Parkinsonova choroba, trauma a chronická bakteriálna infekcia.
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[0121] V niektorých uskutočneniach sú poruchy súvisiace s IRAK zvolené z reumatoidnej
artritis, psoriatickej artritis, osteoartritis, systémového lupus erythematosus, lupusovej nefritis,
ankylóznej spondylitis, osteoporózy, systémovej sklerózy, roztrúsenej sklerózy, psoriasis,
diabetes typu I, diabetes typu II, zápalového črevného ochorenia (Crohnovej choroby a
ulceróznej kolitis), hyperimunoglobulínemie D a syndrómu periodických horúčok,
periodických syndrómov súvisiacich s kryopyrínom, Schnitlerovho syndrómu, systémovej
juvenilnej idiopatickej artritis, Stilleho choroby s nástupom v dospelosti, dny, pseudodny,
syndrómu SAPHO, Castlemanovej choroby, sepsie, iktu, aterosklerózy, celiakie, DIRA
(deficiencie antagonistu receptora IL-1), Alzheimerovej choroby, Parkinsonovej choroby,
rakoviny.

[0123] V niektorých uskutočneniach je rakovina vybraná z karcinómu, lymfómu, blastómu
(vrátane medulloblastómu a retinoblastómu), sarkómu (vrátane liposarkómu a sarkómu
synoviálnych buniek), neuroendokrinných nádorov (vrátane nádorov karcinoidov, gastrinómu
a rakoviny ostrovčekov), mezoteliómu, schwannómu (vrátane akustického neurómu),
meningióm, adenokarcinómu, melanómu a leukémie alebo lymfoidných malignít.
Konkrétnejšie príklady takých rakovín zahrnujú spinocelulámy karcinóm (napríklad epitelový
spinocelulámy karcinóm), karcinóm plic vrátane malobunkového karcinómu pľúc (SCLC),
nemalobunkový karcinóm pľúc (NSCLC), adenokarcinóm pľúc a spinocelulámy karcinóm
pľúc, rakovinu pobrušnice, hepatocelulámu rakovinu, gastrickú rakovinu alebo rakovinu
žalúdka, vrátane rakoviny gastrointestinálneho traktu, rakovinu pankreatu, glioblastóm,
rakovinu maternicového čapíka, rakovinu vaječníkov, rakovinu pečene, rakovinu močového
mechúra, hepatóm, rakovinu prsníka (vrátane metastazujúcej rakoviny prsníka), rakovinu
hrubého čreva, rakovinu rekta, kolorektálny karcinóm, karcinóm endometria alebo maternice,
karcinóm slinných žláz, rakovinu obličiek, rakovinu prostaty, rakovinu vulvy, rakovinu štítnej
žľazy, rakovinu pečene, análny karcinóm, karcinóm penisu, rakovinu semenníkov, rakovinu
pažeráka, nádory žlčových ciest, ako i rakovinu hlavy a krku.

[0124] V niektorých uskutočneniach je rakovinou rakovina mozgu, pľúc, hrubého čreva,
epidermoidu, rakovina skvamóznych buniek, rakovina močového mechúrae, žalúdka,
slinivky, prsníka, hlavy, krku, obličiek, pečene, vaječníkov, prostaty, kolorektálny karcinóm,
rakovina maternice, rekta, pažeráka, semenníkov, gynekologická rakovina, rakovina štítnej
žľazy, melanóm, hematologická malignita, ako je akútna myeloidná leukémia, mnohopočetný
myelóm, chronická myeloidná leukémia, myeloidná leukémia, gliom, Kaposiho sarkóm alebo
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akýkoľvek iný typ solidných alebo kvapalných nádorov. V niektorých uskutočneniach je
rakovinou metastatická rakovina. V niektorých uskutočneniach je rakovinou kolorektálna
rakovina. V niektorých uskutočneniach je rakovinou rakovina hrubého čreva.

[0125] V niektorých uskutočneniach majú zlúčeniny vzorca (I) a príbuzných vzorcov hodnotu
IC50 pre väzbu na IRAK menšiu než asi 5 pM, prednostne menšiu než asi 1 pM a ešte
prednostnej šie menšiu než asi 0,100 pM.

[0126] Spôsob podľa tohto vynálezu môže byť uskutočnený buď in vitro alebo in vivo.
Citlivosť konkrétnej bunky k liečbe zlúčeninami podľa vynálezu môže byť stanovená najmä
testami in vitro, nech už v priebehu výskumu alebo klinickej aplikácie. Typicky sa kultúra
bunky kombinuje so zlúčeninou podľa vynálezu v rôznych koncentráciách po dobu, ktorá je
dostatočná k tomu, aby účinné činidlá mohli inhibovať aktivitu IRAK, obvykle medzi asi
jednou hodinou a jedným týždňom. Ošetrenie in vitro sa môže uskutočňovať za použitia
kultivovaných buniek zo vzorky biopsie alebo bunkovej línie.

[0127] Hostiteľ alebo pacient môže patriť k akémukoľvek cicavčiemu druhu, napríklad
druhom primátov, najmä ľuďom; hlodavcom, vrátane myší, potkanov a škrečkov; králikom;
koňom, kravám, psom, mačkám atď. Zvieracie modely sú zaujímavé pre experimentálne
výskumy, ktoré poskytujú model pre liečbu ľudských chorôb.

[012 S] Pre identifikáciu signálnej transdukčnej dráhy a pre detekciu interakcií medzi rôznymi
signálnymi transdukčnými dráhami vyvinuli rôzni vedcovia vhodné modely alebo modelové
systémy, napríklad modely bunkových kultúr a modely transgénnych zvierat. Na stanovenie
určitých stupňov v kaskáde prenosu signálu môžu byť pooužité interagujúce zlúčeniny za
účelom modulácie signálu. Zlúčeniny podľa vynálezu je možné tiež použiť ako činidlá na
testovanie signálnych transdukčných dráh závislých na IRAK u zvierat a/alebo modelových
bunkových kultúr alebo u klinických chorôb uvedených v tejto prihláške.

[0129] Okrem toho je nasledujúci opis vynálezu týkajúci sa použitia zlúčenín vzorca (I) a ich
derivátov na výrobu liečiva pre profylaktickú alebo terapeutickú liečbu a/alebo monitorovanie
považovaný za platný a použiteľný i bez obmedzenia na použitie zlúčeniny na inhibíciu
aktivity IRAK, pokiaľ je to účelné.
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[0130] Vynález sa tiež týka použitia zlúčenín vzorca (I) a/alebo ich fyziologicky prijateľných
solí na profylaktické alebo terapeutické liečenie a/alebo monitorovanie choroby, ktoré sú
spôsobené, sprostredkované a/alebo propagované aktivitou IRAK. Predkladaný vynález sa
ďalej týka použitia zlúčenín vzorca (I) a/alebo ich fyziologicky prijateľných solí na výrobu
liečiva na profylaktickú alebo terapeutickú liečbu a/alebo monitorovanie chorôb, ktoré sú
spôsobené, sprostredkované a/alebo propagované aktivitou IRAK. V určitých uskutočneniach
predkladaný vynález poskytuje použitie zlúčeniny vzorca I alebo jej fyziologicky prijateľnej
soli na výrobu liečiva na profylaktickú alebo terapeutickú liečbu poruchy sprostredkovanej
IRAK.

[0131] Zlúčeniny vzorca (I) a/alebo ich fyziologicky prijateľné soli môžu byť ďalej použité
ako medziprodukty na prípravu ďalších liečivých účinných látok. Liečivo sa prednostne
pripravuje nechemickým spôsobom, napríklad kombináciou aktívnej zložky s aspoň jedným
pevným, tekutým a/alebo polotekutým nosičom alebo excipientom, a poprípade v spojení s
jednou alebo viac inými účinnými látkami vo vhodnej dávkovej forme.

[0132] Zlúčeniny vzorca (I) podľa vynálezu môžu byť za účelom liečby podávané raz alebo
niekoľkokrát pred alebo po prepuknutí ochorenia. Vyššie uvedené zlúčeniny a liečivé
prípravky podľa vynálezu sa zvlášť používajú na terapeutické ošetrenie. Terapeuticky
relevantný účinok do určitej miery zmierňuje jeden alebo viac symptómov poruchy alebo
vracia k normálu, buď čiastočne alebo úplne, jeden alebo viac fyziologických alebo
biochemických parametrov spojených s kauzatívnym ochorením alebo patologickým stavom.
Monitorovanie je považované za druh liečby za predpokladu, že zlúčeniny sú podávané v
odlišných intervaloch, napríklad za účelom posilnenia reakcie a úplného odstránenia
patogénov a/alebo symptómov choroby. Môže byť použitá rovnaká zlúčenina alebo rôzne
zlúčeniny. Spôsoby podľa tohto vynálezu je možné použiť tiež vopred, na zníženie
pravdepodobnosti rozvoja poruchy alebo dokonca k prevencii iniciácii porúch spojených s
aktivitou IRAK alebo k liečbe vznikajúcich a pokračujúcich symptómov.

[0133] V zmysle tohto opisuje profylaktické ošetrenie vhodné, pokiaľ subjekt vykazuje
nejaké predpoklady pre vyššie uvedené fyziologické alebo patologické stavy, ako je
familiárna dispozícia, genetická vada alebo skôr prekonaná choroba.
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[0134] Predkladaný vynález sa ďalej týka liečiva obsahujúceho aspoň jednu zlúčeninu podľa
vynálezu a/alebo jej farmaceutický použiteľný derivát, soľ, solvát a stereoizomér, vrátane ich
zmesí vo všetkých pomeroch. V určitých uskutočneniach sa tento vynález týka liečiva
obsahujúceho aspoň jednu zlúčeninu podľa vynálezu a/alebo jej fyziologicky prijateľnú soľ.
i

[0135] "Liečivo" v zmysle tohto opisuje akékoľvek činidlo v oblasti medicíny, ktoré
obsahuje jednu alebo viac zlúčenín vzorca (I) alebo kompozíciu s jej obsahom (napríklad
farmaceutický prípravok alebo farmaceutický prostriedok) a môže byť použité v profylaxii,
terapii, sledovaní alebo následnej starostlivosti o pacientov, ktorí trpia chorobami, ktoré sú
spojené s aktivitou IRAK, tak, aby patogénna modifikácia ich celkového stavu alebo stavu
určitých oblastí organizmu mohla byť aspoň dočasne zvládnutá.

[0136] Y rôznych uskutočneniach môže byť účinná zložka podávaná samostatne alebo v
kombinácii s inými terapiami. Za použitia viac než jednej zlúčeniny vo farmaceutickej
kompozícii, t.j. ak je zlúčenina vzorca (I) kombinována s aspoň ďalším činidlom ako účinnou
zložkou, čo je buď iná zlúčenina vzorca (I) alebo zlúčenina iného štruktúrneho vzorca, môže
byť dosiahnutý synergický účinok. Účinné látky môžu byť použité buď súčasne alebo
postupne.

[0137] Zahrnuté sú tu spôsoby liečenia, pri ktorých sa aspoň jedna tu poskytnutá chemická
entita podáva v kombinácii s protizápalovým činidlom. Protizápalové činidlá zahrnujú, ale nie
sú na nich obmedzené, NSAID, nešpecifické a COX-2 špecifické inhibítory enzýmu
cyklooxygenázy, zlúčeniny zlata, kortikosteroidy, metotrexát, antagonisty faktora
nekrotizujúceho nádory (TNF), imunosupresíva a metotrexát.

[0138] Príklady NSAID zahrnujú, bez toho, že by bol výčet obmedzujúci, ibuprofén,
flurbiprofén, naproxén and naproxen sodný, diklofenak, kombinácie diklofenaku sodného a
mizoprostolu, sulindak, oxaprozín, diflunizal, piroxikám, indometacín, etodolak, fenoprofen
vápenatý, ketoprofen, nabumeton sodný, sulfasalazín, tolmetín sodný a hydroxychlorochín.
Príklady NSAID tiež zahrnujú COX-2 špecifické inhibítory, ako je celecoxib, valdekoxib,
lumirakoxib a/alebo etorikoxib.
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[0139] V niektorých uskutočneniach je protiápalovým činidlom salicylát. Salicyláty zahrnujú
neobmedzujúcim spôsobom kyselinu acetylsalicylovú alebo aspirín, salicylát sodný a
salicyláty cholínu a horčíka.

[0140] Protizápalovým činidlom môže byť tiež kortikosteroid. Kortikosteroidom môže byť
napríklad kortizón, dexametazón, metylprednizolón, prednizolón, prednizolón nátrium fosfát
alebo prednizón.

[0141] V ďalších uskutočneniach je protizápalovým činidlom zlúčenina zlata, ako je nátrium
tiomalát zlata alebo auranofm.

[0142] Predložený opis tiež zahrnuje uskutočnenia, v ktorých je protizápalovým činidlom
metabolický inhibítor, ako je inhibítor dihydrofolát reduktázy, ako je metotrexát alebo
inhibítor dihydroorotát dehydrogenázy, ako je leflunomid.

[0143] Ďalšie uskutočnenia predkladaného vynálezu sa týkajú kombinácií, v ktorých je aspoň
jednou protizápalovou zlúčeninou anti-monoklonálna protilátka (ako ekulizumab alebo
pexelizumab), antagonista TNF, ako entanercept alebo infliximab, čo je alfa-TNF alfa
monoklonálna protilátka.

[0144] Ešte ďalšie uskutočneia predkladaného vynálezu sa týkajú kombinácií, v ktorých je
aspoň jedným účinným činidlom imunosupresívna zlúčenina, ako imunosupresívna zlúčenina
vybraná z metotrexátu, leflunomidu, cyklosporínu, takrolímu, azatioprínu a mykofenolát
mofetilu.

[0145] Opísané zlúčeniny vzorce I môžu byť podávané v kombinácii s inými známymi
terapeutickými činidlami, vrátane protirakovinových činidiel. Ako sa tu používa, výraz
"protirakovinné činidlo" sa týka akéhokoľvek činidla, ktoré je podávané pacientovi s
rakovinou za účelom liečenia rakoviny.

[0146] Protirakovinová liečba definovaná vyššie môže byť aplikovaná ako monoterapia alebo
môže zahrnovať okrem tu opísaných zlúčenín vzorca I konvenčnú chirurgiu alebo
rádioterapiu alebo liečebnú terapiu. Taká liečebná terapia, napríklad chemoterapia alebo
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cielená terapia môže zahrnovať jedno alebo viac, ale prednostne jedno z nasledujúcich
protinádorových činidiel:
Alkvlačné činidlá: ako je altretamín, bendamustín, busulfán, karmustín, chlórambucil,
chlórmetín, cyklofosfamid, dakarbazín, ifosfamid, improsulfan, tozilát, lomustín, melfalán,
mitobronitol, mitolaktol, nimustín, ranimustin, temozolomid, tiotepa, treosulfan,
mechlóretamín, karbokvon; apazikvon, fotemustin, glufosfamid, palifosfamid, pipobroman,
trofosfamid, uramustin, TH-3024, VAL-0834;
Zlúčeniny platiny: ako je karboplatina, cisplatina, eptaplatina, miriplatina hydrát, oxaliplatina,
lobaplatina, nedaplatina, pikoplatina, satraplatina; lobaplatina, nedaplatina, pikoplatina,
satraplatina;
Činidlá pozmeňujúce DNA: ako je amrubicín, bisantrén, decitabín, mitoxantrón, prokarbazín,
trabektedín, klofarabín; amsakrín, brostallicín, pixantrón, laromustín1,3;
Inhibítorv topoizomerázv: ako je etoposid, irinotekán, razoxán, sobuzoxán teniposid,
topotekán; amonafid, belotekán, elliptinium acetát, voreloxin;
Modifikátory microtubulov: ako je kabazitaxel, docetaxel, eribulín, ixabepilon, paklitaxel,
vinblastín, vinkristín vinorelbin, vindezín vinflunín; fosbretabulín, tesetaxel;
Antimetabolitv: ako je asparagináza3, azacitidín, kalcium levofolinát, kapecitabín, kladribín,
cytarabín, enocitabín, floxuridín, fludarabín, fluorouracíl, gemcitabín, merkaptopurin,
metotrexát, nelarabín, pemetrexed, pralatrexát, azathioprin, thioguanin, karmofur;
doxifluridín, elacytarabín, raltitrexed, sapacitabín, tegafur2,3, trimetrexát;
Protirakovinné antibiotiká: ako je bleomycín, daktinomycín, doxorubicín, epirubicín,
idarubicín, levamizol, miltefozín, mitomycín C, romidepzín, streptozocín, valrubicín,
zinostatín, zorubicín, daunurobicín, plikamycín; aklarubicén, peplomycín, pirarubicín;
Hormóny/Antagonisty: ako i e abarelix. abirateron, bikalutamid, buserelin, kalusterón,
chlórotrianizén, degarelix, dexametazón, estradiol, fluokortolón fluoxymesterón, flutamid,
fulvestrant, goserelín, histrelín, leuprorelín, megestrol, mitotan, nafarelin, nandrolón,
nilutamid, oktreotid, prednizolón, raloxifen, tamoxifen, tyrotropin alfa, toremifén, trilostan,
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triptorelín, diethylstilbestrol; akolbifen, danazol, deslorelin, epitiostanol, orteronel,
enzalutamide1,3;
Inhibítorv aromatázv: ako je aminoglutetimid, anastrozol exemestan, fadrozol, letrozol,
testolakton; formestan;
Malé molekuly inhibuiúce kinázu: ako ie krizotinib, dasatinib, erlotinib, imatinib, lapatinib,
nilotinib, pazopanib, regorafenib, ruxolitinib, sorafenib, sunitinib, vandetanib, vemurafenib,
bosutinib, gefitinib, axitinib; afatinib, alisertib, dabrafenib, dakomitinib, dinaciklib, dovitinib,
enzastaurin, nintedanib, lenvatinib, linifanib, linsitinib, masitinib, midostaurin, motesanib,
neratinib, orantinib, perifosin, ponatinib, radotinib, rigosertib, tipifamib, tivantinib, tivozanib,
trametinib, pimasertib, brivanib alaninát, cediranib, apatinib4, kabozantinib S-malát1,3,
« ^

J

A

J

« A

10

1

A

ibrutinib , ikotinib , buparlisib , cipatinib , kobimetinib ’, idelalisib ’, fedratinib , XL-647 ;
■>

Fotosensitizátorv: ako je metoxsalen ; porfímer sodný, talaporfín, temoporfín;
Protilátky: ako je alemtuzumab, besilesomab, brentuximab vedotin, cetuximab, denosumab,
ipilimumab, ofatumumab, panitumumab, rituximab, tositumomab, trastuzumab, bevacizumab,
pertuzumab ’ ; katumaxomab, elotuzumab, epratuzumab, farletuzumab, mogamulizumab,
necitumumab, nimotuzumab, obinutuzumab, okaratuzumab, oregovomab, ramucirumab,
rilotumumab, siltuximab, tocilizumab, zalutumumab, zanolimumab, matuzumab,
dalotuzumab

100

10

1

10

A

I o

, onartuzumab ’ , rakotumomab , tabalumab , EMD-525797 , nivolumab ’ ;

Cvtokínv: ako je aldesleukín, interferrón alfa2, interferrón alfa2a3, interferrón alfa2b2,3;
celmoleukín, tasonermín, teceleukín, oprelvekín1,3, rekombinantný interferrón beta-la4;
Liečivové koniugátv: ako je denileukin diftitox, ibritumomab tiuxetan, iobenguan 1123,
prednimustin, trastuzumab emtansin estramustin gemtuzumab, ozogamicin, aflibercept;
cintredekin besudotox, edotreotid, inotuzumab ozogamicin, naptumomab estafenatox,
oportuzumab monatox, technecium (99mTc) arcitumomab1’3, vintafolid1,3;
Vakcíny: ako je sipuleucel3; vitespen3, emepepimut-S3, oncoVAX4, rindopepimut3, troVax4,
MGN-16014, MGN-17034; a
Rôzne: alitretinoin, bexaroten, bortezomib, everolimus, kyselina ibandronová, imichimod,
lenalidomid, lentinan, metirosin, mifamurtid, pamidronová kyseliny, pegaspargáza,
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pentostatin, sipuleucel, sizofiran, tamibaroten, temsirolimus, thalidomid, tretinoin,
vismodegib, zoledronová kyselina, vorinostat; celekoxib, cilengitid, entinostat, etanidazol,
ganetespib, idronoxil, iniparib, ixazomib, lonidamin, nimorazol, panobinostat, peretinoin,
plitidepsin, pomalidomid, prokodazol, ridaforolimus, taschinimod, telotristat, thymalfasin,
tirapazamin, tosedostat, trabedersen, ubenimex, valspodar, gendicin4, picibanil4, reolysin4,
íí

A

1í

A

retaspimycin hydrochlorid ’, trebananib ’, virulizin , karfilzomib , endostatin ,
immucothel4, belinostat3, MGN-17034.
*2
( 1 Navrhované INN (Proposed International
Nonproprietary Name); Doporučené INN

(Recommended International Nonproprietary Names); 3USAN (United States Adopted
Name);4 nie je INN).

[0147] V ďalšom aspekte tento vynález poskytuje kit pozostávjaúci zo samostatných balíčkov
účinného množstva zlúčeniny podľa vynálezu a/alebo jej farmaceutický prijateľných solí,
derivátov, solvátov a stereoizomérov, vrátane ich zmesí vo všetkých pomeroch, a poprípade,
účinné množstvo ďalšej aktívne zložky. Kit obsahuje vhodné kontajnery, ako sú škatuľky,
jednotlivé fľaše, vrecká alebo ampule. Súprava môže napríklad obsahovať oddelené ampule, z
ktorých každá obsahuje účinné množstvo zlúčeniny podľa vynálezu a/alebo jej farmaceutický
prijateľnej soli, derivátu, solvátu a stereoizoméru, vrátane ich zmesí vo všetkých pomeroch, a
účinné množstvo ďalšej účinnej zložky v rozpustenej alebo lyofilizovanej forme.

[0148] Ak sa tu používa, výrazy „liečenie", „liečba" apod. označujú zvrátenie, zmiernenie,
oddialenie nástupu alebo inhibíciu progresie ochorenia alebo poruchy alebo jedného alebo
viac ich symptómov, ako je tu opísané. V niektorých uskutočneniach je liečba podávaná
potom, čo sa vyvinul jeden alebo viac symptómov. V niektorých uskutočneniach je liečba
podávaná v neprítomnosti symptómov. Napríklad je léieba podávaná susceptibilnému
jedincovi pred nástupom symptómov (napríklad v svetle anamnézy symptómov a/alebo v
svetle genetických alebo iných faktorov ovplyvňujúcich citlivosť). Liečba pokračuje tiež po
vymiznutí príznakov, napríklad za účelom prevencie alebo oddialenia ich recidívy.

[0149] Zlúčeniny a kompozície podľa spôsobu predkladaného vynálezu sú podávané s
použitím akéhokoľvek množstva a akejkoľvek cesty podávania účinnej na liečenie alebo
zníženie závažnosti vyššie uvedenej poruchy. Presné požadované množstvo sa bude líšiť od
subjekta k subjektu, v závislosti od druhu, veku a všeobecného stavu subjekta, závažnosti
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infekcie, konkrétneho činidla, jeho spôsobu podávania a podobne. Zlúčeniny podľa vynálezu
sú prednostne formulované v jednotkovej dávkovej forme na ľahké podávanie a zaistenie
rovnomerného dávkovania. Výraz "jednotková dávková forma", ako je používaný v tomto
dokumente, sa týka fyzicky diskrétnej jednotky činidla, ktorá sa hodí pre liečeného pacienta.
Rozumie sa však, že o celkovej dennej dávke použitej zlúčeniny alebo kompozácie podľa
predkladaného vynálezu rozhodne ošetrujúci lekár v rámci riadneho lekárskeho úsudku.
Špecifická účinná dávka pre každého konkrétneho pacienta alebo organizmus bude závisieť
od radu faktorov vrátane liečenej poruchy a závažnosti poruchy; účinnosti použitej špecifickej
zlúčeniny; konkrétne použitej kompozície; veku, telesnej hmotnosti, celkového zdravotného
stavu, pohlavia a stravy pacienta; času podania, spôsobu podania a rýchlosti vylučovania
použitej konkrétnej zlúčeniny; trvania liečby; liekov používaných v kombinácii alebo súčasne
s konkrétne použitou zlúčeninou a podobných faktorov dobre známych v lekárskom obore.

[0150] Farmaceutický prijateľné kompozície podľa tohto vynálezu môžu byť podávané
ľuďom a iným zvieratám perorálne, rektálne, parenterálne, intracistemálne, intravaginálne,
intraperitoneálne, topicky (ako prášky, masti alebo kvapky), bukálne, ako orálny alebo
nazálny sprej alebo podobne, v závislosti od závažnosti liečenej infekcie. V určitých
uskutočneniach sú zlúčeniny podľa vynálezu podávaané perorálne alebo parenterálne v
dávkach asi 0,01 mg/kg až asi 100 mg/kg a prednostne od asi 1 mg/kg do asi 50 mg/kg,
telesnej hmotnosti subjekta za deň, raz alebo viackrát denne, na dosiahnutie požadovaného
terapeutického účinku.

[0151] V určitých uskutočneniach terapeuticky účinné množství zlúčeniny vzorca (I) a
súvisiacich vzorcov a iné aktívne zložky závisia od radu faktorov, vrátane napríklad veku a
hmotnosti zvieraťa, presného chorobného stavu, ktorý vyžaduje liečenie a jeho závažnosti,
povahy formulácie a spôsobu podania, a je nakoniec stanovené ošetrujúcim lekárom alebo
veterinárom. Účinné množstvo zlúčeniny je však všeobecne v rozmedzí od 0,1 do 100 mg/kg
telesnej hmotnosti príjemcu (cicavca) za deň a zvlášť typicky v rozmedzí od 1 do 10 mg/kg
telesné hmotnosti za deň. Skutočné množstvo za deň pre dospelého cicavca vážiaceho 70 kg
je teda obvykle medzi 70 a 700 mg, pričom toto množstvo môže byť podávané ako
individuálna dávka za deň alebo obvykle vo forme radu čiastočných dávok (ako je napríklad
dve, tri, štyri, päť alebo šesť dávok) denne tak, aby celková denná dávka bola rovnaká.
Účinné množstvo soli alebo solvátu alebo jeho fyziologicky funkčného derivátu môže byť
stanovené ako zlomok účinného množstva zlúčeniny ako takej.
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[0152] V určitých uskutočneniach môžu byt’ farmaceutické prípravky podávané vo forme
dávkových jednotiek, ktoré obsahujú vopred stanovené množstvo aktívnej zložky na dávkovú
jednotku. Taká jednotka môže napríklad obsahovať 0,5 mg až 1 g, prednostne 1 mg až 700
mg, zvlášť prednostne 5 mg až 100 mg, zlúčeniny podľa vynálezu, v závislosti od stavu
liečeného ochorenia, spôsobu podávania a veku, hmotnosti a stavu pacienta. Alternatívne
môžu byť farmaceutické formulácie podávané vo forme dávkových jednotiek, ktoré obsahujú
vopred stanovené množstvo aktívnej zložky na dávkovú jednotku. Preferované dávkové
jednotkové formulácie sú tie, ktoré obsahujú dennú dávku alebo čiastočnú dávku, ako je
uvedená vyššie alebo zodpovedajúcu časť účinnej zložky. Ďalej môžu byť farmaceutické
prípravky tohto typu pripravené za použitia postup

J, ktorý je všeobecne vo farmaceutickom

obore známy.

[0153] Kvapalné dávkové formy na perorálne podávanie zahrnujú, ale nie sú obmedzené na
farmaceutický prijateľné emulzie, mikroemulzie, roztoky, suspenzie, sirupy a elixíry.
Kvapalné liekové formy okrem účinných látok poprípade obsahujú inertné riedidlá bežne
používané v obore, ako je napríklad voda alebo iné rozpúšťadlá, solubilizačné činidlá a
emulgátory, ako je etylalkohol, izopropylalkohol, etylkarbonát, etylacetát, benzylalkohol,
benzylbenzoát, propylénglykol, 1,3-butylénglykol, dimetylformamid, oleje (najmä bavlníkový
olej, olej zo semien podzemnice olejnej, kukuričných kľúčikov, olív, ricínový a sezámový
olej), glycerol, tetrahydrofuríurylalkohol, polyetylénglykoly a estery mastných kyselín
sorbitanu a ich zmesí. Okrem inertných riedidiel môžu perorálne kompozície tiež obsahovať
pomocné látky, ako sú namáčadlá, emulgačné a suspenzné činidlá, sladidlá, ochucovadlá a
vonné látky.

[0154] Injekčné prípravky, napríklad sterilné injikovateľné vodné alebo olejové suspenzie, sa
pripravujú podľa známeho stavu techniky za použitia vhodných dispergačných alebo
namáčacích činidiel a suspendačných činidiel. Sterilným injekčným prípravkom môže byť
tiež sterilný injekčný roztok, suspenzia alebo emulzia v netoxickom parenterálne prijateľnom
riedidle alebo rozpúšťadle, napríklad roztok v 1,3-butandiolu. Medzi prijateľné vehikula a
rozpúšťadlá, ktoré môžu byť použité, patrí voda, Ringerov roztok, USP a izotonický roztok
chloridu sodného. Okrem toho sa ako rozpúšťadlo alebo suspenzné médium bežne používajú
sterilné stabilizované oleje. Za týmto účelom je možné použiť akýkoľvek nedráždivý
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stabilizovaný olej, vrátane syntetických mono- alebo diglyceridov. Okrem toho sa pri príprave
injekčných prípravkov používajú mastné kyseliny, ako je kyselina olejová.

[0155] Injekčné prípravky môžu byť sterilizované napríklad filtráciou cez filter zachycujúci
baktérie alebo začlenením sterilizačných činidiel vo forme sterilných pevných kompozíc,
ktoré môžu byť pred použitím rozpustené alebo dispergované v sterilnej vode alebo inom
sterilnom injekčnom médiu.

[0156] Aby sa predĺžil účinok zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu, je často žiadúce
spomaliť absorpciu zlúčeniny zo subkutánnej alebo intramuskulámej injekcie. Toho sa
dosahuje za použitia kvapalnej suspenzie kryštalického alebo amorfného materiálu so zlou
rozpustnosťou vo vode. Rýchlosť absorpcie zlúčeniny potom závisí od jej rýchlosti
rozpúšťania, ktorá zasa môže závisieť od veľkosti kryštálu a kryštalickej formy. Alternatívne
sa oneskorená absorpcia parenterálne podávanej formy zlúčeniny dosiahne rozpustením alebo
suspendovaním zlúčeniny v olejovom vehikule. Injekčné depotné formy sa vyrábajú
vytvorením mikrozapuzdovacích matríc zlúčeniny v biologicky rozložiteľných polyméroch,
ako je polylaktid-polyglykolid. V závislosti od pomeru zlúčeniny k polyméru a povahe
konkrétneho použitého polyméru je možné regulovať rýchlosť uvoľňovania zlúčeniny.
Príklady ďalších biologicky rozložiteľných polymérov zahrnujú poly(orthoestery) a poly
(anhydridy). Depotné injikovateľné formulácie sa tiež pripravujú zapuzdrením zlúčeniny v
lipozómoch alebo mikroemulziách, ktoré sú kompatibilné s telesnými tkanivami.

[0157] Kompozície na rektálne alebo vaginálne podávanie sú prednostne čapíky, ktoré môžu
byť pripravené zmiešaním zlúčenín podľa tohto vynálezu s vhodnými nedráždivými
pomocnými látkami alebo nosičmi, ako je kakaové maslo, polyetylénglykol alebo čapíkový
vosk, ktoré sú pevné pri teplote okolia, ale kvapalné pri telesnej teplote a preto sa topia v
konečníku alebo vaginálnej dutine a uvoľňujú účinnú zlúčeninu.

[0158] Pevné dávkové formy na perorálne podávanie zahrnujú tobolky, tablety, pilulky,
prášky a granule. V takých pevných dávkových formách je účinná zlúčenina zmiešaná s aspoň
jedným inertným, farmaceutický prijateľným excipientom alebo nosičom, ako je citrát sodný
alebo hydrogénfosforečnan vápenatý, a/alebo a) plnivami alebo nastavovadlami, ako sú
škroby, laktóza, sacharóza, glukóza, mannitol a kyselina kremičitá, b) spojivami, ako je
napríklad karboxymetylcelulóza, algináty, želatína, polyvinylpyrrolidinón, sacharóza a
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arabská živica, c) zvlhčovadlami, ako je glycerol, d) dezintegračnými činidlami, ako je agar agar, uhličitan vápenatý, zemiakový alebo tapiokový škrob, alginová kyselina, určité
kremičitany a uhličitan sodný, e) činidlami spomaľujúcimi rozpúšťanie, ako je parafín, f)
urýchľovačmi absorpcie, ako sú kvartéme amóniové zlúčeniny, g) namáčadlami, ako je
napríklad cetylalkohol a glycerolmonostearát, h) absorbentami, ako sú kaolín a bentonitový íl,
a i) lubrikantmi, ako je mastenec, stearát vápenatý, stearát horečnatý, pevné
polyetylénglykoly, laurylsulfát sodný a ich zmesi. V prípade toboliek, tabliet a piluliek
lieková forma tiež poprípade obsahuje pufrovacie činidlá.

[0159] Pevné prostriedky podobného typu sa tiež používajú ako plnivá v mäkkých a tvrdých
želatínových tobolkách za použitia takých pomocných látok, ako je laktóza alebo mliečny
cukor, ako i polyetylénglykoly s vysokou molekulovou hmotnosťou a podobne. Pevné
dávkové formy typu tabliet, dražé, toboliek, piluliek a granúl môžu byť pripravenéy s
poťahmi a obalmi, ako sú enterosolventné poťahy a ďalšie poťahy dobre známe v obore
farmaceutických formulácií. Voliteľne obsahujú zakalujúce činidlá a môžu mať tiež zloženie,
že uvoľňujú účinnú zložku (zložky) iba alebo prednostne v určitej časti črevného traktu,
poprípade oneskoreným spôsobom. Príklady zapuzdrujúcich kompozíc, ktoré je možné
použiť, zahrnujú polyméme látky a vosky. Pevné prostriedky podobného typu sa tiež
používajú ako plnivá v mäkkých a tvrdých želatínových tobolkách za použitia takých
pomocných látok, ako je laktóza alebo mliečny cukor, rovnako ako polyetylénglykoly s
vysokou molekulovou hmotnosťou a podobne.
[0160] Účinné zlúčeniny môžu byť tiež v mikrozapuzdrenej forme s jedným alebo viac
excipientami, ako je uvedené vyššie. Pevné dávkové formy tabliet, dražé, toboliek, piluliek a
granúl môžu byť pripravené s poťahmi a obalmi, ako sú enterosolventné poťahy, poťahy
regulujúce uvoľňovanie a ďalšie poťahy dobre známe v obore farmaceutických formulácií. V
takých pevných dávkových formách môže byť účinná zlúčenina zmiešaná s aspoň jedným
inertným riedidlom, ako je sacharóza, laktóza alebo škrob. Také dávkové formy tiež obsahujú,
ako je bežné, ďalšie látky, iné než inertné riedidlá, napríklad tabletovacie lubrikanty a ďalšie
tabletovacie pomocné látky, ako je stearát horečnatý a mikrokryštalická celulóza. V prípade
toboliek, tabliet a piluliek dávkové formy poprípade tiež obsahujú pufrovacie činidlá.
Voliteľne obsahujú zakalujúce činidlá a môžu mať tiež také zloženie, že uvoľňujú účinnú
zložku (zložky) iba alebo prednostne v určitej časti črevného traktu, poprípade oneskoreným
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spôsobom. Príklady zapuzdrovacích kompozíc, ktoré je možné použiť, zahrnujú polyméme
látky a vosky.

[0161] Dávkové formy pre topické alebo transdermálne podávanie zlúčeniny podľa tohto
vynálezu zahrnujú masti, pasty, krémy, pleťové vody, gély, prášky, roztoky, spreje, inhalačné
prostriedky alebo náplasti. Účinná zložka sa za sterilných podmienok zmieša s farmaceutický
prijateľným nosičom a poprípade s potrebnými konzervačnými prostriedkami alebo puframi.
Očné formulácie, ušné kvapky a očné kvapky sú tiež považované za spadajúce do rozsahu
tohto vynálezu. Okrem toho predkladaný vynález predpokladá použitie transdermálnych
náplastí, ktoré majú ďalšiu výhodu spočívajúcu v zaistení riadeného dodávania zlúčeniny do
tela. Také dávkové formy môžu byť pripravené rozpustením alebo uložením zlúčeniny vo
vhodnom médiu. Zosiľňovače absorpcie môžu byť tiež použité na zvýšenie toku zlúčeniny
cez kožu. Rýchlosť môže byť riadená buď poskytnutím membrány regulujúcej rýchlosť alebo
dispergovaním zlúčeniny v polymémej matrici alebo géli.

[0162] Podľa jedného uskutočnenia sa predkladaný vynález týka spôsobu inhibície aktivity
IRAK v biologickej vzorke, ktorá zahrnuje krok uvedenia uvedenej biologickej vzorky do
kontaktu so zlúčeninou podľa tohto vynálezu alebo kompozíciou obsahujúcou uvedenú
zlúčeninu.

[0163] Podľa jedného uskutočnenia sa predkladaný vynález týka spôsobu inhibície aktivity
IRAK alebo jej mutantu v biologickej vzorke pozitívnym spôsobom, ktorý zahrnuje krok
uvedenia biologickej vzorky do kontaktu so zlúčeninou podľa tohto vynálezu alebo
kompozíciou obsahujúcou uvedenú zlúčeninu.

[0164] Zlúčeniny podľa vynálezu sú užitočné in vitro ako jedinečné nástroje na pochopenie
biologickej úlohy IRAK, vrátane hodnotenia mnohých faktorov, o ktorých sa predpokladá, že
ovplyvňujú produkciu IRAK a interakciu IRAK. Predkladané zlúčeniny sú tiež užitočné pri
vývoju ďalších zlúčenín, ktoré interagujú s IRAK, pretože poskytujú dôležité informácie o
vzťahu štruktúra-aktivita (SAR), ktoré uľahčujú tento vývoj. Zlúčeniny podľa predkladaného
vynálezu, ktoré sa viažu na IRAK, môžu byť použité ako činidlá na detekciu IRAK v živých
bunkách, fixovaných bunkách, v biologických tekutinách, v tkanivoých homogenátoch, v
čišténých pŕírodních biologických materiáloch atď. Napríklad značením takých zlúčenín, je
možné identifikovať bunky exprimujúce IRAK. Okrem toho, na základe svojej schopnosti
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viazať sa na IRAK, môžu byť zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu použité pri farbení in
situ, FACS (fluorescenčné aktivovanom triedení buniek), elektroforéze na
polyakrylamidovom géli s dodecylsulfátom sodným (SDS-PAGE), ELISA (s enzýmom
spojený imunoadsorpčný test), atd\, enzymatickom čistení alebo purifikácii buniek
exprimujúcich IRAK vo vnútri permeabilizovaných buniek. Zlúčeniny podľa vynálezu
môžu byť tiež použité ako komerčné výskumné činidlá pre rôzne lekárske výskumné a
diagnostické použitia. Také použitia môžu zahrnovať, ale nie sú obmedzené na: použitie ako
kalibračných štandardov na kvantifikáciu aktivít kandidátnych inhibítorov IRAK v rôznych
funkčných testoch; použitie ako blokovacích činidiel pri randomizovanom screeningu
zlúčenín, t.j. pri hľadaní nových rodín IRAK ligandov, použitie na blokovanie izolácie v
súčasnosti nárokovaných IRAK zlúčenín; použitie pri kokryštalizácii s enzýmom IRAK, t.j.
zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu umožní tvorbu kryštálov zlúčeniny viazanej na
IRAK, čo umožní stanovenie štruktúry enzýmu/zlúčeniny rôntgenovou kryštalografiou;
použitie pre ďalšie výskumné a diagnostické aplikácie, v ktorých je IRAK prednostne
aktivovaná alebo je taká aktivácia kalibrovaná proti známemu množstvu IRAK inhibítora atď
.; použitie v testoch ako sond na stanovenie expresie IRAK v bunkách; a použitie pre vývoj
testov na detekciu zlúčenín, ktoré sa viažu na rovnaké miesto ako ligandy viažuce IRAK.

[0165] Zlúčeniny podľa môžu byť aplikované buď samotné a/alebo v kombinácii s
fyzikálnymi meraniami na diagnostiku účinnosti liečby. Farmaceutické prostriedky
obsahujúce uvedené zlúčeniny a použitie uvedených zlúčenín k liečbe stavov
sprostredkovaných IRAK sú sľubným novým prístupom pre široké spektrum terapií, ktoré
spôsobujú priame a okamžité zlepšenie zdravotného stavu, ať už u človeka alebo u zvierat.
Perorálne biodostupné a účinné nové chemické entity podľa vynálezu zlepšujú pohodlie pre
pacientov a komplianciu pre lekára.

[0166] Zlúčeniny vzorca (I), ich soli, izoméry, tautoméry, enantioméme formy,
diastereoméry, racemáty, deriváty, proliečiva a/alebo metabolity sá vyznačujú vysokou
špecificitou a stabilitou, nízkymi výrobnými nákladmi a pohodlnou manipuláciou. Tieto
znaky tvoria základ pre reprodukovateľné pôsobenie, pri ktorom je zaistená absencia skríženej
reaktivity a spoľahlivá a bezpečná interakcia s cieľovou štruktúrou.
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[0167] Termín "biologická vzorka", ako je tu používaný, zahrnuje, bez obmedzenia, bunkové
kultúry alebo ich extrakty; materiál získaný biopsiou od cicavca alebo jeho extrakty; a krv,
sliny, moč, výkaly, sperma, slzy alebo iné telesné tekutiny alebo ich extrakty.

[0168] Modulácia aktivity IRAK alebo jej mutantu v biologickej vzorke je užitočná pre rad
účelov, ktoré sú známe odborníkovi v obore. Príklady takých účelov zahrnujú, bez toho, že by
bol výčet obmedzujúci, transfúziu krvi, transplantáciu orgánov, skladovanie biologických
vzoriek a biologické testy.

PRÍKLADOVÁ ČASŤ

[0169] Ako je znázornené v príkladoch nižšie, v niektorých príkladných uskutočneniach sa
zlúčeniny pripravujú podľa nasledujúcich všeobecných postupov. Je potrebné si uvedomiť, že
hoci všeobecné spôsoby znázorňujú syntézu určitých zlúčenín podľa predkladaného vynálezu,
následující všeobecné spôsoby a další spôsoby známe odborníkovi v obore, je možné použiť
na všetky zlúčeniny a podtriedy a druhy všetkých týchto zlúčenín, ako je tu opísané.

[0170] Symboly a konvencie používané v nasledujúcich opisoch postupov, schém a príkladov
sú konzistentné s tými, ktoré sa používajú v súčasnej vedeckej literatúre, napríklad v Journal
of American Chemical Society alebo Journal of Biological Chemistry.

[0171] Pokiaľ nie je uvedené inak, sú všetky teploty vyjadrené v °C.

[0172] Všetky reakcie boli uskutočnené pri teploté místnosti, pokiaľ nie je uvedené inak.
Všetky zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu boli syntetizované spôsobmi vyvinutými
pôvodcami. ]H-NMR spektrá boli získané na prístroji Bruker Avance III400 alebo Bruker
DPX-300MHz. Chemické posuny sú vyjadrené v dieloch na milión (ppm, jednotky ô).
Interakčné konštanty sú v jednotkách Hertz (Hz). Profily štiepenia (splitting pattem) opisujú
zdanlivé multiplicity a sú označené ako s (singlet), d (dublet), t (triplet), q (kvartet), m
(multiplet), qt (kvintuplet) alebo br (široký).

[0173] Hmotnostné spektrá boli získané na hmotnostných spektrometroch Agilent 1200 Šerieš
od Agilent Technologies, s použitím buď atmosférickej chemickej ionizácie (APCI) alebo
elektrosprejovej ionizácie (ESI). Kolóna: Xbridge C8,3,5 pm, 4,6 x 50 mm; Rozpúšťadlo A:
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voda + 0,1 % TFA; Rozpúšťadlo B: ACN + 0,1 % TFA; Prietok: 2 ml/min; Gradient: 0 min: 5
% B, 8 min: 100 % B, 8,1 min: 100 % B, 8,5 min: 5 % B, 10 min 5 % B alebo LC/MS Waters
ZMD (ESI).

[0174] HPLC dáta boli získané pomocou zariadenia Agilent 1100 šerieš HPLC od Agilent
technologies za použitia kolóny (Xbridge C8,3,5 pm, 4,6 x 50 mm) a dvoch mobilných fáz
(mobilná fáza A: voda + 0,1 % TFA; mobilná fáza B: ACN + 0,1 % TFA). Prietok bol 2
ml/min. Metóda gradientu bola: 0 min: 5 % B; 8 min: 100 % B; 8,1 min: 100 % B; 8,5 min: 5
% B; 10 min 5 % B, pokiaľ nie je uvedené inak.

[0175] Mikrovlnné reakcie boli uskutočnené s použitím Biotage Initiator Microwave
Synthesizer alebo unimodálneho mikrovlnného reaktora Emrys ™ Optimiser za použitia
štandardných protokolov, ktoré sú v obore známe.

[0176] Čísla zlúčenín použité v príkladoch nižšie zodpovedajú číselným číslam zlúčenín
uvedených vyššie.

[0177] Sú použité nasledujúce skratky, ktoré majú nižšie uvedený význam: Ac (acetyl),
BINAP (2,2'-bis(disfenylfenylfosfmo)-l,ľ-binaftalén), dba (dibenzylidenacetón), Bu (butyl),
tBu (terc-butyl), DCE (dichlóretán), DCM (dichlórmetán), ô (chemický posun), DIEA (diizopropyletylamín), DMA (dimetylacetamid), DMSO (dimetylsulfoxid), DMF (N,Ndimetylformamid), Dppf (l,ľ-bis(difenylfosfinferrocén)), EtOAc (etylacetát), EtOH (etanol),
ekv. (ekvivalent), g (gram), cHex (cyklohexán), HATU (N-[(dimetylamino)(3H[l,2,3]triazolo[4,5-b]pyridín-3-yloxy)metylén]-N-metylmetanaminiumhexafluórfosfát),
HPLC (vysoko účinná kvapalinová chromatografía), h (hodina), LDA (lítium
diizopropylamín), LiHMDS (lítium)bis(trimetylsilyl)amid), MHz (Megahertz), MeOH
(metanol), min (minúta), ml (mililiter), mmol (milimol), mM (milimolámy), mp (teplota
topenia), MS (hmotnostná spektrometria), MW (mikrovlny), NMR (nukleárna magnetická
rezonancia), O/N (cez noc), PBS (fosforečnanom pufrovaný fyziologický roztok), RT (teplota
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miestnosti), TEA (trietylamín), TFA (kyselina trifluóroctová), THF (tetrahydrofurán), TLC
(tenkovrstvá chromatografia).

[0178] Všebecne môžu byť zlúčeniny vzorca (I) a príbuzných vzorcov podľa tohto vynálezu
pripravené z ľahko dostupných východzích materiálov. Pokiaľ také východzie
materiály nie sú komerčne dostupné, môžu byť pripravené štandardnými
syntetickými technikami. Všeobecne bude cesta syntézy pre akúkoľvek jednotlivú zlúčeninu
vzorca (I) a príbuzných vzorcov závisieť od špecifických substituentov každej molekuly, také
faktory budú zrejmé odborníkom v obore. Nasledujúce vašeobecné spôsoby a postupy opísané
ďalej v príkladoch môžu byť použité na prípravu zlúčenín vzorca (I) a súvisicich vzorcov.
Reakčné podmienky znázornené v nasledujúcich schémach, ako sú teploty, rozpúšťadlá alebo
ko-činidlá, sú uvedené iba ako príklady a nie sú obmedzujúce. Je potrebné chápať, že tam,
kde sú uvedené typické alebo výhodné experimentálne podmienky (t.j. reakčné teploty, čas,
moláme množstvo činidiel, rozpúšťadla atď.), môžu byť použité tiež iné experimentálne
podmienky, pokiaľ nie je uvedené inak. Optimálne reakčné podmienky sa môžu líšiť v
závislosti od konkrétnych použitých reaktantov alebo rozpúšťadiel, ale také podmienky môžu
byť stanovené odborníkom v obore pomocou rutinných optimalizačných postupov. Všetky
metódy protekcie a deprotekcie sa uskutočňujú podľa Philip J. Kocienski, „Protecting
Groups“, Georg Thieme Verlag Stuttgart, New York, 1994 a Theodora W. Greene a Peter G.
M. Wuts „Protecting Groups in Organic Synthesis “, Wiley Interscience, 3. vydanie 1999.

Schéma 1: Príklad syntetického postupu na prípravu fenylpyridínov
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Schéma 2: Príklad syntetického postupu na prípravu pyridinylpyridínov

Schéma 3: Príklad syntetického postupu na prípravu pyrazolylpyrimidínov, kde A je O alebo
NR
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base = báza
Schéma 4: Príklad syntetického postupu na prípravu tiadiazolylpyrimidínov, kde A je O alebo
NR
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Medziprodukt 1: terc-butyI-4-{4-[6-(3-aminofenyl)pyridín-3-yl]-lH-pyrazol-l-yl}
piperidín-l-karboxylát

[0179]
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[0180] Zmes 5-bróm-2-jódpyridínu (500 mg; 1,76 mmol; 1,00 ekv.), 3-aminofenylborónovej
kyseliny (241 mg; 1,76 mmol; 1,00 ekv.), uhličitanu draselného (974 mg; 7,04 mmol; 4,00
ekv.) a Pd (PPh3)4 (102 mg; 0,09 mmol; 0,05 ekv.) v dioxáne (7,50 ml) a vode (3,75 ml) sa
zahrieva v uzavretej fľaštičke cez noc pri 100 °C. Reakčná zmes sa potom zriedi EtO Ac a
premyje vodou. Organická vrstva sa reextrahuje EtOAc a spojené organické vrstvy sa vysušia
MgS04, prefiltrujú a skoncentrujú a tak sa získa 3-(5-brómpyridín-2-yl)anilín (438 mg, 100
%). 3-(5-Brómpyridín-2-yl)anilín (435 mg; 1,75 mmol; 1,00 ekv.), terc-butylester kyseliny 4[4-(4,4,5,5-tetrametyl[l,3,2] dioxaborolán-2-yl)pyrazol-l-yl]piperidín-l-karboxylovej (659
mg; 1,75 mmol; 1,00 ekv.), uhličitan draselný (965 mg; 6,98 mmol; 4,00 ekv.) a Pd (PPh)3)4
(101 mg; 0,09 mmol; 0,05 ekv.) sa potom suspenduje v dioxáne (6,5 ml) a vode (3,4 ml) v
uzavretej fľaštičke. Reakčná zmes sa zahrieva mikrovlnami pri 120 °C po dobu 30 minút,
potom zriedi EtOAc a premyje vodou. Organická vrstva sa reextrahuje EtOAc. Spojené
organické vrstvy sa vysušia MgS04, prefiltrujú a skoncentrujú. Prečistením flash
chromatografiou na silikagéli (EtOAc: DCM, gradient od 50 do 100 %) sa získa zlúčenina
uvedená v názve vo forme béžovej pevnej látky (390 mg; 37 %). 1H NMR (300 MHz,
DMSO-d6): 8,87 (dd, J= 2,0 Hz, 0,6 Hz, 1H), 8,42 (s, 1H), 8,02-7,98 (m, 2H), 7,79 (dd, J=
8,4 Hz, 0,6 Hz, 1H), 7,34 (t, J= 2,0 Hz, 1H), 7,19 (dt, J= 7,8 Hz, 1,5 Hz, 1H), 7,11 (t, J= 7,8
Hz, 1H), 6,62-6,58 (m, 1H), 5,18 (s, 2H), 4,43-4,34 (m, 1H), 4,07-3,99 (m, 2H), 2,93 (m, 2H),
2,07-2,03 (m, 2H), 1,88-1,74 (m, 2H), 1,43 (s, 9H).

Medziprodukt 2: terc-Butyl-4- {4-[6-(3-j ódfenyl)pyridín-3-yl]-l H-pyrazol-1 -yl} piperidín1-karboxylát

[0181]

93

[0182] Izopentylnitrit (stabilizovaný, 375 pl; 2,79 mmol; 3,00 ekv.) sa pridá k roztoku tercbutyl-4,4-[6-(3-aminofenyl)pyridín-3-yl]-lH-pyrazol-l-ylpiperidín-l-karboxylátu (390 mg;
0,93 mmol; 1,00 ekv.), jodidu meďného (212 mg; 1,12 mmol; 1,20 ekv.) a dijodmetánu (377
pl; 4,65 mmol; 5,00 ekv.) v suchom THF (15,6) ml) a reakčná zmes sa refluxuje po dobu 1
hodiny. Reakčná zmes sa potom prefiltruje cez vrstvu celitu a filtrát sa skoncentruje do sucha,
Čistením flash chromatografiou na silikagéli (EtOAc: heptán, gradient od 20 do 100 %
EtOAc) sa získa zlúčenina uvedená v názve (215 mg; 43,6 %). 1H NMR (300 MHz, DMSOd6): 8,94 (dd, J= 2,0 Hz, 0,7 Hz, 1H), 8,47-8,45 (m, 2H), 8,13-7,95 (m, 4H), 7,79-7,76 (m,
2H), 7,29 (t, J= 7,8 Hz, 1H), 4,45-4,35 (m, 1H), 4,08-4,00 (m, 2H), 2,94 (m, 2H), 2,04-2,03
(m, 2H), 1,88-1,74 (m, 2H), 1,43 (s, 9H), LC/MS: 531,5 (M+l).

Medziprodukt 3: terc-Butylester 4-[4-(6-aminopyridín-3-yl)pyrazol-l-yl]piperidín-lkarboxylovej kyseliny

[0183]
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[0184] Zmes 5-jódpyridín-2-ylamínu (1,10 g; 5,00 mmol; 1,0 ekv.), lerc-butylesteru 4-[4(4,4,5,5-tetrametyl[l,3,2]dioxaborolán-2-yl)pyrazol-l-yl]piperidín-l-karboxylovej kyseliny
(2,07 g; 5,50 mmol; 1,10 ekv.), Pd(PPh)3)4 (289 mg; 0,25 mmol; 0,05 ekv.) a uhličitanu
draselného (2,07 g; 15,00 mmol; 3,00 ekv.) v dioxáne (38 ml) sa zahrieva v uzavretej
fľaštičke cez noc pri 100 °C. Reakčná zmes sa potom zriedi EtOAc a premyje vodou.
Organická vrstva sa reextrahuje EtOAc. Spojené organické vrstvy sa vysušia MgS04,
prefiltrujú a skoncentrujú. Získaná pevná látka sa suspenduje v EtOAc, odfiltruje a vysuší sa
vo vákuu. Získa sa zlúčenina uvedená v názve vo forme béžovej pevnej látky (1 g, 70 %).
HPLC: (254 nm) 95 %; Rt (min) 2,60; LC/MS: 344,3 (M +1).

Medziprodukt 4: terc-Butylester 4-[4-(6-jódpyridín-3-yl)pyrazol-l-yl]piperidín-lkarboxylovej kyseliny;

[0185]

N-N

[0186] Zlúčenina uvedená v názve sa pripraví podľa postupu opísaného pre medziprodukt 2 z
terc-butylesteru kyseliny 4-[4-(6-aminopyridín-3-yl)pyrazol-1 -yljpiperidín-1 -karboxylovej
(1,21 g; 3,52 mmol; 1,00 ekv.) ako hnedá živica (390 mg; 0,86 mmol). HPLC: (254 nm) 68
%; Rt (min) 4,44. LC/MS: 455,4 (M +1).
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Medziprodukt 5: terc-Butylester kyseliny 4-[4-(6'-chlór[2,2']bipyridinyI-5-yl)pyrazol-lyl]piperidín-l-karboxylovej;

[0187]

[0188] Zlúčenina uvedená v názve sa pripraví podľa postupu opísaného v príklade 1, krok 1 z
terc-butylesteru kyseliny 4-[4-(6-jódpyridín-3-yl)pyrazol-l-yl]piperidín-l-karboxylovej (150
mg; 0,33 mmol; 1,00 ekv.) a 2-chlór-6-(4,4,5,5-tetrametyl[l, 3,2] dioxaborolán-2-yl)pyridínu
(87 mg; 0,36 mmol; 1,10 ekv.) vo forme hnedej živice (180 mg, kvantitatívny). LC/MS: 440,4
(M +1).

Medziprodukt 6: terc-Butylester kyseliny 3-[(5-bróm-2-chIórpyrimidín-4-ylamino)metyl]piperidín-l-karboxylovej;

[0189]
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[0190] 5-Bróm-2,4-dichlórpyrimidín (2,12 g; 9,33 mmol; 2,00 ekv.) sa pridá do suspenzie
NaH (134 mg; 5,6 mmol; 1,20 ekv.) v THF (16 ml) udržiavanej na 0 °C . Reakčná zmes sa
mieša po dobu 5 minút pred pridaním terc-butylesteru kyseliny 3-aminometylpiperidín-lkarboxylovej (1,0 g; 4,67 mmol; 1,00 ekv.). Potom sa mieša pri 0 °C cez noc, zriedi
metanolom, prefiltruje cez celitovú vrstvu a skoncentruje. Čistením flash chromatografiou na
silikagéli (EtOAc: hexán, gradient od 0 do 100 %, potom MeOH: DCM, gradient od 0 do 20
%) sa získa zlúčenina uvedená v názve v druhej elučnej frakcii ako biely prášok (587 mg, 31
%). 1HNMR (400 MHz, chlóroform-d) ô 8,22 (s, 1H), 4,84 (brs, 1H), 4,37-4,12 (m, 2H),
3,25 - 3,09 (m, 2H), 3,03 (m, 1H), 2,99 - 2,86 (m, 1H), 1,90 (m, 2H), 1,81 (m, 1H), 1,67 (m,
1H), 1,46 (s, 9H), 1,32 (m, 1H), LC/MS: 405,0 (M+l).

Medziprodukt 7: terc-Butylester kyseliny 3-{[2-chlór-5-(l-metyl-lH-pyrazoI-4yl)pyrimidín-4-ylamino]metyl}piperidín-l-karboxylovej

[0192] Zmes terc-butylesteru kyseliny 3-[(5-bróm-2-chlórpyrimidín-4-ylamino)metyl]piperidín-l-karboxylovej (252 mg; 0,62 mmol; 1,00 ekv.), 1-metyl-4-(4,4,5,5tetrametyl[l,3,2]dioxaborolán-2-yl)-lH-pyrazolu (194 mg; 0,93 mmol; 1,50 ekv.), K3PO4
(264 mg; 1,24 mmol; 2,00 ekv.) a Pd(dppf)Cl2 (23 mg; 0,03 mmol; 0,05 ekv.) vo vode (0,2
ml) a 2-metyltetrahydrofuránu (5,6 ml) sa odplyní pomocou Ar a zahrieva v uzavretej
skúmavke na 100 °C po dobu 2 hodín. Potom sa prefiltruje cez vrstvu celitu a skoncentruje za
zníženého tlaku. Čistením flash chromatografiou na silikagéli (EtOAc: hexány, gradient od 0
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do 100 %) sa získa zlúčenina uvedená v názve vo forme bielej pevnej látky (97 mg, 38 %).
LC/MS: 407,7 (M+ 1).

Medziprodukt 8: terc-Butylester kyseliny [l-(5-bróm-2-chlórpyrimidín-4-yl)piperidín-3ylmetyljkarbámovej

[0193]

[0194] Zlúčenina uvedená v názve sa pripraví podľa postupu opísaného pre medziprodukt 6 z
5-bróm-2,4-dichlórpyrimidínu (3,3 ml; 23,33 mmol; 2,00 ekv.) a terc-butylesteru piperidín-3ylmetylkarbámovej kyseliny (2,5 g, 11,7 mmol; 1,00 ekv.) vo forme žltej pevnej látky (4 g, 80
%). 1H NMR (400 MHz, chlóroform-d) ô 8,24 (s, 1H), 4,81 (s, 1H), 4,27 (t, J = 13,7 Hz, 2H),
3,16 (m, 2H), 3,10 - 3,02 (m, 1H), 3,02 - 2,85 (m, 1H), 1,98 - 1,86 (m, 2H), 1,81 (m, 1H),
1,74 -1,61 (m, 1H), 1,48 (s, 9H), 1,42 - 1,23 (m, 1H), LC/MS: 405,1 (M+l).

Medziprodukt 9: terc-Butylester {l[2-chIór-5-(l-metyI-lH-pyrazoI-4-yI)pyrimidín-4yl]piperidín-3-ylmetyl}karbámovej kyseliny

[0195]

[0196] Zmes terc-butylesteru kyseliny[l-(5-bróm-2-chlórpyrimidín-4-yl)piperidín-3ylmetyljkarbímovej (750 mg; 1,85 mmol; 1,00 ekv.), l-metyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl[l,3,2]
dioxaborolán-2-yl)-lH-pyrazolu (462 mg; 2,22 mmol; 1,20 ekv.), fosforečnanu draselného
(785 mg; 3,70 mmol; 2,00 ekv.) a Pd(dppf)Cl2DCM (135 mg; 0,18 mmol; 0,10 ekv.) vo vode
(0,60 ml) a 2-methyltetrahydrofuranu (5,6 ml) sa odplyní pomocou Ar a zahrieva v uzavretej
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skúmavke na 100 °C po dobu 2 hodín. Potom sa prefiltruje cez vrstvu celitu a skoncentruje za
zníženého tlaku. Čistením flash chromatografiou na silikagéli (EtOAc: hexány, gradient od 0
do 100 %) sa získa zlúčenina uvedená v názve vo forme žltej peny (640 mg, 85 %). 'H NMR
(400 MHz, chlóroform-d) Ô 7,94 (s, 1H), 7,55 (s, 1H), 7,49 (s, 1H), 4,85 (t, J= 6,4 Hz, 1H),
3,96 (s, 3H), 3,87 - 3,73 (m, 1H), 3,73 - 3,58 (m, 1H), 3,04 (dt, J= 12,8, 5,8 Hz, 1H), 2,87 (m,
3H), 1,86 - 1,68 (m, 2H), 1,68 - 1,54 (m, 1H), 1,43 (brs, 11H); LC/MS: 407,2 (M+l).

Medziprodukt 10: terc-Butylester kyseliny 4-[(5-bróm-2-chlórpyrimidín-4-ylamino)metyl]piperidín-l-karboxylovej;

[0197]

Yu

[0198] Zlúčenina uvedená v názve sa pripraví podľa postupu opísaného pre medziprodukt 6 z
5-bróm-2,4-dichlórpyrimidínu (1,33 ml; 9,33 mmol; 2,00 ekv.) a terc-butylesteru kyseliny 4aminometylpiperidín-1-karboxylovej (1 g; 4,67 mmol; 1,00 ekv.) vo forme bielej pevnej
látky (1,6 g, 83 %). LC/MS: 405 (M +1).

Medziprodukt 11: terc-Butylester kyseliny 4-{[2-chlór-5-(l-metyl-lH-pyrazol-4yI)pyrimidín-4-ylamino]metyl}piperidín-l-karboxylovej

[0199]
ci

[0200] Zlúčenina uvedená v názve sa pripraví podľa postupu opísaného pre medziprodukt 9 z
terc-butylesteru kyseliny 3-[(5-bróm-2-chlórpyrimidín-4-ylamino)metyl]piperidín-l -
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karboxylovej (300 mg; 0,74 mmol; 1,00 ekv.) a l-metyl-4-(4,4,5,5-tetrametyl[l,3,2]dioxaborolán-2-yl)-lH-pyrazolu (pripraveného podľa opisu vo WO 2014008992; 231 mg;
1,11 mmol; 1,50 ekv.) ako (125 mg, 42 %). LS/MS: 407,2 (M +1).

Medziprodukt 12: 5-Bróm-2-chlór-4-(tetrahydropyrán-2-ylmetoxy)pyrimidín

[0201]
ci

[0202] 5-Bróm-2,4-dichlórpyrimidín (4,16 ml; 29,3 mmol; 2,00 ekv.) sa pridá do suspenzie
NaH (702 mg; 17,6 mmol; 1,20 ekv.) v THF (37 ml) udržiavanej na 0 °C . Reakčná zmes sa
mieša po dobu 5 minút pred pridaním (tetrahydropyrán-2-yl)metanolu (1,7 ml; 14,6 mmol;
1.00 ekv.). Potom sa zmes mieša pri 0 °C cez noc, zriedi metanolom, prefiltruje cez celitovú
vrstvu a skoncentruje. Čistením flash chromatografiou na silikagéli (EtOAc: hexán, 0 až 50
%) sa získa zlúčenina uvedená v názve vo forme bielej pevnej látky (1,61 g, 34 %). LC/MS:
307.0 (M + H).

Medziprodukt 13: 5-(l-Metyl-lH-pyrazol-3-yl)-2-[3-(l-metyl-lH-pyrazoI-4-yl)fenyl]-4(tetrahydropyrán-2-ylmethoxy)pyrimidín

[0203]

[0204] Roztok 5-bróm-2-chlór-4-(tetrahydropyrán-2-ylmetoxy)pyrimidínu (400 mg; 1,30
mmol; 1,00 ekv.), l-metyl-3-(4,4,5,5)tetrametyl[l,3,2]dioxaborolán-2-yl)-lH-pyrazolu (406
mg; 1,95 mmol; 1,50 ekv.), K3PO4 (552 mg; 2,60 mmol; 2,00 ekv.) a Pd(dppf)C12* DCM (95
mg; 0,13 mmol; 0,10 ekv.) vo vode (0,30 ml) a 2-metyltetrahydroforánu (3,00 ml; 29,95
mmol; 23,03 ekv.) sa odplyní prebublávaním 15 minút plynným argónom, potom zahrieva na
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100 °C po dobu 30 minút. Potom sa ochladí na teplotu miestnosti a prefiltruje cez vrstvu
celitu. Filtračná podložka sa prepláchne EtOAc a filtrát sa skoncentruje za zníženého tlaku.
Čistením flash chromatografiou na silikagéli (EtOAc: hexán, gradient od 0 do 100 %, potom
MeOH/DCM, gradient od 10 do 20 %) sa získa zlúčenina uvedená v názve vo forme svetlo
žltej pevnej látky (272 mg, 64,4 %). LC/MS: 309,9 (M +1).

Medziprodukt 14: 5-Bróm-2-chlór-4-(3-metyloxetán-3-ylmetoxy)pyrimidín

[0205]
ci

[0206] K suspenzii hydridu sodného (60 % v oleji, 0,98 g; 24,48 mmol; 1,25 ekv.) a 5-bróm2,4-dichlórpyrimidínu (8,92 g; 39,2 mmol; 2,00 ekv.) v THF (50 ml) udržiavanej pri 0 °C sa
pod atmosférou dusíka prikvapká počas 15 minút (3-metyloxetán-3-yl)metanol (2 g; 19,6
mmol; 1,00 ekv.). Rozpúšťadlo sa potom odstráni za zníženého tlaku a surový zvyšok sa čistí
flash stĺpcovou chromatografiou na silikagéli (EtOAc: hexán, gradient od 0 do 100 %, potom
MeOH: DCM gradient od 10 do 20 %), čím sa získa zlúčenina uvedená v názve vo forme
bielej pevnej látky (375 mg, 6,5 %). 1H NMR (400 MHz, chlóroform-d) ô 8,47 (s, 1H), 4,63
(d, J = 6,1 Hz, 2H), 4,55 (s, 2H), 4,47 (d, J = 6,1 Hz, 2H), 1,46 (s, 3H).

Medziprodukt 15:

[0207]

/N-N
[0208] Zlúčenina uvedená v názve sa pripraví podľa postupu opísaného pre medziprodukt 13
z 5-bróm-2-chlór-4-(3-metyloxetán-3-ylmetoxy)pyrimidínu (375 mg; 1,28 mmol; 1,00 ekv.),
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l-metyl-4-(4,4,5,5-tetrametyl[l,3,2] dioxaborolán-2-yl)-lH-pyrazolu (399 mg; 1,92 mmol;
1,50 ekv.) vo forme zlatohnedej pevnej látky (165,1 mg, 44 %). LC/MS: 407,72 (M +1).

Medziprodukt 16: terc-Butylester kyseliny 3-{[2-chlór-5-(l-metyl-lH-pyrazol-3yl)pyrimidin-4-ylamino]methyl}piperidín-l-karboxylovej

[0209]
ci

[0210] Zlúčenina uvedená v názve sa pripraví podľa postupu opísaného pre medziprodukt 9 z
terc-butylesteru kyseliny 3-[(5-bróm-2-chlórpyrimidín-4-ylamino)metyl]piperidín-lkarboxylovej (400 mg; 0,99 mmol; 1,00 ekv.) a l-metyl-3-(4,4,5,5-tetrametyl[l,3,2]dioxaborolán-2-yl)-lH-pyrazolu (308 mg; 1,48 mmol; 1,50 ekv.) vo forme hnedej pevnej
látky (680 mg, kvantitatívny). LC/MS: 407,2 (M +1).

Medziprodukt 17: 5-Bróm-2-chlór-4-(oxetán-3-yImetoxy)pyrimidín

[0211]

Br

[0212] Zlúčenina uvedená v názve sa pripraví podľa postupu opísaného pre medziprodukt 14
z 5-bróm-2,4-dichlórpyrimidínu (1,62 ml; 11,35 mmol; 2,00 ekv.) a oxetán-3-yl-metanolu
(500 mg; 5,68 mmol; 1,00 ekv.) vo forme žltého oleja (500 mg, 31,5 %). 1H NMR (400 MHz,
chlóroform-d) 5 8,42 (d, J = 1,1 Hz, 1H), 4,84 (ddd, J = 7,7, 6,3,1,1 Hz, 2H), 4,67 (dd, J =
6,7,1,1 Hz, 2H), 4,62 - 4,42 (m, 2H), 3,48 (qt, J = 5,8 Hz, 1H).
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Medziprodukt 18: 2-ChIór-5-(l-metyl-lH-pyrazol-4-yI)-4-(oxetán-3-ylmetoxy)pyrimidín

[0213]

[0214] Zlúčenina uvedená v názve sa pripraví podľa postupu opísaného pre medziprodukt 9 z
5-bróm-2-chlór-4-(oxetán-3-ylmetoxy)pyrimidínu (500 mg; 1,79 mmol; 1,00 ekv.) a 1-metyl4-(4,4,5,5-tetrametyl[l,3,2]dioxaborolán-2-yl)-lH-pyrazolu (558 mg; 2,68 mmol; 1,50 ekv.)
ako biela pevná látka (109 mg, 22 %). LC/MS: 281,1 (M +1).

Medziprodukt 19: terc-Butylester kyseliny 4-{[2-chlór-5-(l-metyl-lH-pyrazoI-3yl)pyrimidín-4-ylamino]metyl}piperidín-l-karboxylovej

[0215]
ci

°~t(

[0216] Zlúčenina uvedená v názve sa pripraví podľa postupu opísaného pre medziprodukt 9 z
terc-butylesteru kyseliny 4-[(5-bróm-2-chlórpyrimidín-4-ylamino)metyl]piperidín-lkarboxylovej (800 mg; 1,97 mmol; 1,00 ekv.), l-metyl-3-(4,4,5,5-tetrametyll,3,2]dioxaborolán-2-yl)-lH-pyrazolu (615 mg; 2,96 mmol; 1,50 ekv.) vo forme hnedej pevnej
látky (541 mg, 67 %). LC/MS: 407,2 (M +1)
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Medziprodukt 20:[2-Chlór-5-(l-metyl-lH-pyrazol-4-yl)pyrimidín-4-yI]-(tetrahydropyrán-4-ylmetyl) amín

[0217]

[0218] Zlúčenina uvedená v názve sa pripraví podľa postupu opísaného pre medziprodukt 7 z
(5-bróm-2-chlórpyrimidín-4-yl)(tetrahydropyrán-4-ylmetyl)amínu (335 mg; 1,09 mmol; 1,00
ekv.) a l-mehyl-4-(4,4,5,5-tetrametyl[l,3,2] dioxaborolán-2-yl)-lH-pyrazolu (341 mg; 1,64
mmol; 1,50 ekv.) ako hnedý olej (206 mg, 49 %). LC/MS: 308,2 (M +1).

Medziprodukt 21: (5-Bróm-2-chIórpyrimidín-4-yl)-(l-metánsulfonylpiperidín-4-yl)amín
[0219]

I
rf
N
Br

H

[0220] Roztok 5-bróm-2,4-dichlórpyrimidínu (1,72 ml; 13,46 mmol; 1,20 ekv.), 1metánsulfonylpiperidín-4-ylamínu (2,0 g; 11,22 mmol; 1,00 ekv.) A DIPEA (3,0 ml; 17,22
mmol; 1,54 ekv.) v THF (34,00 ml) sa mieša pri teploteémiestnosti po dobu 90 minút v
atmosfére dusíka. Rozpúšťadlo sa odstráni za zníženého tlaku a surový produkt sa čistí flash
chromatografiou na silikagéli (EtOAc: hexán, gradient od 60 % do 100 %) a získa sa
zlúčenina uvedená v názve vo forme bielej pevnej látky (318 mg, 8 %). LC/MS: 369,0 (M +
!)•
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Medziprodukt 22 :[2-Chlór-5-(l-metyl-lH-pyrazol-4-yl)pyrimidín-4-yl]-(l-metánsulfonylpiperidín-4-yl)amín

[0221]

/

N-N

[0222] Zlúčenina uvedená v názve sa získa podľa postupu opísaného pre medziprodukt 7 z (5bróm-2-chlórpyrimidín-4-yl)-(l-metánsulfonylpiperidín-4-yl)amínu (2165 mg; 5,86 mmol;
1,00 ekv.) a l-metyl-4-(4,4,5,5-tetrametyl[l,3,2]dioxaborolán-2-yl)-lH-pyrazolu (1828 mg;
8,78 mmol; 1,50 ekv.) ako béžová pevná látka (870 mg, 32 %). LC/MS: 371,1 (M +1).

Medziprodukt 23: Etylester 2-chlór-4-izopropyIaminopyrimidín-5-karboxylovej
kyseliny

[0223]

[0224] Roztok etylesteru kyseliny 2,4-dichlórpyrimidín-5-karboxylovej (8,00 g; 34,4 mmol;
1,00 ekv.), etyldiizopropylamínu (12,10 ml; 68,77 mmol; 2,00 ekv.) a izopropylamínu (2,09
g; 35,1 mmol; 1,02 ekv.) v DCM (80 ml) sa mieša 3 hodiny pri teplote miestnosti. Reakčná
zmes sa potom premyje vodou a organická vrstva sa vysuší síranom sodným, prefiltruje a
skoncentruje. Čistením flash chromatografiou na oxide kremičitom sa získa zlúčenina
uvedená v názvu vo forme bezfarebnej kvapaliny (7,6 g; 30,28 mmol; 88,1 %). 1H NMR (400
MHz, DMSO) S 8,61 (s, 1H), 8,24 (d, J = 7,6 Hz, 1H), 4,32-4,27 (m, 2H), 4,25-4,22 (m, 1H),
1,30 (t, J = 7,0 Hz, 3H), 1,21 (d, J = 6,5 Hz, 6H); HPLC: (254 nm) 96 %; Rt 4,69 min;
LC/MS: 244 (M+l).
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Medziprodukt 24: Etylester kyseliny 4-izopropylamino-2-[3-(l-metyl-lH-pyrazol-4-yl) fenyl]pyrimidín-5-karboxylovej

[0225]
Kl

[0226] Pd(dppf)2Cl2.CH2Cl2 sa pridá k odplynenému roztoku ethlesteru kyseliny 2-chlór-4izopropylaminopyrimidín-5-karboxylové (7,0 g; 28,0 mmol; 1,00 ekv.), uhličitanu draselného
(7,98 g; 56,00 mmol; 2,00 ekv.) a l-metyl-4-[3-(4,4,5,5-tetrametyl[l,3,2]dioxaborolín-2yl)fenyl]-lH-pyrazolu (11 g; 30,80 mmol; 1,10 ekv.) v dioxáne-1,4 (140 ml) a vode (35 ml).
Reakčná zmes sa mieša pri 100 °C cez noc. Potom sa prefiltruje cez vrstvu celitu a
skoncentruje za zníženého tlaku. Zvyšok sa zriedi vodou (50 ml) a extrahuje etylacetátom (2 x
50 ml). Spojené organické vrstvy sa vysušia bezvodým Na2S04, prefiltrujú a skoncentrujú.
Čistením flash chromatografiou na silikagéli (EtOAc: PE, 50:50) sa získa zlúčenina uvedená v
názve vo forme bielej pevnej látky (3,5 g, 29 %). HPLC: (254 nm) 90 %; Rt 3,88 min;
LC/MS: 366,3 (M +1).

Medziprodukt 25: Hydrazid kyseliny 4-izopropyIamino-2-[3-(l-metyl-lH-pyrazol-4-yl)fenyl] py rimidín-5-karboxylovej

[0227]
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nh2

[0228] Monohydrát hydrazínu (0,17 ml; 3,47 mmol; 5,00 ekv.) sa pridá do miešaného roztoku
ethylesteru 4-izopropylamino-2-[3-(l -metyl-1 H-pyrazol-4-yl)fenyl]pyrimidín-5-karboxylovej
kyseliny (300 mg; 0,69 mmol; 1,00 ekv.) v etanole (6,00 ml). Reakčná zmes sa refluxuje pri
90 °C cez noc. Potom sa ochladí na teplotu miestnosti a skoncentruje se za zníženého tlaku
(na polovičný objem). Zrazenina sa odfiltruje a premyje studeným etanolom, čím sa získa
zlúčenina uvedená v názve vo forme bielej pevnej látky (180 mg, 73 %). 1H NMR (400 MHz,
DMSO): 9,94 (s, 1H), 8,66 (s, 1H), 8,60 (d, J = 7,4 Hz, 1H), 8,48 (s, 1H), 8,21 (s, 1H), 8,17
(d, J = 7,9 Hz, 1H), 7,88 (s, 1H), 7,70 (d, J = 7,8 Hz, 1H), 7,48 (t, J = 7,8 Hz, 1H), 4,52 (brs,
2H), 4,47-4,39 (m, 1H), 3,88 (s, 3H), 1,28 (d, J = 6,52 Hz, 6H), HPLC: (254nm) 94 %; Rt 2,9
min; LC/MS: 352,3 (M+l).

Medziprodukt 26: Etylester 5-{4-izopropylamino-2-[3-(l-metyl-lH-pyrazol-4-yl)fenyl]pyrimidín-5-yl}[l,3,4]tiadiazol-2-karboxyIovej kyseliny

Krok 1: Etylester kyseliny rNt-(4-izoDropylamino-2-f3-(l-metvl-lH-nvrazol-4-vnfenvllpvrimidín-S-karbonyllhvdrazino'loxooctovei

[0229]
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[0230] Etylester chlóroxooctovej kyseliny (0,32 ml; 2,82 mmol; 1,05 ekv.) sa prikvapká k
roztoku hydrazidu4-izopropylamino-2-[3-(l-metyl-lH-pyrazol-4-yl)fenyl]pyrimidín-5karboxylovej kyseliny (0,95 g; 2,68 mmol; 1,0 ekv.) a TEA (1,05 ml; 8,05 mmol; 3.00 ekv.) v
DCM (28,50 ml) udržiavanému pri 0 °C. Reakčná zmes sa nechá zahriať na teplotu miestnosti
a mieša sa 30 minút. Reakcia sa ukončí prídavkom nasýteného vodného roztoku NaHCC>3 a
potom sa zmes extrahuje DCM. Spojené organické vrstvy sa vysušia Na2SC>4, prefiltrujú a
skoncentrujú. Čistením flash chromatografiou na silikagéli (DCM: MeOH) sa získa zlúčenina
uvedená v názve vo forme žltej pevnej látky (1 g, 70 %). HPLC: (254 nm) 92 %; Rt 3,36 min;
LC/MS: 452,2 (M + l).

Krok 2: Etylester 5-{4-izonropvlamino-2-13-(l-metvl-lH-pvrazol-4-vr)fenvll-pyrimidín5-yR-l 1,3,41 tiadiazol-2-karboxvlovei kyseliny

[0231]

[0232] Roztok etylesteru kyseliny (N'-{4-izopropylamino-2-[3-(l-metyl-lH-pyrazol-4-yl) fenyl]pyrimidín-5-karbonyl}hydrazínooctovej (0,78 g; 1,62 mmol; 1,00 ekv.) a 2,4-bis(4metoxyfenyl)[l,3,2,4]ditiadifosfetan-2,4-disulfidu (1,49 g; 3,57 mmol; 2,20 ekv.) v THF (39
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ml) sa zahrieva pod spätným chladičom po dobu 3 hodín. Reakčná zmes sa potom zriedi
etylacetátom a dvakrát premyje 10 % roztokom NaHCC>3. Organická vrstva sa vysuší Na2S04,
prefiltruje a skoncentruje. Čistením flash chromatografiou na silikagéli (DCM: MeOH) sa
získa zlúčenina uvedená v názve vo forme žltej pevnej látky (1 g, 82 %). 1H NMR (400 MHz,
DMSO-d6) S: 8,99 (s, 1H), 8,85 (d, J = 7,24 Hz, 1H), 8,55 (s, 1H), 8,31-8,21 (m, 2H), 7,90 (s,
1H), 7,75 (d, J = 7,40 Hz, 1H), 7,52 (t, J = 8,08 Hz, 1H), 5,75 (s, 2H), 4,65-4,60 (m, 1H),
4,49-4,44 (m, 2H), 3,89 (s, 3H), 3,80-3,60 (m, 1H), 1,39-1,35 (m, 9H), HPLC: (254nm) 99 %;
Rt 4,33 min; LC/MS: 450,2 (M+H).

Medziprodukt 27: Etylester kyseliny 4-(l-terc-butoxykarbonylpiperidín-3-ylamino)-2chlórpyrimidín-5-karboxylovej

[0233]
ci

[0234] Zlúčenina uvedená v názve sa získa podľa postupu opísaného pre medziprodukt 23 z
etylesteru kyseliny 2,4-dichlórpyrimidín-5-karboxylovej (5,0 g; 21,49 mmol; 1,00 ekv.) a
terc-butylesteru 3-aminopiperidín-1-karboxylovej kyseliny (4,43 g; 21,92 mmol; 1,02 ekv.) vo
forme žltej živice (8,50 g; 17,14 mmol; 79,7 %). HPLC: (254 nm) 72 %; Rt 5,27 min;
LC/MS: 385 (M+ 1).
Medziprodukt 28: terc-Butylester kyseliny 3-{5-hydrazinokarbonyl-2-[3-(l-metyl-lHpyrazol-4-yl)fenyl]pyrimidín-4-ylamino}piperidín-l-karboxyIovej

Krok 1: Etylester kyseliny 4-(l-terc-butoxvkarbonvlpiperidín-3-vlamino) -2-[3-(l-metvllH-nvrazol-4-vDfenvllDvrimidín-5-karboxylovei

[0235]

109

[0236] Zlúčenina uvedená v názve sa získa podľa postupu opísaného pre medziprodukt 24 z
etylesteru kyseliny 4-( 1 -terc-butoxykarbonylpiperidín-3-ylamino)-2-chlór-pyrimidín-5karboxylovej (8,0 g; 16,01 mmol; 1,00 ekv.) a l-metyl-4-[3-(4,4,5,5-tetrametyl[l, 3,2]dioxaborolán-2-yl)fenyl]-lH-pyrazolu (6,29 g; 17,61 mmol; 1,10 ekv.) ako živice (5,0 g, 59
%). HPLC: (254 nm) 93 %; Rt 4,51 min; LC/MS: 507,2 (M +1).

Krok 2: terc-Butylester 3-(5-hvdrazinokarbonvl-2-[3-(l-inetvl-lH-nvrazoI-4-vD fenyllpvrimidín-4-vlamino)pineridín-l-karboxvlovei kyseliny

[0237]

[0238] Zlúčenina uvedená v názve sa získa podľa postupu opísaného pre medziprodukt 25 z
etylesteru 4-( 1 -terc-butoxykarbonylpiperidín-3-ylamino)-2-[3-(l -metyl-1 H-pyrazol-4-yl)
fenyl]pyrimidín-5-karboxylovej kyseliny (3,0 g; 5,68 mmol; 1,00 ekv.) vo forme špinavo
bielej pevnej látky (2 g, 69 %).
HPLC: (254 nm) 89 %; Rt 3,53 min; LC/MS: 493,2 (M + H).

Medziprodukt 29: terc-Butylester 3-{5-(5-etoxykarbonyl[l,3,4]tiadiazol-2-yl)-2-[3-(lmetyl-lH-pyrazol-4-yl)fenyl]pyrimidín-4-ylamino}piperidín-l-karboxylovej kyseliny

Krok 1: terc-Butvlester S-ÍS-ÍN'-etoxvoxalvlhvdrazinokarbonvP^-ÍS-d-meťvI-lH
Pvrazol-4-vBfenvnpvrimidín-4-vlaminolDÍperidín-l-karboxylovei kyseliny
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[0239]

[0240] Zlúčenina uvedená v názve sa získa podľa postupu opísaného pre medziprodukt 26,
krok 1 z terc-butylesteru kyseliny 3-{5-hydrazinokarbonyl-2-[3-(l-metyl-lH-pyrazol-4-yl) fenyl]pyrimidín-4-ylamino }piperidín-l-karboxylovej (500 mg; 0,98 mmol; 1,00 ekv.) v
DCM (10 ml) a etylesteru kyseliny chlóroxoctovej (0,12 ml; 1,03 mmol; 1,05 ekv.) ako žltá
pevná látka (420 mg, 66 %). HLPC: (254 nm) 89 %; Rt 3,94 min; LC/MS: 593,3 (M + H).

Krok 2: terc-Butylester kyseliny 3-{5-(5-etoxvkarbonvlfl,3,41tiadiazol-2-vľ)-2-f3-nmetvl-lH-nvrazol-4-vnfenvllnvrimidín-4-vlaminolnineridín-l-karboxvlovei

[0241]

[0242] Zlúčenina uvedená v názve sa získa podľa postupu opísaného pre medziprodukt 26,
krok 2 z terc-butylesteru kyseliny 3-{5-(N'-etoxyoxalylhydrazinokarbonyl) -2-[3-(l-metyllH-pyrazol-4-yl)fenyl]pyrimidín-4-ylamino}piperidín-l-karboxylovej (300 mg; 0,47 mmol;
1,00 ekv.) vo forme žltej pevnej látky (150 mg, 52 %). HPLC: (254 nm) 88 %; Rt 5,05 min;
LC/MS: 591,2 (M + H).
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Medziprodukt 30: Etylester kyseliny 4-[(l-terc-butoxykarbonylazetidín-3-ylmetyI)amino]-2-chlórpyrimidín-5-karboxylovej

[0243]
ci

[0244] Zlúčenina uvedená v názve sa získa podľa postupu opísaného pre medziprodukt 23 z
etylesteru kyseliny 2,4-dichlórpyrimidín-5-karboxylovej (2,50 g; 10,74 mmol; 1,00 ekv.) a
terc-butylesteru 3-aminometylazetidín-l-karboxylovej kyseliny (2,06 g; 10,96 mmol; 1,02
ekv.) ako bezfarebná živica (2,0 g, 54 %). HPLC: (254 nm) 98 %; Rt 6,35 min; LC/MS: 369,0
(M + H).

Medziprodukt 31: terc-Butylester ({5-hydrazinokarbonyI-2-[3-(l-metyI-lH-pyrazol-4-yl)
-fenyl]pyrimidín-4-ylamino} metyl)azetidín-l-karboxylovej kyseliny

Krok 1: Etylester 4-f(l-terc-butoxvkarbonvlazetidín-3-vlmetyDaminol-2-f3-(l-metyl-lHnvrazol-4-vl)fenvllnvrimidín-5-karboxylovei kyseliny

[0245]

[0246] Zlúčenina uvedená v názve sa získa podľa postupu opísaného pre medziprodukt 24 z
etylesteru kyseliny 4-[(l-terc-butoxykarbonylazetidín-3-ylmetyl)amino]-2-chlórpyrimidín-5karboxylovej (2,20 g; 5,81; mmol; 1,00 ekv.) al-metyl-4-[3-(4,4,5,5-tetrametyl[l, 3,2]dioxaborolán-2-yl)fenyl] -lH-pyrazolu (2,28 g) 6,40 mmol; 1,10 ekv.) vo forme bielej pevnej

112

látky (2,0 g, 54 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) ô:

8,86

(s, 1H), 8,51-8,47 (m, 1H), 8,21-8,19

(m, 2H), 7,89 (d, J = 0,44 Hz, 1H), 7,75-7,72 (m, 1H), 7,49 (t, J = 7,76 Hz, 1H), 4,36-4,30 (m,
2H), 3,88 (s, 6H), 3,74-3,80 (m, 2H), 3,20-3,00 (m, 1H), 1,35-1,31 (m, 12H), HPLC (Xbridge
C8 (50x4,6mm, 3,5pm): (254nm) 96 %; Rt 4,0 min; LC/MS: 493,2 (M+H).

Krok 2: terc-Butylester ((5-hvdrazinokarbonyl-2-f3-(l-metvl-lH-Dvrazol-4-yl)fenvllDvrimidín-4-vlamino)metvDazetidín-l-karboxylovei kyseliny

[0247]

o
[0248] Zlúčenina uvedená v názve sa získa podľa postupu opísaného pre medziprodukt 25 z
etylesteru fenyl]pyrimidín-5-karboxylovej kyseliny (1,10 g; 2,14 mmol; 1,00 ekv.) ako
bielavá pevná látka (900 mg, 82 %). HPLC (254 nm) 90 %; Rt 3,43 min; LC/MS: 479,2 (M +
H).
Medziprodukt 32: Metylester kyseliny 5-{4-[(l-terc-butoxykarbonylazetidín-3-ylmetyl)
amino]-2-[3-(l-metyl-lH-pyrazol-4-yl)fenyl]pyrimidín- 5-yl}[l,3,4]tiadiazol-2karboxylovej

Krok 1: terc-Butylester kyseliny 3-((5-flV,-metoxvoxalvlhydraziriokarbonyl)-2-f3-nmetyl-lH-pvrazol-4-vť)fenvllnvrimidín-4-ylamino)metvr)azetidín-l-karboxvlovei

[0249]
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[0250] Zlúčenina uvedená v názve sa získa podľa postupu opísaného pre medziprodukt 26,
krok 1 z terc-butylester 3-({5-hydrazinokarbonyl-2-[3-(l-metyl-lH-pyrazol-4-yl) fenyl]pyrimidín-4-ylamino}metyl)azetidín-l-karboxylovej kyseliny (400 mg; 0,78 mmol;
1,00 ekv.) a metylesteru kyseliny chlóroxoctovej (0,08 ml; 0,82 mmol; 1,05 ekv.) ako žltá
pevná látka (300 mg, 66 %) HPLC: (254 nm) 94 %; Rt 3,55 min; LC/MS: 565,3 (M + H).

Krok 2: Metylester kyseliny 5-f4-f(l-terc-butoxvkarbonvlazetidín-3-vlmetv0aminol-2í3-n-meťyI-lH-nvrazol-4-vl)fenvIlnvrimidín-5-yl} f 1,3,41 tiadiazol-2-karboxvlovei

[0251]

o

/

[0252] Zlúčenina uvedená v názve sa získa podľa postupu opísaného pre medziprodukt 26,.
krok 2 z terc-butylesteru kyseliny 3-({5-(N'-metoxyoxalylhydrazinokarbonyl) -2-[3-(l-metyllH-pyrazol-4-yl)fenyl]pyrimidín-4-ylamino}metyl)azetidín-l-karboxylovej kyseliny (300
mg; 0,51 mmol; 1,00 ekv.) vo forme žltej pevnej látky (150 mg; 52 %). HPLC: (254 nm) 92
%;

Rt 4,44 min; LC/MS: 563,3 (M + H).

Medziprodukt 33:[5-(6-ChIór-4-izopropyIaminopyridín-3-yI)[l,3,4]-tiadiazol-2-yl]-((R)3-hydroxypyrrolidín-l-yI)metanón
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Krok 1: Hydrazid kyseliny 6-chlór-4-izonropvlaminonikotínovek

[0253]

'Cl

[0254] Roztok monohydrátu hydrazinhydrátu (8,07 ml; 164 mmol) a etylesteru 6-chlór-4izopropylaminonikotínovej kyseliny (7,0 g; 27,4 mmol) v etanole (50 ml) sa refluxuje pri 80
°C po dobu 3 hodín. Reakčná zmes sa potom skoncentruje za zníženého tlaku a surový
produkt sa rozotrie s dietyléterom, čím sa získa požadovaný produkt vo forme bielej pevnej
látky (6 g, 79 %). LC/MS: 229,00 (M +1).

Krok 2: Metylester kyseliny IN'-fó-chlór^-izoproDvlaminopyridiín-S-karbonvDhvdrazinoloxooctovei

[0255]

ci
[0256] Zlúčenina uvedená v názve sa získa podľa postupu opísaného pre medziprodukt 26,
krok 1, z hydrazidu kyseliny 6-chlór-4-izopropylaminonikotínovej (5,5 g; 21,6 mmol) ako
biela pevná látka (4 g, 50 %). 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6): d 10.44 (s, 1H), 8,56 (s, 1H),
8,40 (s, 1H), 6,70 (s, 1H), 3,82 (s, 3H), 3,48-0,00 (m, 1H), 1,16-1,09 (m, 6H).

Krok 3: Metylester kyseliny 5-(6-chlór-4-izopropylaminopyridín-3-v0-íl.3,41- tiadiazol2-karboxylovei

[0257]

N

CI
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[0258] Zlúčenina uvedená v názve sa získa podľa postupu opísaného pre medziprodukt 26,
krok 2 z metylesteru [N'-(6-chlór-4-izopropylaminopyridín-3-karbonyl)hydrazino]oxoctovej
kyseliny (4,0 g; 10,8) mmol) vo forme špinavo bielej pevnej látky (3 g, 67 %). LC/MS: 313,0
(M +1).

Krok 4:í5-(6-chlór-4-izopronvlaminor>vridín-3-vl)-fl,3,41tiadiazol-2-yll-((R)-3hvdroxvpvrrolidín-l-vl)metanón

[0259]
ci

[0260] Roztok metylesteru kyseliny 5-(6-chlór-4-izopropylaminopyridín-3-yl)[l,3,4]
tiadiazol-2-karboxylovej (2,5 g; 7,2 mmol) a (R)-pyrrolidín-3-olu (3,84 g; 43,16 mmol) v
metanole (25 ml) sa zahrieva v mikrovlnnej rúre pri 80 °C po dobu 1 hodiny. Rozpúšťadlo sa
odstráni za zníženého tlaku a surový produkt sa čistí flash chromatografiou na silikagéli (PE,
EtOAc) a získa sa zlúčenina uvedená v názve vo forme svetlo žltej pevnej látky (1 g, 41 %).
1HNMR (400 MHz, DMSO-d6) ô 8,76(d, 1H), 8,55(s, 1H), 6,95(s, 1H), 5,08(d, 1H), 4,39(d,
1H), 4,19-3,93(m, 3H), 3,68-3,53(m, 2H), l,99(m, 2H), l,27(d, 6H).

Medziprodukt 33: 2-[2-chIór-5-(l-metyl-lH-pyrazol-4-yl)pyrimidín-4-ylamino]acetamid

[0261]

.NH,

O
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[0262] Zmes 2-(5-bróm-2-chlórpyrimidín-4-ylamino) acetamidu (Aurora Building Blocks;
200 mg; 0,75 mmol; 1,00 ekv.), l-metyl-4-(4,4,5,5-tetrametyl[l, 3]dioxolán-2-yl)-lHpyrazolu (166 mg; 0,79 mmol; 1,05 ekv.), tetrakis(trifenylfosfín)palládia (4,35 mg; 0,002
mmol; 0,01 ekv.), uhličitanu draselného (125 mg; 0,90 mmol; 1,20 ekv.) v dioxáne (6 ml) a
vode (0,6 ml) sa mieša v uzavretej fľaštičke pri 90 °C cez noc. Reakčná zmes sa potom
skoncentruje za zníženého tlaku a prečistí flash chromatografiou na KPNH (gradient EtOAc:
MeOH od 0: 100 do 30:70), čím sa získa zlúčenina uvedená v názve vo forme bielej pevnej
látky (183 mg, 87 %). LC/MS: 267,1 (M + H).

Medziprodukt 34:[2-chlór-5-(l-metyl-lH-pyrazoI-3-yl)pyrimidín-4-yl]cyklobutyIamín

[0263]
ci

\

[0264] Zmes (5-bróm-2-chlórpyrimidín-4-yl)cyklobutylamínu (Aurora Building Blocks, 200
mg; 0,76 mmol; 1,00 ekv.), l-metyl-3-(4,4,5) 5-tetrametyl[l, 3,2]dioxaborolán-2-yl)-lHpyrazolu (166 mg; 0,80 mmol; 1,05 ekv.), chloridu bis(trifenylfosfin)palládnatého(II) (2,81
mg; 0,002 mmol; 0,01 ekv.) a uhličitanu draselného (126 mg; 0,91 mmol; 1,20 ekv.) v
dioxáne (6 ml) a vode (0,60 ml) sa mieša pri 90 °C cez noc v uzavretej fľaštičke. Reakčná
zmes sa potom skoncentruje za zníženého tlaku a prečistí flash chromatografiou na silikagéli
(EtOAc: hexán, gradient od 10 do 50 %), čím sa získa zlúčenina uvedená v názvu vo forme
bielej pevnej látky (63 mg, 30 %). LC/MS: 264,6 (M + H).

Medziprodukt 35: terc-Butylester kyseliny 6-(5-bróm-2-chlórpyrimidín-4-ylamino)-2aza-spiro[3.3]heptán-2-karboxylovej;
[0265]
O

Cl
í

"N

N' “'N

í A
T
Br

N
H
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[0266] Zmes 5-bróm-2,4-dichlórpyrimidínu (650 mg; 2,85 mmol; 1,00 ekv.), terc-butylesteru
6-amino-2-azaspiro[3.3] heptán-2-karboxylovej kyseliny (727 mg; 3,42 mmol; 1,20 ekv.),
etyldiizopropylamínu (1,49 ml; 8,56 mmol; 3,00 ekv.) v NMP (5,0 ml) sa mieša pri 50 °C cez
noc. Zmes sa potom skoncentruje za zníženého tlaku a prečistí flash chromatografiou na
silikagéli (EtOAc: hexány, gradient od 0 do 40 %) za poskytnutia v názve uvedenej zlúčeniny
ako bielej pevnej látky (1,2 g, 100 %). LC/MS: 403 (M + H) 403.

Medziprodukt 36: terc-Butylester 6-[2-chlór-5-(l-metyl-lH-pyrazoI-4-yI)pyrimidín-4ylamino]-2-azaspiro[3.3]heptán-2-karboxylovej kyseliny

[0267]

[0268] Zmes terc-butylesteru kyseliny 6-(5-bróm-2-chlórpyrimidín-4-ylamino)-2-azaspiro[3.3] heptán-2-karboxylovej (200 mg; 0,50 mmol; 1,00 ekv.) l-metyl-4-(4,4,5,5tetrametyl[l,3,2]dioxaborolán-2-yl) -lH-pyrazolu (155 mg; 0,74 mmol; 1,50 ekv.), chloridu
bis(trifenylfosfin)palládnatého(II) (1,83 mg; 0,002 mmol; 0,01 ekv.) a uhličitanu draselného
(82 mg; 0,59 mmol; 1,20 ekv.) v dioxáne (5 ml) a vode (0,5 ml) sa mieša cez noc pri 100 °C v
uzavretej fľaštičke. Zmes sa potom skoncentruje za zníženého tlaku a prečistí flash
chromatografiou na silikagéli (EtOAc: hexány, gradient od 20 do 100 %, potom MeOH:
EtOAc, gradient od 0 do 20 %), čím sa získa zlúčenina uvedená v názve vo forme žltej pevnej
látky (201 mg, 95 %). LC/MS: 405,2 (M + H).

Medziprodukt 37: terc-Butylester kyseliny 4-[(5-bróm-2-chlórpyrimidín-4-y]amino)metyl]piperidín-l-karboxylovej

[0269]
Cl
N
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[0270] terc-Butylester kyseliny 4-aminometylpiperidín-l-karboxylovej (3,39 g; 15,80 mmol;
1,20 ekv.) a 5-bróm-2,4-dichlórpyrimidínu (3,00 g; 13,17 mmol; 1,00 ekv.) sa rozpustí v THF
(30 ml) a DIPEA (6,9 ml). Zmes sa mieša pod N2 pri 50 °C po dobu 2 hodín. Reakčná zmes
sa potom zriedi vodou (150 ml) a EtOAc (75 ml). Vrstvy sa oddelia a vodná vrstva sa
extrahuje EtOAc (3x 50 ml). Spojené organické vrstvy sa premyjú vodou a nasýteným
vodným roztokom chloridu sodného, vysušia Na2S04, prefiltrujú a skoncentrujú, čím sa získa
bezfarebný olej. Čistením flash chromatografiou na silikagéli (EtOAc: hexán, gradient od 10
do 3Ô %) sa získa zlúčenina uvedená v názve vo forme bielej pevnej látky (4,0 g, 75 %). 'H
NMR (400 MHz, DMSO-d6) ô 8,24 (s, 1H), 7,75 (t, 1H), 3,92 (d, 2H), 3,27 (t, 2H), 2,79 2,59 (bs, 2H), 1,81 (m, 1H), 1,60 (dd, 2H), 1,40 (s, 9H), 1,02 (qd, 2H), LC/ MS: 349 ((M-tBu)
+ H).

Medziprodukt 38: terc-Butyl-N-[(lS,2S,3S)-3-amino-2-hydroxycyklohexyl]-Nmetylkarbamát (relatívna stereochémia: racemický)

Krok 1: Benzvl- N-f(lS,2R,3S)-2-hvdroxv-3-(metvlaminolcvklohexvllkarbamát
(relatívna stereochémia: racemický)

[0271]
\

[0272] Roztok benzyl-N-[(lS,2S,6R)-7-oxabicyklo[4.1.0] heptán-2-yl]karbamátu (relatívna
stereochémia, racemický, pripravený podľa opisu v Org.Lett., 2003, str. 4955-49557, 730 mg,
2,66 mmol, 1,00 ekv.) a metylamínu (850 mg, 26,82 mmol, 10,1 ekv.,) v metanolu (10 ml) sa
mieša v uzavretej skúmavke po dobu 16 hodín pri 45 °C. Výsledná zmes sa skoncentruje vo
vákuu a prečistí flash chromatografiou na silikagéli (metanol/DCM, 1:10) za vzniku titulnej
zlúčeniny ako svetlo žltého oleja (800 mg, 97 %).

Krok 2: benzvl-N-[('lS.2S,3S)-3-(f(terc-butoxv)karbonvll('metyl)amino)-2hvdroxvcyklohexvllkarbamát (relatívna stereochémia - racemický)
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[0273]

[0274] Roztok benzyl-N-[(lS,2R, S)-2-hydroxy-3-(metylamino)cyklohexyl]karbamátu
(racemický, 800 mg, 2,59 mmol, 1,00 ekv.), TEA (535 mg, 5,18 mmol, 2,00 ekv.,), B0C2O
(864 mg, 3,88 mmol, 1,50 ekv.) V DCM (40 ml) sa mieša 2 hodiny pri 25 °C. Výsledná zmes
sa skoncentruje vo vákuu a prečistí flash chromatografiou na silikagéli (metanol/DCM, 1:15)
za poskytnutia v názve uvedenej zlúčeniny vo forme svetlo žltej pevnej látky (1 g, 92 %).

Krok 3: terc-Butvl-N-[flS.2S,3S)-3-amino-2-hvdroxvhexvll-N-metvlkarbamát (relatívna
stereochémia - racemický)

[0275]

[0276] Pd/C (253 mg, 0,24 mmol, 0,10 ekv.) sa pridá do roztoku benzyl-N-[(lS,2S,3S)-3[[(terc-butoxy)karbonyl](metyl)amino]-2-hydroxycyklohexyl]karbamátu (1 g, 2,38 mmol,
1,00 ekv.) v MeOH (4 ml) udržiavaného pod atmosférou dusíka. Zmes sa potom hydrogénuje
pri teplote miestnosti po dobu 16 hodín za použitia vodíkového balóna. Pevné látky sa
odfiltrujú a výsledná zmes sa skoncentruje vo vákuu, čím sa získa zlúčenina uvedená v názve
vo forme svetlo žltej pevnej látky (630 mg, 98 %).

Medziprodukt 39: terc-Butyl-N-[(lS,2S,3S)-3-[(5-bróm-2-chIórpyrimidín-4-yl)amino]-2hydroxycyklohexyl]-N-metylkarbamát (relatívna stereochémia-racemický).

[0277]
ci
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[0278] Roztok terc-butyl-N-[(lS,2S,3S)-3-amino-2-hydroxycyklohexyl]-N-metylkarbamátu
(630 mg, 2,32 mmol, 1,00 ekv.), 5-bróm-2,4-dichlórpyrimidínu (652 mg, 2,80 mmol, 1,21
ekv.) a DIEA (612 mg, 4,64 mmol, 2,00 ekv.) v THF (10 ml) sa mieša pri teplote miestnosti
po dobu 2 hodín. Výsledná zmes sa skoncentruje vo vákuu a prečistí flash chromatografíou na
silikagéli (EtOAc/PE, 1: 2) za poskytnutia v názve uvedenej zlúčeniny ako žltej pevnej látky
(630 mg, 56 %). LC/MS (kolóna: Shim-pack XR-ODS, 3,0 x 50 mm, 2,2 pm; mobilná fáza A:
voda/0,05 % TFA, mobilná fáza B: ACN/0,05 % TFA; prietok: 1,0 ml/min; gradient: 5 % B
až 100 % B za 2,2 minúty, výdrž 1,0 min; 254 nm): (čistota) 90 %;[M + H] + vypočítané
435,1; nájdené: 435,1.

Medziprodukt 40: terc-Butyl-N-[(lS, 2S, 3S)-3-{[2-chIór-5-(l-metyl-lH-pyrazol-4yl)pyrimidín-4-yl]amino}-2-hydroxycyklohexyl]-N-metylkarbamát (relatívna
stereochémia-racemický).

[0279]
ci

[0280] Zmes terc-butyl-N-[(lS,2S,3S)-3-[(5-bróm-2-chIórpyrimidín-4-yl)amino]-2hydroxycyklohexyl]-N-metylkarbamátu (630 mg, 1,30 mmol, 1,00 ekv., 90 %), l-metyl-4(tetrametyl-l,3,2-dioxaborolán-2-yl)-lH-pyrazolu (415 mg, 1,95 mmol, 1,50 ekv., 98 %), Pd
(dppf)Cl2.CH2Cl2 (108 mg, 0,13 mmol, 0,10 ekv., 98 %) a K3PO4 (566 mg, 2,61 mmol, 2,01
ekv.) v dioxáne (10 ml) a vode (2 ml) sa odplyní dusíkom a zahrieva na 100 °C po dobu 2
hodín v uzavretej skúmavke. Výsledná zmes sa skoncentruje vo vákuu a prečistí flash
chromatografíou na silikagéli (EtOAc/PE, 1: 1) za vzniku titulnej zlúčeniny ako žltej pevnej
látky (420 mg, 66 %).
Medziprodukt 41: terc-butyl-N-[l-(5-bróm-2-chlórpyrimidín-4-yl) -5,5-difluórpiperidín3-yl]karbamát

[0281]
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[0282] Zlúčenina uvedená v názve sa získa podľa postupu opísaného pre medziprodukt 39 z
terc-butyl-N-(5,5-difluórpiperidín-3-yl)karbamátu (500 mg, 2,01 mmol, 0,93 ekv.) ako biela
pevná látka (460 mg, 37 %).

Medziprodukt 42: terc-butyl-N-{l[2-chlór-5-(l-metyI-lH-pyrazol-4-yl)pyrimidín-4-yl]5,5-difluórpiperidín-3-yl} karbamát

[0283]

[0284] Zlúčenina uvedená v názve sa získa podľa postupu opísaného pre medziprodukt 40 z
terc-butylesteru N-[l-(5-bróm-2-chlórpyrimidín-4-yl)-5,5-difluórpiperidín-3-yl]karbamátu
(460 mg, 0,81 mmol, 1,00 ekv.) vo forme bielej pevnej látky (220 mg, 57 %). LC/MS
(kolóna: Shim-pack XR-ODS, 3,0 x 50 mm, 2,2 pm; mobilná fáza A: voda/0,05 % TFA,
mobilná fáza B: ACN/0,05 % TFA; prietok: 1,0 ml/min; gradient: 5 % B až 100 % B za 2,2
minúty, výdrž 1,0 min; 254 nm): (čistota) 90 %;[M + H] + vypočítané: 428,2; nájdené: 428,2

Medziprodukt 43: (lS,2S,6S)-2-amino-6-fluórcyklohexán-l-ol (relatívna stereochémia,
racemický)

Krok 1: Benzyl--N-[(1S,2S,6R) -7-oxabicyklof4.1.01 heptán-2-yllkarbamát (relatívna
stereochémia, racemický)
[0285]
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[0286] Roztok benzyl-N-(cyklohex-2-én-l-yl)karbamátu (400 mg, 1,56 mmol, 1,00 ekv., 90
%), hydrogénuhličitanu sodného (267 mg, 3,11 mmol, 2,00 ekv., 98 %), a m-CPBA (549 mg,
3,12 mmol, 2,00 ekv., 98 %) v DCM (25 ml) sa mieša po dobu 3 hodín pri 20 °C. Reakcia sa
potom ukončí pridaním 15 ml Na2S(>3 a zmes sa zriedi 30 ml vody a potom extrahuje DCM
(3x15 ml). Spojené organické vrstvy sa skoncentrujú vo vákuu a prečistia flash
chromatografiou na silikagéli (EA/PE, 1: 5). Získa sa zlúčenina uvedená v názve vo forme
hnedej pevnej látky.

Krok 2: Benzvl-N-í(lS,2S«3S)-3-fluór-2-hydroxvcvklohexvllkarbamát (relatívna
stereochémia. racemickv)

[0287]

[0288] HF-pyridín (0,5 ml, 3,88 mmol, 1,52 ekv., 70 % čistota) sa pridá po kvapkách do
roztoku DCM (10 ml) udržiavaného pod atmosférou dusíka pri 0 °C. Potom sa po kvapkách
pridá roztok benzylesteru N-[7-oxabicyklo[4.1.0] heptán-2-yl]karbamátu (700 mg, 2,55
mmol, 1,00 ekv.) v dichlórmetáne (3 ml) a výsledná zmes sa mieša 2 hodiny pri 0 °C.
Hodnota pH roztoku sa upraví na 7 nasýteným hydrogénuhličitanom sodným (aq.). Po
zriedení 20 ml H2O sa výsledná zmes extrahujea DCM (3x15 ml). Spojené organické vrstvy
sa premyjú nasýteným vodným roztokom chloridu sodného (20 ml), vysušia bezvodým
Na2SC>4, prefiltrujú a skoncentrujú. Prečistením flash chromatografiou na silikagéli (EA/PE,
1:15 až 1: 4) sa získa zlúčenina uvedená v názve vo forme svetlo žltej pevnej látky (700 mg,
93 % výťažok).

Krok 3: flS,2S,6S)-2-amino-6-fluórcvklohexán-l-ol (relatívna stereochémia, racemickv)

[0289]
nh2
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[0290] Zlúčenina uvedená v názve sa získa podľa postupu opísaného v príklade 38, krok 3 z
benzyl-N-[(l S,2S,3S)-3-fluór-2-hydroxycyklohexyl]karbamátu (racemický, relatívna
konfigurácia, 700 mg, 2,36 mmol) ako biela pevná látka (300 mg, 86 %).

Medziprodukt 44: (lS,2S,6S)-2-[(5-bróm-2-chlórpyrimidín-4-yl) amino]-6fluórcyklohexán-l-ol (relatívna stereochémia, racemický)

[0291]

[0292] Zlúčenina uvedená v názve sa získa podľa postupu opísaného v príklade 39 z
(1S,2S,6S) -2-amino-6-fluórcyklohexán-l-olu (medziprodukt 43, 300 mg, 2,03 mmol, 1,00
ekv.) vo forme žltej pevnej látky (500 mg, 68 %). LC/MS (kolóna: Shim-pack XR-ODS, 3,0 x
50 mm, 2,2 pm; mobilná fáza A: voda/0,05 % TFA, mobilná fáza B: ACN/0,05 % TFA;
prietok: 1,0 ml/gradient: 5 % B až 100 % B za 2,2 minúty, výdrž 1,0 min; 254 nm): (čistota)
90 %;[M + H] + vypočítané: 324,0; nájdené: 324,0.

Medziprodukt 45: (lS,2S,6S)-2-[[2-chlór-5-(l-metyI-lH-pyrazol-4-yI)pyrimidín-4yl]amino]-6-fluórcyklohexán-l-ol (relatívna stereochémia, racemický)

[0293]

[0294] Zlúčenina uvedená v názve sa získa podľa postupu opísaného v príklade 40 z
(lS,2S,6S)-2-[(5-bróm-2-chlórpyrimidín-4-yl)amino]-6-fluórcyklohexán-l-olu (mefziprodukt
44 racemický, 440 mg, 1,22 mmol, 1,00 ekv.), ako žltá pevná látka (360 mg, 82 %). LC/MS
(kolóna: Shim-pack XR-ODS, 3,0 x 50 mm, 2,2 pm; mobilná fáza A: voda/0,05 % TFA,
mobilná fáza B: ACN/0,.05 % TFA; prietok: 1,0 ml/gradient: 5 % B až 100 % B za 2,2
minúty, výdrž 1,0 min; 254 nm):[M + H] + vypočítané:326,0; nájdené 326,0.
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Medziprodukt 46: (lS,6R)-6-amino-2,2-difluórcykIohexán-l-ol

Krok 1: 2,2-difluór-6 -(f(lR)-l-fenvletvllammo)cyklohexán-l-ol

[0295]
F

F

Chiral

[0296] Roztok (lR)-l-fenyletán-l-amínu (2,375 g, 18,62 mmol, 1,30 ekv., 95 %) v DCM (12
ml) sa ochladí na 0 °C a pridá sa k nemu trimetylaluminium (11 ml, 1,20 ekv., 2M v toluéne)
pod dusíkovou atmosférou. Zmes sa mieša 1 hodinu a potom sa pridá roztok (ÍR, 6R)-2,2difluór-7-oxabicyklo[4.1.0] heptánu (racemický, relatívna stereochémia, 2,260 g, 14,32 mmol,
1,00 ekv.) v DCM (50 ml). Výsledný roztok sa mieša 2 dni pri teplote miestnosti. Reakcia sa
potom ukončí pridaním NH4CI aq. Vodná vrstva sa extrahuje dichlómetánom a spojené
organické vrstvy sa premyjú nasýteným vodným roztokom chloridu sodného, vysušia
bezvodým síranom sodným, prefiltrujú a skoncentrujú vo vákuu. Prečistením flash
chromatografiou na silikagéli (MTBE/petroléter, 1:10) se získa zlúčenina uvedená v názve
(prvý eluovaný izomér) vo forme bielej pevnej látky (1,36 g, 33 %).

Krok 2: (lS,6R)-6-amino-2,2-difluórcvklohexán-l-ol

[0297]
F

F

Chiral

[0298] Roztok (lS,6R)-2,2-difluór-6-[[(lR)-l-fenyletyl]amino]cyklohexán-l-olu (1,360 g,
4,79 mmol, 1,00 ekv.) v MeOH (30 ml) ) sa odplyní dusíkom a potom sa pridá palládium na
uhlíku (1,701 g, 9,59 mmol, 2,00 ekv., 60 %). Reakčná zmes sa potom pmiesti pod atmosféru
vodíka (1 atm.) a mieša cez noc pri teplote miestnosti. Zmes sa prefiltruje cez vrstvu celitu a
skoncentruje za poskytnutie v názve uvedenej zlúčeniny ako bielej pevnej látky (765 mg, 95
%). 1H NMR (300MHz, metanol-d4, ppm) 3,40-3,30 (m,lH), 2,73 (m,lH), 2,05 (m,lH),
1,90-1,39 (m,4H), 1,34-1,17 (m,lH).
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Medziprodukt 47: (lS,6R)-6-[(5-bróm-2-chlórpyrimidín-4-yI)ainino]-2,2-difluórcyklohexán-l-ol

[0299]
ci

Chiral

[0300] Zlúčenina uvedená v názve sa získa podľa postupu opísaného pre medziprodukt 39 z
(lS,6R)-6-amino-2,2-difuórocyklohexán-l-olu (200 mg, 1,19 mmol, 1,00 ekv.) vo forme žltej
pevnej látky (451 mg), 87 %).

Medziprodukt 48: (1S, SR)-6-{[2-chlór-5-(l-metyI-lH-pyrazol-4-yl)pyrimidín-4yl]amino}-2,2-difluórcyklohexán-l-ol

[0301]
Cl

Chiral

[0302] Zlúčenina uvedená v názve sa získa podľa postupu opísaného pre medziprodukt 40 z
(1 S,6R)-6-[(5-bróm-2-chlórpyrimidín-4-yl)amino]-2,2-difluórcyklohexán-l -olu (451 mg)
1,04 mmol, 1,00 ekv.) vo forme žltej pevnej látky (208 mg, 58 %).

Medziprodukt 49: (3aS,4S,8aR)-2,2-dimetyloktahydrocyklohepta[d][l,3]dioxol-4-amín
hydrochlorid (racemický-relatívna stereochémia).

Krok 1: 2,2,2-trichlór-N-l(lS,2S,3R)-2,3-dihvdroxvcvklohentvllacetamid (racemickv relatívna stereochémie)

[0303]
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[0304] Roztok 2,2,2-trichlór-N-[(lS,2S,3R)-2,3-dihydroxycykloheptyl]acetamidu (racemický,
relatívna stereochémia, pripravený podľa opisu uvedeného v JOC, 2002, str. 7946-7956 10
mg, 0,03 mmol, 1,00 ekv.), 2,2-dimetoxypropánu (7 mg, 0,06 mmol, 2,06 ekv.) a TsOH (0,5
mg, 0,09 ekv.) v acetóne (1 ml) sa mieša 16 hodín pri teplote miestnosti. Reakčná zmes sa
potom skoncentruje za zníženého tlaku a zvyšok sa znova rozpustí v DCM. Organická vrstva
sa premyje nasýteným NaHCOa, nasýteným vodným roztokom chloridu sodného, vysuší
bezvodým síranom horečnatým, prefiltruje a skoncentruje a tak sa získa zlúčenina uvedená v
názve, ktorá sa použije priamo v ďalšom kroku.

Krok 2: (3aS,4S,8aRl-2,2-dimetvloktahvdrocvkloheDtafdlfl,31dioxol-4-amín
hydrochlorid (racemicky-relatívna stereochémia’).

[0305]

[0306] NaBH4 (71 mg, 1,78 mmol, 5,04 ekv.) sa pridá po častiach k roztoku N-[(3aS,4S,8aR)
-2,2-dimetyloktahydrocyklohepta[d][l,3] dioxol-4-yl]-2 2,2-trichlóracetamidu (racemický,
130 mg, 0,35 mmol, 1,00 ekv.) v etanole (10 ml) udržiavanému pri 0 °C. Výsledný roztok sa
potom mieša 16 hodín pri 40 °C. Reakcia sa ukončí pridaním roztoku chlorovodíka (IM).
Zmes seanakoniec skoncentruje za zníženého tlaku a získa sa zlúčenina uvedená v názve vo
forme bielej pevnej látky (140 mg).

Medziprodukt 50: N-[(3aS,4S,8aR)-2,2-dimetyloktahydrocyklohepta[d] [l,3]dioxol-4-yl]5-bróm-2-chIórpyrimidín-4-amín (racemický - relatívna stereochémia)

[0307]
ci
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[0308] Zlúčenina uvedená v názve sa získa podľa postupu opísaného pre medziprodukt 39 z
hydrochloridu (3aS,4S,8aR)-2,2-dimetyloktahydrocyklohepta[d][l,3]dioxol-4-amínu
(racemický, 185 mg, 0,90 mmol, 0,79 ekv.) vo forme špinavo bielej pevnej látky (210 mg, 44
%). 1H NMR (300 MHz, chlóroform-d) 8,11 (s, 1H), 6,01 (d, J = 8,2 Hz, 1H), 4,49 (t, J = 7,3
Hz, 1H), 4,34 (d, J = 8,3 Hz, 1H), 4,23 (t, J = 9,1 Hz, 1H), 2,22 - 1,90 (m, 2H), 1,73 (dd, J =
11,4, 5,8 Hz, 3H), 1,54 (s, 6H), 1,37 (s, 3H).

Medziprodukt 51: N-[(3aS,4S,8aR)-2,2-dimetyIoktahydrocyklohepta[d][l,3]dioxoI-4-yl] 2-chlór-5-(l-metyl-lH-pyrazol-4-yl)pyrimidín-4-amín (racemický - relatívna
stereochémia)

[0309]
ci

[0310] Zlúčenina uvedená v názve sa získa podľa postupu opísaného pre medziprodukt 40 z
N-[(3aS,4S,8aR)-2,2-dimetyloktahydrocyklohepta[d][l,3] dioxol-4-yl]-5-bróm- 2chlórpyrimidín-4-amínu (racemický, 240 mg, 0,57 mmol, 1,00 ekv.), vo forme žltého oleja
(185 mg, 77 %). LC/MS (kolóna: Shim-pack XR-ODS, 3,0 x 50 mm, 2,2 pm; mobilná fáza A:
voda/0,05 % TFA, mobilná fáza B: ACN/0,05 % TFA; prietok: 1,0 ml/gradient: 5 % B až 100
% B za 2,2 minutý, výdrž 1,0 min; 254 nm): (čistota) 87,3 %;[M + H] + vypočítané: 378,2;
nájdené 378,2.

Medziprodukt 52: (lS,2S,3S)-3-amino-2-(metoxymetoxy)cyklohexylacetát (racemický) relatívna stereochémia)

Krok 1: (lS,2S,3S)-3-{f(benzvloxv)karbonvllamino]-2-hvdroxvcvklohexylacetát
(racemický - relatívna stereochémia)

[03111
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[0312] Zmes benzyl-N-[(lS,2S,6R)-7-oxabicyklo[4.1.0] heptán-2-yl]karbamátu (získaného
podľa opisu uvedeného v Org.Lett., 2003, str. 4955-4957, 350 mg, 1,27 mmol, 1,00 ekv.,
NaOAc (214 mg, 2,56 mmol, 2,01 ekv.) a kyseliny octovej (5 ml) sa mieša po dobu 30 minút
pri 100 °C. Reakčná zmes sa potom ochladí na teplotu miestnosti a zriedi 60 ml vody.
Hodnota pH sa upraví na 7 pridaním roztoku hydrogénuhličitanu sodného. Výsledný roztok
sel extrahuje DCM (3x). Spojené organické vrstvy sa premyjú nasýteným vodným roztokom
chloridu sodného, vysušia síranom sodným, prefiltrujú a skoncentrujú za zníženého tlaku a
tak sa získa zlúčenina uvedená v názve vo forme špinavo bielej pevnej látky (300 mg, 69 %).
LC/MS (kolóna: Shim-pack XR-ODS, 3,0 x 50 mm, 2,2 pm; mobilná fáza A: voda/0,05 %
TFA, mobilná fáza B: ACN/0,05 % TFA; prietok: 1,0 ml/min: gradient: 5 % B až 100 % B za
2,2 minúty, výdrž 1,0 min; 254 nm):[M +Na] +23 vypočítané: 330,0; nájdené: 330,0.

Krok 2: (lS,2S,3S)-3-íf(benzvloxv)karbonvllamino)-2-(metoxvmetoxvlcvklo-hexvlacetát
(racemicky-relatívna stereochémia)

[0313]

o'
[0314] Roztok (lS,2S,3S)-3-[[(benzyloxy)karbonyl]amino]-2-hydroxycyklohexylacetátu (250
mg, 0,73 mmol, 1,00 ekv.), DIEA (194 mg, 1,47 mmol, 2,01 ekv.) a chlór(metoxy)metánu (91
mg, 1,11 mmol, 1,51 ekv.) v DMF (15 ml) sa mieša po dobu 3 hodín pri 70 °C pod dusíkovou
atmosférou. Reakcia sa potom ukončí pridaním nasýteného roztoku Na2C03. Produkt sa
extrahuje DCM (3x). Spojené organické vrstvy sa premyjú nasýteným vodným roztokom
chloridu sodného, vysušia síranom horečnatým, prefiltrujú a skoncentrujú. Prečistením flash
chromatografiou na silikagéli (EtOAc/PE, 1: 6) sa získa zlúčenina uvedená v názve vo forme
žltej pevnej látky (270 mg, 94 %). LC/MS:.[M + H] + Vypočítané:352,l; naájdené: 352,1
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Krok 3: (lS.2S,3S)-3-amino-2-(metoxvmetoxv)cvklohexylacetát (racemicky - relatívna
stereochémiaY)

[0315]
NH2
^N-"C

[0316] Zlúčenina uvedená v názve sa získa podľa postupu opísaného pre medziprodukt 43,
krok 2, z (lS,2S,3S)-3-[[(benzyloxy)karbonyl]amino] -2-(metoxymetoxy)cyklohexyl-acetátu
(250 mg, 0,64 mmol, 1,00 ekv.) ako bezfarebný olej (150 mg, 97 %). LC/MS:[M + H] +
vypočítané 218,2; nájdené 218,2.

Medziprodukt 53: (lS,2S,3S)-3-[(5-bróm-2-chlórpyrimidín-4-yl) amino]-2-(metoxymetoxy)cyklohexylacetát (relatívna stereochémia, racemicky)

[0317]
ci

)

o\
[0318] Zlúčenina uvedená v názve sa získa podľa postupu opísaného v príklade 39 z
(lS,2S,3S)-3-amino-2-(metoxymetoxy)cyklohexylacetátu (medziprodukt 52, racemicky, 370
mg, 1,53 mmol, 1,00 ekv.), ako žltá pevná látka (560 mg, 80 %). MS: mlz = 408,1 [M + H]+.

Medziprodukt 54: (lS,2S,3S)-3-[[2-chlór-5-(l-metyl-lH-pyrazol-4-yl)pyrimidín-4yl]amino]-2-(metoxymetoxy)cyklohexylacetát ((relatívna stereochémia, racemicky)

[0319]
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[0320] Zlúčenina uvedená v názve sa získa podľa postupu opísaného v príklade 40 z
(lS,2S,3S)-3-[(5-bróm-2-chlórpyrimidín-4-yl)amino]-2-(metoxymetoxy)cyklohexyl-acetátu
(medziprodukt 53 racemický, 560 mg, 1,23 mmol, 1,00 ekv.) vo forme žltej pevnej látky (330
mg, 59%).

Medziprodukt 55: 5-bróm-2-chlór-N-(cyklohept-2-én-l-yl)pyrimidín-4-amín

[0321]
ci
A
N^N
Br

(

\

H

[0322] Zlúčenina uvedená v názve sa získa podľa postupu opísaného pre medziprodukt 39 z
cyklohept-2-én-l-amínu (650 mg, 2,92 mmol, 1,02 ekv.) vo forme žltého oleja (460 mg, 48
%). LC/MS:[M + H] + vypočítané 302,0; nájdené 302.0

Medziprodukt 56: 2-chlór-N-(cyklohept-2-én-l-yl)-5-(l-metyl-lH-pyrazol-4yl)pyrimidín-4-amm

[0323]
ci

[0324] Zlúčenina uvedená v názve sa získa podľa postupu opísaného pre medziprodukt 40 z
5-bróm-2-chlór-N-(cyklohept-2-én-l-yl)pyrimidín-4-amínu (medziprodukt 55, 450 mg, 1,34
mmol, 1,00 ekv.) vo forme žltého oleja (100 mg, 22 %). LC/MS:[M + H] + vypočítané 304,1;
nájdené 304,0
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Príklad 1: Hydrochlorid 2-[3-(l-metyI-lH-pyrazol-4-yl)fenyI]-5-(l-piperidín-4-yl-lHpyrazol-4-yI)pyridínu

Krok 1: terc-Buťv l-4-(4-{6-|3-n-mcťvl-lH-nvrazol-4-vl)fcnvllnvridín-3-vH-lH-nvrazol1-vDpiperidín-l-karboxylát

[0325]

[0326] Zmes terc-butyI-4,4-[6-(3-jódfenyl)pyridín-3-yl] lH-pyrazol-l-ylpiperidín-l-karboxylátu (215 mg; 0,41 mmol; 1,00 ekv.), l-metyl-4-(4,4,5,5-tetrametyl-l,3,2-dioxaborolán2-yl)-lH-pyrazolu (84 mg; 0,41 mmol; 1,00 ekv.), Pd(PPh)3)4 (23 mg; 0,02 mmol; 0,05 ekv.)
a uhličitanu draselného (168 mg; 1,22 mmol; 3,0 ekv.) v dioxáne (3,2 ml) a vode (1,61 ml) sa
zahrieva v uzavretej skúmavke pod mikrovlnami pri 120 °C po dobu 30 minút. Reakčná zmes
sa potom zriedi EtOAc a premyje vodou. Organická vrstva sa reextrahuje EtOAc a spojené
organické vrstvy sa vysušia MgS04, prefiltrujú a skoncentrujú. Prečistením flash
chromatograflou na silikagéli (EtOAct: Heptány, gradient od 50 do 100 %) sa získa zlúčenina
uvedená v názve vo forme žltej živice (110 mg; 56 %). 1H NMR (300 MHz, DMSO-d6) 6
8,94 (dd, J= 2,0 Hz, 1,0 Hz, 1H), 8,46 (s, 1H), 8,26-8,05 (m, 2H), 8,07-8,05 (m, 3H), 7,96 (d,
J= 1,0 Hz, 1H), 7,93 (ddd, J= 7,9 Hz, 2,0 Hz, 1,0 Hz, 1H), 7,61 (ddd, J= 7,9 Hz, 2,0 Hz, 1,0
Hz, 1H), 7,46 (t, J= 7,9 Hz, 1H), 4,46-4,35 (m, 1H), 4,09 (m, 2H), 3,89 (s, 3H), 2,94 (m, 2H),
2,09-2,04 (m, 2H), 1,89-1,75 (m, 2H), 1,43 (s, 9H), LC/MS: 485,6 (M+l).

Krok 2: Hydrochlorid 2-[3-(l-metvl-lH-pvrazol-4-v0fenyll-5-(l-piperidín-4-vl-lHpvrazol-4-vDpvridínu
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[0327]

[0328] Roztok terc-butyl-4-(4,6-[3-(l-metyl-lH-pyrazol-4-yl) fenyl] pyridín-3-yl-lH-pyrazoll-yl)piperidín-l-karboxylátu (110 mg; 0,23 mmol; 1,00 ekv.) a chlorovodíku (0,85 ml 4N
roztoku v dioxáne; 3,40 mmol; 15 ekv.) V DCM (1,1 ml) a MeOH (1,10 ml) sa mieša pri
teplote miestnosti po dobu 1 hodiny. Reakčná zmes sa prefiltruje a výsledná pevná látka sa
premyje DCM. Čistením autopreparatívnou LC/MS se získa zlúčenina uvedená v názve vo
forme žltého prášku (65 mg; 67 %). 1H NMR (300 MHz, DMSO-d6) S 9,35-9,26 (m, 1H),
9,13-9,06 (m, 1H), 9,05 (d, J= 2,0 Hz, 1H), 8,63 (s, 1H), 8,45 (d, J = 9,1 Hz, 1H), 8,36 (t, J=
2,0 Hz, 1H), 8,32-8,29 (m, 2H), 8,26 (s, 1H), 8,03 (d, J= 1,0 Hz, 1H), 7,96-7,92 (m, 1H), 7,73
(dt, J= 7,8 Hz, 1,0 Hz, 1H), 7,55 (t, J= 7,8 Hz, 1H), 4,61-4,51 (m, 1H), 3,90 (s, 3H), 3,42-3,38
(m, 2H), 3,16-3,06 (m, 2H), 2,29-2,14 (m, 4H); HPLC: (254nm) 100 %; Rt (min) 2,02, LC/
MS: 385,5 (M+l).

Príklad 2: 6’-(l-metyl-lH-pyrazol-4-yI)-5-(l-piperidín-4-yl-lH-pyrazol-4-yl)[2,2']bipyridinyl

Krok 1: terc-Buťvlester 4-(4-í6,-(l-metvl-lH-pvrazol-4-vľ)f2.2,lbipvridinvl-5-vllDvrazol-1-vllnÍDeridín-l-karboxylovei kyseliny

[0329]
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[0330] Zmes terc-butylesteru kyseliny 4-[4-(6'-chlór[2,2 ']bipyridinyl-5-yl)pyrazol-lyl]piperidín-l-karboxylovej (130 mg; 0,30 mmol; 1,0 ekv.), Pd (PPhs^Cfe (21 mg; 0,03
mmol; 0,10 ekv.), PPh3 (15,5 mg; 0,06 mmol; 0,20 ekv.), fluoridu cesného (134,7 mg; 0,89
mmol; 3,00 ekv.) a l-metyl-4-(4,4,5,5-tetrametyl[l,3,2] dioxaborolán-2-yl) -lH-pyrazolu (92
mg; 0,44 mmol; 1,50 ekv.) v 1,2-dimetoxyetánu (2,2 ml) sa zahrieva v uzavretej fľaštičke cez
oc pri 100 °C. Zmes sa potom prefiltruje cez vrstvu celitu. Vodná fáza sa extrahuje DCM a
spojené organické fázy sa premyjú vodou, vysušia MgS04, prefíltrujú a skoncentrujú.
Čistením flash chromatografiou na silikagéli (EtOAc: heptány, 80:20) sa získa zlúčenina
uvedená v názve (104 mg, 72 %). LC/MS: 486,3 (M +1).

Krok 2: 6,-fl-meťvl-lH-pvrazol-4-vl)-5-(l-pÍDeridín-4-yl-lH-Dvrazol-4-vl)12,2,lbipyridinyl

[0331]

[0332] Zlúčenina uvedená v názve sa získa podľa postupu opísaného v príklade 1, krok 2 z
terc-butylesteru kyseliny 4-{4-[6'-(l-metyl-lH-pyrazol-4-yl) [2,2'] bipyridinyl-5-yl]pyrazol-ly1}piperidín-1 -karboxylovej (100 mg; 0,21 mmol; 1,00 ekv.) vo forme béžovej pevnej látky
(10 mg, 13 %). 1H NMR (300 MHz, DMSO-d6) ô 8,97 (d, J= 1,7 Hz, 1H), 8,52 (d, J= 8,0 Hz,
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1H), 8,46-8,43 (m, 2H), 8,32 (bs, 1H), 8,17-8,10 (m, 4H), 7,89 (t, J= 8,0 Hz, 1H), 7,67 (dd, J=
8,0 Hz, 1,0 Hz, 1H), 4,41-4,28 (m, 1H), 3,92 (s, 3H), 3,23-3,19 (m, 2H), 2,86-2,73 (m, 2H),
2,13-1,89 (m, 4H), HPLC: (254nm) 98 %; Rt (min) 1,61, LC/MS: 386,4 (M+l).

Príklad 3: terc-Butylester kyseliny 3-({5-(l-metyl-lH-pyrazol-4-yl)-2-[3-(l-metyl-lHpyrazol-4-yl)fenyl]pyrimidín-4-ylaimno}metyl)piperidín-l-karboxylovej

[0334] Zmes terc-butylesteru kyseliny 3-{[2-chlór-5-(l-metyl-lH-pyrazol-4-yl)pyrimidín-4ylamino]metyl}piperidín-l-karboxylovej (94 mg) 0,23 mmol; 1,00 ekv.), Pd (PPh3)Cl2 (3,2
mg; 0,01 mmol; 0,02 ekv.), uhličitanu draselného (0,15 ml 2 M vodného roztoku), 1-methyl4-[3-(4,4,5,5-tetrametyl[l,3,2] dioxaborolán-2-yl) -fenyl]-lH-pyrazolu (pripraveného podľa
opisu uvedeného vo WO 2014008992; 79 mg; 0,28 mmol; 1,20 ekv.) v odplynenom dioxáne
(1,1 ml) sa zahrieva v uzavretej fľaštičke pod mikrovlnami pri 150 °C po dobu 20 minút.
Potom sa prefiltruje cez vrstvu celitu a skoncentruje za zníženého tlaku. Čistením flash
chromatografíou na silikagéli (EtOAc: hexány, gradient od 0 do 100 %, potom MeOH: DCM,
gradient od 0 do 20 %) sa získa zlúčenina uvedená v názve vo forme žltej peny (48 mg, 34
%), 1HNMR (400 MHz, Chlóroform-d) ô 8,53 (s, 1H), 8,33 (s, 1H), 8,27 (d, J = 7,8 Hz, 1H),
7,86 (s, 1H), 7,75 (s, 1H), 7,71 (s, 1H), 7,64 - 7,53 (app m, 2H), 7,47 (d, J = 7,6 Hz, 1H), 4,56
(s, 1H), 4,00 (s, 3H), 3,97 (s, 3H), 3,86 (d, J = 12,3 Hz, 1H), 3,04 (t, J = 6,5 Hz, 2H), 2,942,80 (t, 1H), 2,72 (t, J = 11,5 Hz, 1H), 1,95 - 1,76 (app m, 3H), 1,71 (d, J = 12,9 Hz, 1H), 1,64
-1,50 (m, 1H), 1,44 (s, 9H), 1,23 (td, J = 13,9, 13,4, 8,0 Hz, 1H); HPLC: (254nm) 95,8 %; RT
(min) 3,629; LC/MS: 429,4 (M+l).

Príklad 4: Hydrochlorid {5-(l-metyI-lH-pyrazoI-4-yl)-2-[3-(l-metyI-lH-pyrazoI-4yl)fenyl]pyrimidín-4-yl}piperidm-3-ylmetylamínu
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[0335]
/

[0336] Roztok terc-butylesteru kyseliny 3-({5-(l-metyl-lH-pyrazol-4-yl) -2-[3-(l-metyl-lHpyrazol-4-yl)fenyl]pyrimidín-4-ylamino}metyl)piperidín-l-karboxylovej (34 mg; 0,06 mmol;
1,0 ekv.) a chlorovodíka (1,0 ml 2M roztoku v Et20; 0,2 mmol; 3,3 ekv.) v metanole (3,00
ml) sa mieša pri teplote místnosti po dobu 30 minút. Reakčná zmes sa spoločne odparí s 5 x
10 ml Et20 a vysuší sa za zníženého tlaku, čím sa získa zlúčenina uvedená v názve vo forme
bielej pevnej látky (26 mg, 81 %). %). 1H NMR (400 MHz, Metanol-d4) ô 8,61 (s, 1H), 8,56
(s, 1H), 8,50 (s, 1H), 8,23 (s, 1H), 8,21 (s, 1H), 8,09 (s, 1H), 8,01 (d, J = 7,7 Hz, 1H), 7,85 (s,
1H), 7,74 (t, J = 7,7 Hz, 1H), 4,74 (m, 1H), 4,28 (brs, 1H), 4,15 (s, 3H), 4,05 (s, 3H), 3,21 (d,
J = 10,5 Hz, 2H), 3,07 - 2,83 (m, 2H), 2,19 (brs, 1H), 2,05 (d, J = 12,6 Hz, 1H), 1,84 (d, J =
13.2 Hz, 1H), 1,68 (m, 1H), 1,50 (m, 1H), HPLC: (254nm) 100%; RT (min) 2,29, LCMS:
429.2 (M+l).

Príklad 5: terc-Butylester kyseliny (l-{5-(l-metyl-lH-pyrazol-4-yl)-2-[3-(l -metyl-lHpyrazol-4-yl)fenyl]pyrimidín-4-yl}piperidín-3-ylmetyl)karbámovej

[0337]

[0338] Zmes terc-butylesteru kyseliny {l-[2-chlór-5-(l-metyl-lH-pyrazol-4-yl)pyrimidín-4yl]piperidín-3-ylmetyl}karbámovej (285 mg) 0,70 mmol; 1,00 ekv.), Pd (PPh3)Cl2 (98 mg;
0,14 mmol; 0,20 ekv.), l-metyl-4-[3-(4,4,5,5-tetrametyl[l, 3,2] dioxaborolán-2-yl)fenyl]-lH-
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pyrazolu (pripraveného podľa opisu uvedeného vo WO 2014008992; 238 mg, 0,84 mmol, 1,2
ekv.) a uhličitanu draselného (0,2 ml 2M roztoku vo vode) v odplynenom dioxáne (3,3 ml) sa
zahrieva v uzavretej fľaštičke pri 150 °C po dobu 80 minút. Potom sa prefiltruje cez vrstvu
celitu a skoncentruje za zníženého tlaku. Čistením flash chromatografiou na silikagéli
(EtOAc: hexány, gradient od 0: 100 %, potom MeOH: DCM gradient od 0 do 20 %),
následovaným druhým čistením pomocou preparatívnej HPLC sa získa zlúčenina uvedená v
názvu vo forme bílé pevnej látky. 1H NMR (400 MHz, Chlóroform-d) ô 8,54 (s, 1H), 8,35 (s,
1H), 8,29 (d, J = 7,8 Hz, 1H), 7,88 (s, 1H), 7,77 (s, 1H), 7,72 (d, J = 3,3 Hz, 1H), 7,62 (s, 1H),
7,57 (d, J = 2,5 Hz, 1H), 7,49 (d, J = 7,5 Hz, 1H), 4,56 (brs, 1H), 4,02 (s, 3H), 3,99 (s, 3H),
3,94 (d, J = 3,0 Hz, 2H), 3,06 (t, J = 6,5 Hz, 2H), 2,94 - 2,85 (t, 2H), 2,74 (t, J = 11,7 Hz, 1H),
2,35 (t, J = 7,3 Hz, 1H), 1,87 (d, J = 11,5 Hz, 2H), 1,46 (s, 9H), 1,00 (t, J = 7,6 Hz, 1H),
HPLC: (254nm) 97,9 %; RT (min) 3,48; LC/MS: 529,3 (M+l).

Príklad 6: C-(l-{5-(l-metyl-lH-pyrazol-4-yl)-2-[3-(l-metyl-lH-pyrazol-4-yl)fenyl]pyrimidín-4-yl}piperidín-3-yl)metylaminhydrochlorid

[0339]
/

[0340] Zlúčenina uvedená v názve sa získa podľa postupu opísaného v príklade 4 z tercbutylesteru (1 - {5-( 1 -metyl-1 H-pyrazol-4-yl)-2-[3-( 1 -metyl-1 H-pyrazol-4-yl) fenyl]pyrimidín-4-yl}piperidín-3-ylmetyl)karbámovej kyseliny (78 mg; 0,15 mmol; 1,00 ekv.) veo
forme žltého prášku (30 mg, 30 %). 1H NMR (400 MHz, Metanol-d4) ô 8,38 (s, 1H), 8,21 (s,
1H), 8,17 (s, 1H), 8,10 (d, J = 7,9 Hz, 1H), 8,05 (s, 1H), 8,00 (s, 1H), 7,95 (d, J = 7,8 Hz, 1H),
7,76 (s, 1H), 7,68 (t, J = 7,8 Hz, 1H), 4,73 (brs, 1H), 4,25 (brs, 1 H), 4,15 (s, 3H), 4,05 (s,
3H), 3,23 (m, 2H), 3,08 - 2,84 (m, 2H), 2,21 (m, 1H), 2,05 (brs, 1H), 1,84 (brs, 1H), 1,68 (brs,
1H), 1,51 (brs, 1H), 1,32 (m, 7H), HPLC: (254nm) 94,6%; RT (min) 2,231; LC/MS: 429,3
(M+I), HPLC: (254nm) 94,6%; RT (min) 2,23; LC/MS: 429,3 (M+l).
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Príklad 7: {5-(l -metyl-1 H-pyrazol-4-y l)-2-[3-(l-metyI-l H-pyrazol-4-yl)-fenyl]pyrimidín4-yl}piperidín-4-yImetyl-amín

Krok 1; terc-Bufrylester kyseliny 4-((5-(l-metvl-lH-pyrazol-4-vl)-2-f3-(l-metyl-lHPvrazol-4-vl)fenvllpvrimidín-4-yIaminolmeťvl)piperidín-l-karboxylovej

[0341]
/

[0342] Zlúčenina uvedená v názve sa získa podľa postupu opísaného v príklade 3 z tercbutylesteru 4- {[2-chlór-5 -(1 -metyl-1 H-pyrazol-4-yl)pyrimidín-4-ylamino] metyl} -piperidín1-karboxylovej kyseliny (125 mg; 0,31 mmol; 1,00 ekv.) a l-metyl-4-[3-(4,4,5,5tetrametyl[l,3,2] dioxaborolán-2- yl)fenyl]-lH-pyrazolu (105 mg; 0,37 mmol; 1,20 ekv.) vo
forme žltej peny (87 mg, 48 %). LC/MS: 529,4 (M +1).

Krok 2; |5-(1 -metyl-1 H-pyrazol-4-vl)-2-f3-(1 -metvl-1 H-pvrazol-4-vl)fenyl]pyrimidín-4vl)piperidín-4-vlmetvlaminhvdrochlorid

[0343]
/

[0344] Roztok terc-butylesteru kyseliny 4-({5-(l-metyl-lH-pyrazol-4-yl) -2-[3-(l-metyl-lHpyrazol-4-yl)fenyl]pyrimidín-4-ylamino}metyl)piperidín-l-karboxylovej (84 mg; 0,16 mmol;
1,00 ekv.) a chlorovodíka (3,0 ml 2M roztoku v EtaO; 0,16 mmol; 1,00 ekv.) v MeOH (3,00
ml) sa mieša pri teplote miestnosti po dobu 30 minút. Reakčná zmes sa spoločne odparí s 5 x
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10 ml Et20 a vysuší sa za zníženého tlaku, čím sa získa zlúčenina uvedená v názve vo forme
žltého oleja (68 mg, kvantitatívnalH NMR (400 MHz, Metanol-d4) S 8,48 (s, 1H), 8,40 (s,

(m, 2H); HPLC: (254nm) 98,3%; RT (min) 2,21; LC/MS: 429,3 (M+l).

Príklad 8: 5-(l -Mety1-1 H-pyrazol-3-yI)-2-[3-(l -metyl-1 H-pyrazoI-4-yl)fenyI]-4(tetrahydropyrán-2-ylmetoxy)pyrimidín

[0345]
/

[0346] Zlúčenina uvedená v názve sa získa podľa postupu opísaného v príklade 3 z 2-chlór-5(l-metyl-lH-pyrazol-3-yl)-4-(tetrahydropyrán-2-ylmetoxy)pyrimidínu (209 mg; 0,68 mmol;
1,00 ekv.) a l-metyl-4-[3-(4,4,5,5-tetrametyl[l, 3,2]dioxaborolán-2-yl)fenyl]-lH-pyrazolu
(pripraveného, ako je opísané vo WO 2014008992; 231 mg; 0,81 mmol; 1,20 ekv.) vo forme
béžového prášku (38 mg, 12%) 1H NMR (400 MHz, Chlóroform-d) ô 9,23 (s, 1H), 8,58 (d, J
= 1,9 Hz, 1H), 8,33 (dt, J = 7,7,1,4 Hz, 1H), 7,88 (s, 1H), 7,75 (s, 1H), 7,59 (dt, J = 7,7, 1,5
Hz, 1H), 7,49 (t, J = 7,8 Hz, 1H), 7,45 (s, 1H), 6,94 (d, J = 2,2 Hz, 1H), 4,64 (d, J = 5,2 Hz,
2H), 4,00 (s, 3H), 3,99 (s, 3H), 3,88 (m, 1H), 3,61 - 3,47 (m, 2H), 1,87 - 1,76 (m, 2H), 1,64 1,52 (m, 4H); UPLC: (254nm) 93%; RT (min) 3,9; LC/MS: 431,2 (M+l).

Príklad 9: 4-(3-Metyloxetán-3-ylmetoxy)-5-(l-metyI-lH-pyrazoI-4-yI)-2-[3-(l-metyI-lHpy razol-4-yl)fenyl] pyrimidín

[0347]
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N-N

/

[0348] Zlúčenina uvedená v názve sa získa podľa postupu opísaného v príklade 3 z 2-chlór-4(3-metyloxetán-3-ylmetoxy)-5-(l-metyl-lH-pyrazol-4-yl)pyrimidínu (151) mg; 0,51 mmol;
1,00 ekv.) a l-metyl-4-[3-(4,4,5,5-tetrametyl[l, 3,2]dioxaborolán-2-yl)fenyl]-lH- pyrazolu
(pripraveného podľa opisu vo WO 2014008992; 175 mg; 0,62 mmol; 1,20 ekv.) vo forme
bielej pevnej látky (165 mg, 44 %). 1H NMR (400 MHz, Metanol-d4) 5 8,87 (s, 1H), 8,55 (d,

3,27; LC/MS: 417,2 (M+l).

Príklad 10: {5-(l-metyI-lH-pyrazol-3-yl)-2-[3-(l-metyI-lH-pyrazoI-4-yl)fenyl]pyrimidín-4-yl}piperidín-3-ylmetyI-amín

Krok 1: terc-Buťylester kyseliny 3-((5-(l-metvl-lH-pvrazol-3-vD-2-f3-(l-meťvl-lHnvrazol-4-vl)fenvl]Dvrimidín-4-vlamino)meťvl)DÍr>eridín-l-karboxvlovei

[0349]

[0350] Zlúčenina uvedená v názve sa získa podľa postupu opísaného v príklade 3 z tercbutylesteru 3 - {[2-chlór-5 -(1 -metyl-1 H-pyrazol-3 -yl)pyrimidín-4-ylamino] metyl} piperidín-1 karboxylovej kyseliny (261 mg; 0,64 mmol; 1,00 ekv.) a l-metyl-4-[3-(4,4,5,5-
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tetrametyl[1,3,2] dioxaborolán-2-yl)fenyl]-lH-pyrazolu (219 mg; 0,77 mmol; 1,20 ekv.) vo
forme béžovej pevnej látky (19 mg, 55 %). LC/MS: 529,4 (M +1).

Krok 2: Hvdrochlorid {5-(l-metvl-lH-pvrazol-3-vD-2-13-(l-metvl-lH-pvrazol-4-vDfenvHpvrimidín-4-vl}piperidni-3-vImetylamínu

[0351]
/

[0352] Zlúčenina uvedená v názve sa získa podľa postupu opísaného v príklade 4 z tercbutylesteru kyseliny 3 -({5-( 1 -metyl-1 H-pyrazol-3 -yl)-2-[3 -(1 -metyl-1 H-pyrazol-4-ylfenylpyrimidín-4-ylamino}metyl)piperidín-l-karboxylovej (15 mg; 0,03 mmol; 1,00 ekv.) vo
forme bielej pevnej látky (10 mg, 80 %). 1H NMR (400 MHz, Metanol-d4) 6 8,71 (s, 1H),
8,47 - 8,40 (m, 1H), 8,18 (s, 1H), 8,13 (d, J = 7,7 Hz, 1H), 8,01 (s, 1H), 7,95 (d, J = 7,8 Hz,
1H), 7,87 - 7,81 (m, 1H), 7,69 (t, J = 7,8 Hz, 1H), 7,08 - 6,99 (m, 1H), 4,08 (s, 3H), 4,05 (s,
3H), 3,61 - 3,48 (d, 2H), 2,96 (q, J = 13,5,12,4 Hz, 2H), 2,42 (brs, 2H), 2,08 (dd, J = 25,8,
14,3 Hz, 2H), 1,84 (t, J = 13,1 Hz, 2H), 1,64 - 1,42 (m, 2H), 1,20 (s, 1H); HPLC: (254nm)
100%; RT (min) 2,462, LC/MS: calc,: 429,2 (M+l).

Príklad 11: 5-(l-metyl-lH-pyrazol-4-yl)-2-[3-(l-metyl-lH-pyrazol-4-yI)fenyl]-4-(oxetán3-ylmetoxy)pyrimidm

[0353]
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[0354] Zlúčenina uvedená v názve sa získa podľa postupu opísaného v príklade 3 z 2-chlór-5(l-metyl-lH-pyrazol-4-yl)-4-(oxetán-3-ylmetoxy)pyrimidínu (55 mg; 0,20 mmol) 1,00 ekv.) a
l-metyl-4-[3-(4,4,5,5-tetrametyl[l,3,2]dioxaborolán-2-yl)fenyl]-lH-pyrazolu (67 mg; 0,24
mmol; 1,20 ekv.) vo forme bielej pevnej látky (13 mg, 16 %). 1H NMR (400 MHz,
Chlóroform-d) Ô 8,83 (s, 1H), 8,56 (d, J = 1,8 Hz, 1H), 8,30 (d, J = 7,8 Hz, 1H), 8,07 (s, 1H),
7,98 (s, 1H), 7,88 (s, 1H), 7,75 (s, 1H), 7,6|0 (d, J = 7,7 Hz, 1H), 7,50 (t, J = 7,7 Hz, 1H), 5,06
- 4,96 (m, 2H), 4,88 (d, J = 5,6 Hz, 2H), 4,75 (t, J = 6,0 Hz, 2H), 3,99 (s, 6H), 3,59 (qt, J = 5,5
i

Hz, 1H); UPLC (H20 TFA 0,1%- ACN TFA 0,1%; Gradient 8 min TFA): (254nm) 80%; RT
(min) 2,97; LC/MS: 403,2 (M+l).

Príklad 12: {5-(l-metyl-lH-pyrazol-3-yI}-2-[3-(l-metyl-lH-pyrazol-4-yl)fenyl]pyrimidm-4-yl}piperidín-4-ylmetylamm

Krok 1: terc-Buťylester kyseliny 4-((5-(l-metvl-lH-pvrazol-3-vl)-2-13-(l-metvl-lH-
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tetrametyl[l,3,2] dioxaborolán-2-yl)fenyl]-lH-pyrazolu (453 mg; 1,60 mmol; 1,20 ekv.) vo
forme béžovej pevnej látky (53 mg mg, 7 %). LC/MS: 529,3 (M +1).

Krok 2: (5-(l -metvl-1 H-pyrazoI-3-vl)-2-f 3-( 1 -metvl-1 H-pvrazol-4-vl)fenvH pyrimidín-4vl[piperidín-4-vlmetvl-amín

[0357]

[0358] Zlúčenina uvedená v názve sa získa podľa postupu opísaného v príklade 4 z tercbutylesteru kyseliny 4-({5-(l-metyl-lH-pyrazol-3-yl) -2-[3-(l-metyl-lH-pyrazol-4-yl)
fenylpyrimidín-4-ylamino}metyl)piperidín-l-karboxylovej (52 mg; 0,10 mmol; 1,00 ekv.) vo
forme béžovej pevnej látky (40 mg, 94 %). 1H NMR (400 MHz, Metanol-d4) ô 8,69 (d, J =
0,9 Hz, 1H), 8,41 (d, J = 2,2 Hz, 1H), 8,16 (s, 1H), 8,11 (d, J = 8,3 Hz, 1H), 8,00 (s, 1H), 7,95
(d, J = 7,8 Hz, 1H), 7,85 (d, J = 2,4 Hz, 1H), 7,68 (t, J = 7,8 Hz, 1H), 7,04 (d, J = 2,4 Hz, 1H),
4,08 (s, 3H), 4,00 (d, J = 3,2 Hz, 3H), 3,52 - 3,44 (m, 2H), 3,12 - 3,00 (m, 2H), 2,35 - 2,21 (m,
1H), 2,14 (d, J = 14,4 Hz, 2H), 1,75 - 1,54 (m, 2H), 1,20 (t, J = 7,0 Hz, 2H); UPLC: (254nm)
100%; RT (min) 1,9; LC/MS: 429,3 (M+l).

Príklad 13: {5-(l-metyl-lH-pyrazol-4-yl)-2-[3-(l-metyl-lH-pyrazol-4-yl)fenyl]pyrimidín-4-yl}-(tetrahydropyrán-4-ylmetyl)amín

[0359]
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[0360] Zlúčenina uvedená v názve sa získa podľa postupu opísaného v príklade 3 z [2-chlór5-(l-metyl-lH-pyrazol-4-yl)pyrimidín-4-yl]-(tetrahydropyrán-4-ylmetyl)amínu (206 mg; 0,67
mmol; 1,00 ekv.) a l-metyl-4-[3-(4,4,5,5-tetrametyl[l,3,2]dioxaborolán-2-yl)fenyl]- 1Hpyrazolu (228 mg; 0,80 mmol; 1,20 ekv.) vo forme béžovej pevnej látky (93 mg, 32 %). 1H
NMR (400 MHz, Chlóroform-d) 8 8,54 - 8,49 (m, 1H), 8,25 (m, 2H), 7,88 (s, 1H), 7,75 (s,
1H), 7,68 (s, 1H), 7,63 - 7,59 (m, 1H), 7,49 (t, J = 7,7 Hz, 1H), 5,39 (t, J = 6,1 Hz, 1H), 5,12
(brs, 2H), 4,03 (s, 3H), 3,99 (s, 3H), 3,58 (t, J = 6,4 Hz, 2H), 3,42 (t, J = 11,8 Hz, 2H), 2,00
(m, 1H), 1,77 - 1,65 (m, 2H), 1,46 (m, 2H); UPLC (H20 TFA 0,1%- ACN TFA 0,1%;
Gradient 8 min TFA): (254nm) 100%; RT (min) 2,39; LC/MS: 430,2 (M+l).

Príklad 14: (l-MetánsulfonyIpiperidín-4-yl)-{5-(l-metyl-lH-pyrazol-4-yl)-2-[3-(l-metyllH-pyrazol-4-yl)fenyl]pyrimidín-4-yl}amín

[0361]
/

[0362] Zlúčenina uvedená v názve sa získa podľa postupu opísaného v príklade 3 z [2-chlór5-( 1 -metyl-1 H-pyrazol-4-yl)pyrimidín-4-yl]-( 1 -metánsulfonylpiperidín-4-yl)amínu (870 mg;
2,35 mmol; 1,00 ekv.) a l-metyl-4-[3-(4,4,5,5-tetrametyl[l,3,2] dioxaborolán-2-yl) -fenyl-lHpyrazolu (780 mg; 2,82 mmol; 1,20 ekv.) ako biela pevná látka (600 mg, 52 %). 1H NMR
(400 MHz, Chloroform-d) Ô 8,51 (brs, 1H), 8,26 (d, J = 1,2 Hz, 1H), 8,21 (dd, J = 7,8,1,5 Hz,
1H), 7,88 (s, 1H), 7,74 (s, 1H), 7,67 (s, 1H), 7,60 (dd, J = 7,8, 1,6 Hz, 1H), 7,56 (s, 1H), 7,49
(t, J = 7,7 Hz, 1H), 5,09 (d, J = 7,2 Hz, 1H), 4,36 (m, 1H), 4,04 (s, 3H), 4,00 (s, 3H), 3,88 (d, J
= 11,9,2H), 3,06 - 2,91 (m, 2H), 2,87 (s, 3H), 2,29 (m, 2H), 1,67 (m, 2H); UPLC (H20 TFA
0,1%- ACN TFA 0,1%; Gradient 8 min TFA): (254nm) 100%; RT (min) 2,17; LC/MS: 493,2
(M+l).

Príklad 15: IzopropyI-[2-[3-(l-metyl-lH-pyrazoI-4-yI)fenyl]-5-(5-metyI[l,3,4]- tiadiazol2-yl)pyrimidín-4-y1] amín
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Krok 1: N’-acetylhvdrazid kyseliny 4-izopropvlamino-2-[3-(l-metyI-lH-pvrazol-4-vl)fenvllpvrimidín-5-karboxvlovei

[0363]

[0364] Acetylchlorid (0,04 ml; 0,53 mmol; 1,05 ekv.) sa po kvapkách pridá k roztoku
hydrazidu 4-izopropylamino-2-[3-(l-metyl-lH-pyrazol-4-yl)-fenyl]pyrimidín-5-karboxylovej
kyseliny (180 mg; 0,50 mmol; 1,00 ekv.) a TEA (0,2 ml, 1,51 mmol; 3,00 ekv.) v DCM (4,5
ml) udržiavanému pri 0 °C. Reakčná zmes sa nechá zahriať na teplotu miestnosti a mieša po
dobu 30 minút. Potom sa reakcia ukončí prídavkom nasýteného roztoku NaHC03. Roztok sa
extrahuje DCM, organická vrstva sa vysuší Na2S04, prefiltruje a skoncentruje. Prečistením
flash chromatografiou na silikagéli (DCM: MeOH) sa získa zlúčenina uvedená v názve vo
forme žltej živice (160 mg, 74 %). 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) 6: 10,44 (s, 1H), 9,88 (s,
1H), 8,79 (s, 1H), 8,50-8,49 (m, 2H), 8,22 (s, 1H), 8,19 (d, J = 7,9 Hz, 1H), 7,89 (s, 1H), 7,72
(d, J = 8,2 Hz, 1H), 7,49 (t, J = 7,8 Hz, 1H), 4,50-4,42 (m, 1H), 3,88 (s, 3H), 1,93 (s, 3H),
1,28 (d, J = 6,52 Hz, 6H), HPLC (254nm) 90 %; Rt 2,88 min; LC/MS: 394,2 (M+H).

Krok 2: Izopropvl-f2-f3-(l-meťyl-lH-pvrazol-4-vl)fenvll-5-(5-metvl-fl,3,41tiadiazol-2vDpyrimidm-4-vllamín

[0365]
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/
N

[0366] Roztok 2,4-bis(4-metoxyfenyl)-[l,3,2,4] ditiadifosfetán-2,4-disulfídu (311 mg; 0,75
mmol; 2,00 ekv.) a 4-izopropylamino-2- N'-acetylhydrazidu kyseliny [3-(l-metyl-lH-pyrazol4-yl)fenyl]pyrimidín-5-karboxylovej (160 mg; 0,37 mmol; 1,00 ekv.) v THF (8,0 ml) sa
zahrieva k refluxu po dobu 2 hodín. Potom sa zriedi etylacetátom a premyje 10 % roztokom
NaHC03. Organická vrstva sa oddelí, vysuší Na2S04, prefiltruje a skoncentruje. Prečistením
flash stĺpcovou chromatografíou na silikagéli (DCM/MeOH) sa získa zlúčenina uvedená v
názve vo forme žltej pevnej látky (80 mg, 52 %), 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) ô: 8,85 (d,

= 6,48 Hz, 6H), HPLC: (254 nm) 94 %; Rt 3,58 min, LC/MS: 392,3 (M+H).

Príklad 16: ((R)-3-HydroxypyrroIidín-l-yl)-(5-{4-izopropylamino-2-[3-(l-metyI-lHpyrazol-4-yl)fenyl]pyrimidín-5-yl}-[l,3,4] tiadiazol-2-yl)-metanón

[0367]
Chiral
:N

OH
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[0368] Bis(trimetylaluminium)-l,4-diazabicyklo(2.2.2)oktánový adukt (78 mg; 0,30 mmol;
1,00 ekv.) s teplotou 0 °C a následne (R)-pyrrolidín-3-ol (32 mg; 0,36) mmol; 1,20 ekv.) sa
pridajú k roztoku etylesteru 5-{4-izopropylamino-2-[3-(l-metyl-lH-pyrazol-4-yl)fenyl]pyrimidín-5-yl}-[l,3,4-tiadiazol-2-karboxylovej kyseliny (150 mg; 0,30 mmol; 1,00
ekv.) v THF (3,00 ml). Reakčná zmes sa zahrieva k refluxu po dobu 8 hodín v uzavretej
skúmavke. Potom sa ochladí na teplotu miestnosti, zriedi etylacetátom a premyje 1,5 N
roztokom HC1. Organická vrstva sa oddelí, vysuší Na2S04, prefíltruje a skoncentruje.
Prečistením flash chromatografiou na silikagéli (DCM/MeOH) sa získa zlúčenina uvedená v
názve vo forme žltej pevnej látky (80 mg, 51 %). 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) ô: 8,96 (s,
1H), 8,88 (d, J = 7,20 Hz, 1H), 8,55 (t, J = 1,52 Hz, 1H), 8,23 (t, J = 7,04 Hz, 2H), 7,90 (d, J =
0,56 Hz, 1H), 7,74 (d, J = 7,84 Hz, 1H), 7,52 (t, J = 7,72 Hz, 1H), 5,10 (d, J = 3,48 Hz, 1H),
4,66-4,61 (m, 1H), 4,38 (d, J = 24,84 Hz, 1H), 4,21 (d, J = 8,92 Hz, 2H), 3,89 (s, 3H), 3,723,51 (m, 2H), 2,05-1,86 (m, 2H), 1,40-1,22 (m, 6H), HPLC: (254nm) 95 %; Rt 3,53 min,
LC/MS: 491,2 (M+H).

Príklad 17: Hydrochlorid [2-[3-(l -metyl-lH-pyrazol-4-yl)fenyl]-5-(5-metyl[l,3,4]tiadiazol-2-yl)pyrimidín-4-yl]piperidín-3-yl-amínu

Krok 1: terc-Butylester 3-{5-(N,-acetvlhvdrazinokarbonyl)-2-[3-(l-metvl-lH-Dvrazol-4vl)-fenvHnvrimidín-4-vlaminol|piperidín-l-karboxvlovei kyseliny

[0369]

[0370] Zlúčenina uvedená v názve sa získa podľa postupu opísaného v príklade 15, krok 1 z
terc-butylesteru kyseliny 3-{5-hydrazinokarbonyl-2-[3-(l-metyl-lH-pyrazol-4-yl)fenyl]pyrimidín-4-ylamino}piperidín-l-karboxylovej (600 mg; 1,18 mmol; 1,00 ekv.) vo
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forme žltej pevnej látky (500 mg, 70 %). HPLC (kolóna: Xbridge C8, 3,5 pm, 4,6 x 50 mm):
(254 nm) 81 %; Rt 3,5 min; LC/MS: 535,2 (M + H).

Krok 2: terc-Butvlester kyseliny 3-f2-f3-(l-metvl-lH-pvrazol-4-yľ)fenvll-5-(5metvlll.3,41 tiadiazol-2-vl)nyrimidín-4-vlaminolr)iperidín-l-karboxvlovei

[0371]
Kl

[0372] Zlúčenina uvedená v názve sa získa podľa postupu opísaného v príklade 15, krok 2 z
terc-butylesteru kyseliny 3-{5-(N'-acetylhydrazinokarbonyl)-2-[3-(l-metyl-lH-pyrazol-4yl)fenyl]pyrimidín-4-ylamino}piperidín-l-karboxylovej (500 mg; 0,83 mmol; 1,00 ekv.) vo
forme žltej pevnej látky (350 mg; 71,2 %). HPLC: (254 nm) 74 %; Rt 4,21 min; LC/MS:
533,3 (M + H).

Krok 3: Hydrochlorid f2-13-(l-meťyl-lH-Dvrazol-4-vl)fenvll-5-(5-metvlfl.3,41- tiadiazol2-vl)Dvrimidín-4-vllDÍneridín-3-yl-amínu

[0373]
N

CIH

[0374] Roztok terc-butylesteru kyseliny 3-[2-[3-(l -metyl-lH-pyrazol-4-yl)-fenyl]-5-(5metyl[l,3,4] tiadiazol-2-yl)pyrimidín-4-ylamino]piperidín-l-karboxylovej (100 mg; 0,14
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mmol; 1,00 ekv.) a chlorovodík (1 ml 4M roztoku v dioxáne) v dioxáne (0,5 ml) sa mieša pri
teplote miestnosti po dobu 4 hodín. Reakčná zmes sa potom skoncentruje za zníženého tlaku a
zrazenina sa odfiltruje, premyje dietyléterom (20 ml) a vysuší, čím sa získa zlúčenina uvedená
v názve vo forme bielej pevnej látky (20 mg, 29 %). 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) S: 9,06
(d, J = 7,12 Hz, 1H), 8,83 (s, 1H), 8,54 (t, J = 1,56 Hz, 1H), 8,26 (d, J = 7,92 Hz, 1H), 8,22 (s,
1H), 7,91 (s, 1H), 7,74-7,72 (m, 1H), 7,51 (t, J = 7,72 Hz, 1H), 4,60-4,50 (m, 1H), 3,89 (s,
3H), 2,99-2,93 (m, 1H), 2,90-2,82 (m, 1H), 2,81-2,80 (m, 4H), 2,30-2,00 (m, 1H), 1,82-1,73
(m, 3H), HPLC: (254nm) 91 %; Rt 2,6 min, LC/MS: 433,3 (M+H).

Príklad 18: Hydrochlorid metylesteru 5-[2-[3-(l-metyl-lH-pyrazol-4-yl)-fenyI]-4(piperidín-3-ylamino)pyrimidín-5-yl]-[l,3,4]tiadiazol-2-karboxylovej kyseliny

[0375]

[0376] Roztok terc-butylesteru kyseliny 3-{5-(5-metoxykarbonyl[l,3,4] tiadiazol-2-yl)-2-[3(1 -metyl-1 H-pyrazol-4-yl)fenyl]pyrimidín-4-ylamino}piperidín-1 -karboxylovej (100 mg;
0,17 mmol; 1,00 ekv.) a chlorovodík (2 ml 4M roztoku v dioxáne) v dioxáne (5 ml) sa mieša
pri teplote miestnosti po dobu 4 hodín. Reakčná zmes sa potom skoncentruje za zníženého
tleiku a prečistí preparatívnou HPLC, čím sa získa zlúčenina uvedená v názve vo forme žltej
pevnej látky (45 mg, 51 %). 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) 6: 9,08 (s, 1H), 8,91 (d, J = 7,20
Hz, 1H), 8,7-8,8 (brs, 2H), 8,57 (s, 1H), 8,31 (d, J = 7,88 Hz, 1H), 8,24 (s, 1H), 7,94 (s, 1H),
7,77 (d, J = 7,96 Hz, 1H), 7,54 (t, J = 7,72 Hz, 1H), 4,71 (s, 1H), 4,01 (s, 3H), 3,90 (s, 3H),
3,32-3,29 (m, 1H), 3,18-3,16 (m, 1H), 2,98-2,95 (m, 1H), 2,17-2,15 (m, 1H), 2,01-1,98 (m,
1H), 1,89-1,84 (m, 2H), HPLC: (254nm) 98 %; Rt 3,01 min; LC/MS: 477,2 (M+H).

Príklad 19: Trifluóracetát metylesteru 5-{4-[(azetidín-3-yImetyl)amino]-2-[3-(l-metyl1 H-pyrazol-4-yl)fenyl]pyrimidín-5-yl}-[ 1,3,4]tiadiazol-2-karboxylovej kyseliny

149

[0378] Kyselina trifluóroctová (1,00 ml) sa pridá k roztoku metylesteru kyseliny 5-{4-[(lterc-butoxykarbonylazetidín-3 -ylmetyl)amino] -2- [3 -(1 -metyl-1 H-pyrazol-4)-yl)fenyl]pyrimidín-5-yl}-[l,3,4]tiadiazol-2-karboxylovej (100 mg; 0,17 mmol; 1,00 ekv.) v
DCM (5 ml) udržiavanému pri 0 °C. Reakčná zmes sa potom ponechá ohriať na teplotu
miestnosti a mieša po dobu 2 hodín. Potom sa skoncentruje za zníženého tlaku a prečistí
preparatívnou HPLC, čím sa získa zlúčenina uvedená v názve vo forme žltej pevnej látky (20
mg; 20 %). 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) ô 9,09 (t, J = 5,84 Hz, 1H), 9,03 (s, 1H), 8,54 (s,
2H), 8,43 (s, 1H), 8,27 (d, J = 8,00 Hz, 1H), 8,23 (s, 1H), 7,93 (s, 1H), 7,76 (d, J = 8,12 Hz,
1H), 7,53 (t, J = 7,76 Hz, 1H), 4,03-3,94 (m, 9H), 3,90 (s, 3H), 3,36-3,29 (m, 1H), HPLC:
(254nm) 93 %; Rt 2,76 min, LC/MS: 463,3 (M+H).

Príklad 20: ((R)-3-Hydroxypyrrolidín-l-yl)-{5-[2-[3-(l-metyl-lH-pyrazol-4-yl)fenyl]-4(piperidín-3-ylamino)pyrimidín-5-yl]-[l,3,4]tiadiazol-2-yl}metanonhydrochlorid

Krok 1: terc-Buťylester kyseliny 3-{5-[5 -((R)-3-hvdroxvpvrrolidín-l-karbonvl)-ll,3,41
tiadiazol-2-vll-2-í3-(l-meťyl)-lH-pvrazol-4-vDfenvllpvrimidín-4-ylamino]piperidín-lkarboxylovei

[0379]

150
Chiral

[0380] Zlúčenina uvedená v názve sa získa podľa postupu opísaného v príklade 16, krok 1 z
terc-butylesteru kyseliny 3-{5-(5-etoxykarbonyl[l,3,4]tiadiazol-2-yl)-2-[3-(l-metyl-lHpyrazol-4-yl)fenyl]pyrimidín-4-ylamino}piperidín-l-karboxylovej (150 mg; 0,24 mmol; 1,00
ekv.) a (R)-pyrrolidín-3-olu (32,22 mg; 0,36 mmol; 1,50 ekv.) vo forme žltej pevnej látky
(100 mg, 63 %). HPLC: (254 nm) 94 %; Rt 4,07 min; LC/MS: 632,2 (M + H).

Krok 2: ((R)-3-Hvdroxvnvrrolidín-l-vľ)-l5-12-13-(l-meťvi-lH-nvrazoI-4-vľ)fenvll-4(DÍr>eridín-3-vlamino)pvrimidín-5-vll-í 1,3,41 tiadiazol-2-vllmetanónhvdrochlorid

[0381]
Chiral

[0382] Zlúčenina uvedená v názve sa získa podľa postupu opísaného v príklade 18, krok 1 z
/m>butylesteru 3-(5-[5-((R)-3-hydroxypyrrolidín-1 -karbonyl)-[ 1,3,4]tiadiazol-2 -yl]-2-[3-( 1 metyl-1 H-pyrazol-4-yl)fenyl]pyrimidín-4-ylamino Jpiperidín-1 -karboxylovej kyseliny (100
mg; 0,15 mmol; 1,00 ekv.) vo forme žltej pevnej látky (20 mg, 23 %). 1H NMR (400 MHz,
DMSO-d6) S 9,04 (s, 1H), 8,96 (d, J = 7,24 Hz, 1H), 8,75 (s, 2H), 8,56 (s, 1H), 8,31 (d, J =
7,84 Hz, 1H), 8,24 (s, 1H), 7,94 (s, 1H), 7,76 (d, J = 8,12 Hz, 1H), 7,54 (t, J = 7,80 Hz, 1H),
4,72 (s, 1H), 4,42-4,36 (m, 1H), 4,22-4,17 (m, 1H), 4,01-3,99 (m, 2H), 3,90 (s, 3H), 3,61-3,60
(m, 2H), 3,32-3,29 (m, 1H), 3,19-3,17 (m, 1H), 2,97 (s, 1H), 2,17-2,16 (m, 1H), 1,98-1,96 (m,
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2H), 1,88-1,84 (m, 2H), HPLC (Xbridge C8 (50X4,6)mm,3,5pm; A:10mM NH4HCO3 in
H20, B:ACN;): (254nm) 98 %; Rt 4,55 min, LC/MS: 532,1 (M+H).

Príklad 21: ((R)-3-Hydroxypyrrolidín-l-yl)-(5-{4-izopropylamino-6-[3-(l-metyl-lHpy razol-4-y I)fenyl] py ridín-3-y 1}- [ 1,3,4] tiadiazoI-2-yl)metanón

[0383]
Chiral

OH

[0384] Zmes l-metyl-4-[3-(4,4,5,5-tetrametyl[l,3,2]dioxaborolán-2-yl)fenyl]-lH-pyrazolu
(250 mg; 0,88 mmol; 1,00 ekv.), [5-(6-chlór-4-izopropylaminopyridín-3-yl)-[l,3,4]tiadiazol2-yl]-((R)-3-hydroxypyrrolidín-l-yl)metanónu (324 mg; 0,88 mmol; 1,00 ekv.), K2CO3 (365
mg; 2,64 mmol; 3,00 ekv.) a trans-dichlórbis(tricyklohexylfosfín)palládia(II) (6,49 mg; 0,01
mmol; 0,01 ekv.) v dioxáne (4 ml) a vode (0,4 ml) sa odplyní a zahrieva na 100 °C po dobu
0,5 hodiny. Po dokončení reakcie sa zmes prefiltruje a organická vrstva sa skoncentruje a
prečistí flash chromatografiou na silikagéli s gradientom

10-100

% etylacetátu v hexánoch,

čím sa získa zlúčenina uvedená v názve vo forme béžovej pevnej látky (115 mg, 27 %). 1H
NMR (400 MHz, DMSO-d6) ô 8,81 (s, 1H), 8,67 (d, 1H), 8,28 - 8,21 (m, 2H), 7,99 - 7,92 (m,
2H), 7,65 (d, 1H), 7,48 (t, 1H), 7,36 (s, 1H), 3,94 - 3,87 (m, 3H), 5,75 (s, 1H), 5,07 (d, 1H),
4,39 (d, 1H), 4,24 (m, 2H), 4,09 - 3,97 (m, 2H), 3,73 - 3,50 (m, 2H), 1,34 (d, 6H), HPLC:
(254nm) 96,6 %; Rt (min) 3,09, LC/ MS: 490,2.

Príklad 22: ((R)-3-Hydroxypyrrolidín-l-yl)-{5-[4-izopropyIamino-6'-(l-metyl-lHpyrazoI-4-yl)-[2,2,]bipyridinyl-5-yl]-[l,3,4]tiadiazol-2-yl}metanón

152

Krok ltíS-fó'-Chlór^-izopropvlaminolŽ^'lbipvridmyl-S-vD-m.lltiadiazol-Ž-vlHfR)^hvdroxypvrrolidín-l-vQmetanón

[0385]
Chiral

OH

[0386] Zmes 2-chlór-6-(4,4,5,5-tetrametyl[l,3,2]dioxaborolán-2-yl)pyridínu (332,71 mg; 1,39
mmol; 1,00 ekv.), [5-(6-chlór-4-izopropylaminopyridín-3-yl)-[l,3,4]tiadiazol-2-yl] -((R)-3hydroxypyrrolidín-l-yl)metanónu (511,00 mg) 1,39 mmol; 1,00 ekv.), roztoku K2CO3
(575,94 mg; 4,17 mmol; 3,00 ekv.) vo vode (0,4 ml) a trans-dichlórbis (tricyklohexylfosfín)palládia(II) (10,25 mg; 0,01 mmol; 0,01 ekv.) v dioxáne (4 ml) sa odplyní počas niekoľkých
minút a zahrieva na 100 °C po dobu 0,5 hodiny. Po dokončení reakcie sa zmes prefiltruje a
organická vrstva sa skoncentruje a prečistí flash chromatografiou na silikagéli s gradientom
10-100 % etylacetátu v hexánoch, čím sa získa zlúčenina uvedená v názve (175 mg; 15,8 %)
ako béžová pevná látka.

Krok 2: ľ(R)-3-HvdroxvDvrroIidm-l-vn-15-f4-izopronvlamino-6t-(l-metvl-lH-pyrazoI-4vD-r2.2,Ibipvridmv]-5-vlM 1,3,41 tiadiazoI-2-vl)metanón
[0387]
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Chiral

[0388][5-(6'-Chlór-4-izopropylamino[2,2']bipyridinyl-5-yl-[l,3,4]tiadiazol-2-yl]-((R)-3hydroxypyrrolidín-l-yl)metanón (85 mg; 0,11 mmol; 1,00 ekv.) sa rozpustí v DMF (4,00 ml;
51,44 mmol; 481,41 ekv.). Potom sa naraz pridá l-metyl-4-(4,4,5,5-tetrametyl[l,3,2]
dioxaborolán-2-yl)-H-pyrazol (33,35 mg; 0,16 mmol; 1,50 ekv.) a ďalej roztok NaHCC>3
(10,77 mg; 0,13 mmol; 1,20 ekv.) vo vode (0,40 ml; 22,20 mmol; 207,74 ekv.). Reakčná zmes
sa odplyní dusíkom a pridá sa chlorid bis(trifenylfosfín)palládnatý(II) (0,38 mg; 0,00 mmol;
0,01 ekv.). Reakčná zmes sa mieša pri 80 °C cez noc. Reakčná zmes sa ochladí na teplotu
miestnosti a zriedi 200 ml vody a extrahuje etylacetátom (3 x 80 ml). Spojená organická fáza
sa premyje vodou (2x75 ml) a nasýteným vodným roztokom chloridu sodného (1x75 ml);
vysuší Na2S04, prefiltruje sa a skoncentruje na zlatý olej, ktorý sa prečistí preparatívnou
HPLC, čím sa získa zlúčenina uvedená v názve vo forme načechranej žltej pevnej látky (32,1
mg, 61,2 %). 1HNMR (400 MHz, DMSO-d6) 6 12,73 (s, 1H), 8,84 (s, 2H), 8,42 (s, 3H), 8,26
- 8,19 (m, 3H), 8,16 (d, 4H), 8,00 (s, 3H), 7,98 - 7,90 (m, 3H), 7,75 (d, 3H), 5,09 (s, 3H), 4,43
(s, 2H), 4,38 (s, 2H), 4,22 (d, 6H), 4,06 (t, 5H), 3,99 - 3,92 (m, 9H), 3,75 - 3,51 (m, 6H), 1,99
(dd, 5H), 1,47 - 1,36 (m, 17H), HPLC: (254nm) 100 %; Rt (min) 2,25, LC/MS: 491,4.

Príklad 23: 2-[3-(l-metyl-lH-pyrazol-4-yl)-fenyl]-5-[l-(tetrahydropyrán-4-yI)-lHpyrazoI-4-yl]-4-trifluórmetylpyridín

Krok 1: 5-Chlór-2-[3-(l-metvl-lH-Dvrazol-4-vDfenvll-4-trifluórmetvlnvridín

[0389]
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[0390] Zmes 2-bróm-5-chlór-4-trifluórmetylpyridínu (0,23 ml; 1,92 mmol; 1,00 ekv.), 1metyl-4-[3-(4,4,5,5-tetrametyl[l) 3,2]dioxaborolán-2-yl)fenyl]-1 H-pyrazolu (573 mg; 2,02
mmol; 1,05 ekv.), tetrakis(trifenylfosfin)palládia (11 mg; 0,01 mmol; 0,01 ekv.) a uhličitanu
draselného (0,32 g; 2,30 mmol; 1,20 ekv.) v dioxáne (10,00 ml) a vode (1 ml) sa cez noc
mieša v uzavretej skúmavke pri 90 °C. Potom sa zmes skoncentruje za zníženého tlaku a
prečistí flash chromatografiou na silikagéli (EtOAc: hexán, gradient od 10 do 50 %) a získa sa
zlúčenina uvedená v názve vo forme žltej pevnej látky (285 mg, 42 %); LC/MS: 338,1 (M +

DKrok 2: 2-[3-(l-metvl-lH-r»vrazol-4-vDfenvn-5-íl-(tetrahvdror>vrán-4-vD-lH-pyrazol-4vll-4 -trifluórmetylpyridín

[0391]
/

N-N

[0392] Zmes 5-chlór-2-[3-(l-metyl-lH-pyrazol-4-yl)fenyl]-4-trifluórmetylpyridínu (40 mg;
0,12 mmol; 1,00 ekv.), l-(tetrahydropyrán)-4-yl)-4-(4,4,5,5-tetrametyl[l,3,2]dioxaborolán-2yl)-lH-pyrazolu (35 mg; 0,12 mmol; 1,05 ekv.), tetrakis(trifenylfosfin)palládia (0,68 mg;
0,0006 mmol; 0,01 ekv.) a uhličitanu draselného (0,02 g; 0,14 mmol; 1,20 ekv.) v dioxáne (1
ml) a vode (0,1 ml) sa mieša v uzavretej fľaštičke pri 150 °C cez noc. Potom sa zmes
skoncentruje za zníženého tlaku a prečistí flash chromatografiou na silikagéli (hexán: EtOAc,
gradient od 80:20 do 100: 0, potom EtOAc: MeOH, 100 až 80 %), potom preparatívnou
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HPLC, čím sa získa zlúčenina uvedená v názve vo forme bielej pevnej látky (35 mg, 62 %).
1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) ô 8,94 (s, 1H), 8,32 (d, J = 15,7 Hz, 3H), 8,20 (s, 1H), 8,06 7,99 (m, 2H), 7,79 (s, 1H), 7,70 (d, J = 7,5 Hz, 1H), 7,53 (t, J = 7,8 Hz, 1H), 4,53 (td, J = 10,2,
5,1 Hz, 1H), 4,00 (dt, J = 13,6,2,7 Hz, 2H), 3,91 (d, J = 1,4 Hz, 3H), 3,50 (td, J = 11,2,3,8
Hz, 2H), 2,04 (dtd, J = 12,0, 6,7, 5,2,2,2 Hz, 4H),; HPLC: 99,8% (254 nm); Rt (min) 4,45;
LC/MS: 454,2 (M+l).

Príklad 24: 4-Mety 1-2- [3-(l-metyl-l H-pyrazol-4-yl)fenyl] -5-[ 1 -(tetrahydropyrán-4-yl)lH-pyrazol-4-yl]pyridín

Krok 1: 2-Chlór-4-metyl-5-íl-('tetrahvdronvrán-4-vD-lH-nvrazol-4-yllnvridín
[0393]

[0394] Zmes 5-bróm-2-chlór-4-metylpyridínu (200 mg; 0,97 mmol; 1,00 ekv.), l-(tetrahydropyrán-4-yl)-4-(4,4,5,5)tetrametyl[l,3,2]dioxaborolán-2-yl)-lH-pyrazolu (283 mg; 1,02
mmol; 1,05 ekv.), komplexu chloridu [l,ľ-bis(difenylfosfino)ferrocén]palládnatého(II), s
dichlórmetánom (1: 1) (158 mg; 0,19 mmol; 0,20 ekv.), uhličitanu cesného (947 mg; 2,91
mmol; 3,00 ekv.) v dioxáne (5,00 ml) a vode (0,50 ml) sa mieša v uzavretej fľaštičke pri 90
°C cez noc. Potom sa zmes skoncentruje za zníženého tlaku a prečistí flash chromatografiou
na silikagéli (hexán: EtOAc, gradient od 80 do 20 %) a získa sa zlúčenina uvedená v názve vo
forme žltej pevnej látky (170 mg, 63 %). LC/MS: 278,1 (M +1).

Krok 2: 4-Metyl-2-f3-(l-metyl-lH-pyrazol-4-vľ)fenvn-5-fl-(tetrahvdropyrán-4-vD-lHpyrazol-4-yll pyridín

[0395]
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[0396] Zmes 2-chlór-4-metyl-5-[l-(tetrahydropyrán-4-yl)-H-pyrazol-4-yl]pyridínu (50 mg;
0,18 mmol; 1,00 ekv.), l-metyl-4-[3-(4,4,5,5-tetrametyl[l,3,2] dioxaborolán-2-yl)fenyl]-lHpyrazolu (54 mg; 0,19 mmol; 1,05 ekv.), komplexu chloridu [l,ľ-bis(difenylfosfino)ferrocén]palládnatého(II) s dichlórmetánom (1:1) (0,74 mg; 0,0006 mmol; 0,01 ekv.),
uhličitanu cesného (90 mg; 0,27 mmol; 1,50 ekv.) v dioxáne (2 ml) a vode (0,20 ml) sa mieša
v uzavretej fľaštičke pri 120 °C cez noc. Potom sa zmes skoncentruje za zníženého tlaku a
prečistí flash chromatografiou na KPNH (hexán: EtOAc, gradient 70 až 20 %), potom
preparatívnou HPLC, čím sa získa zlúčenina uvedená v názve vo forme bielej pevnej látky
(15 mg, 21 %). 1HNMR (400 MHz, DMSO-d6) ô 8,69 (s, 1H), 8,30 - 8,21 (m, 4H), 7,99 7,86 (m, 5H), 7,61 (d, J = 7,4 Hz, 2H), 7,47 (t, J = 7,7 Hz, 1H), 4,49 (p, J = 8,4, 7,6 Hz, 1H),
4,04 - 3,97 (m, 3H), 3,90 (d, J = 1,3 Hz, 3H), 3,55 - 3,46 (m, 3H), 2,04 (td, J = 10,6, 9,2,3,7
Hz, 5H),; HPLC: 91 % (254 nm); LC/MS: 400,2 (M+l).

Príklad 25 a 26: Formiát 2-{5-(l-metyl-lH-pyrazol-4-yl)-2-[3-(l-metyl-lH-pyrazol-4yl)fenyl]pyrimidín-4-ylamino}acetamidu a formiát 5-(l-metyl-lH-pyrazol-4-yl)-2-[3(1 -metyl-1 H-pyrazol-4-yl)fenyl]pyrimidín-4-ylamino} octovej kyseliny
[0397]
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[0398] Zmes 2-[2-chlór-5-(l-metyl-lH-pyrazol-4-yl)pyrimidín-4-ylamino]acetamidu (50 mg;
0,19 mmol; 1,00 ekv.), l-metyl-4-[3-(4,4,5,5-tetrametyl[l,3,2] dioxaborolan-2-yl) fenyl]-lH- pyrazolu (80 mg; 0,28 mmol; 1,50 ekv.), komplexu chloridu [l,ľ-bis(difenyl-fosfino)
ferrocén]palládnatého(II) .CH2CI2 (15 mg; 0,02 mmol; 0,10 ekv.) a uhličitanu cesného (91,6
mg; 0,28 mmol; 1,50 ekv.) v dioxáne (2 ml) a vode (0,20 ml) sa cez noc mieša pri 120 °C.
Reakčná zmes sa potom skoncentruje za zníženého tlaku a prečistí flash chromatografíou na
KPNH (gradient EtOAc: MeOH od 0 do 100 %), čím sa získajú zlúčeniny uvedené v názve vo
forme zmesi. Tieto dve zlúčeniny sa separujú preparatívnou HPLC:

[0399] Prvé frakcie eluátu (príklad 25, formiát 2-{5-(l-metyl-lH-pyrazol-4-yl)-2-[3-(l-metyllH-pyrazol-4-yl)fenyl]pyrimidín-4-ylamino}acetamidu): biela pevná látka (9 mg, 11 %): 1H
NMR (400 MHz, DMSO-d6) 8 8,55 (d, J = 1,9 Hz, 1H), 8,42 (s, OH), 8,28 (s, 1H), 8,23 - 8,15

HPLC: 98,8 % (254 nm); LC/MS: 389,2 (M+H).

[0400] Druhá frakcia eluátu (príklad 26, formiát 5-(l-metyl-H-pyrazol-4-yl)-2-[3-(l-metyllH-pyrazol-4-yl)fenyl]pyrimidín-4-ylamino}octovej kyseliny): biela pevná látka (12 mg, 14,7
%): 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) ô 8,51 (s, 1H), 8,30 (s, 1H), 8,20 - 8,14 (m, 2H), 8,07 (s,
1H), 7,91 (s, 1H), 7,78 (s, 1H), 7,66 (d, J = 8,0 Hz, 1H), 7,45 (t, J - 7,7 Hz, 1H), 7,08 (t, J =
5,5 Hz, 1H), 6,52 (s, OH), 4,08 (s, 2H), 3,92 (d, J = 15,5 Hz, 4H); HPLC: 98,6 % (254 nm);
LC/MS: 390,2 (M+l).

Príklad 27: Cyklobuty 1- {5-(l -m ety I-lH-py razol-3-y I)-2- [3-(l -mety 1-1 H-pyrazol-4-yI)fenyl] py rimidín-4-y1} amín
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[0401]
/

[0402] Zmes [2-chlór-5-(l-metyl-lH-pyrazol-3-yl)pyrimidín-4-yl]cyklobutylamínu (60 mg;
0,23 mmol; 1,00 ekv.), l-metyl-4-[3-(4,4,5,5-tetrametyl[l,3,2]dioxaborolán-2-yl)fenyl]-lHpyrazolu (97 mg; 0,34 mmol; 1,50 ekv.), komplexu chloridu [l,ľ-bis(difenylfosfino)
ferrocen]palládnatého(II) .CH2CI2 (18 mg; 0,02 mmol; 0,10 ekv.) a uhličitanu cesného (111
mg; 0,34 mmol; 1,50 ekv.) v dioxáne (2,00 ml) a vode (0,20 ml) sa mieša pri 120 °C cez noc
v uzavretej fľaštičke. Reakčná zmes sa potom skoncentruje za zníženého tlaku a prečistí flash
chromatografiou na KPNH (EtOAc: hexán, gradient od 40 do 70 %) s následným druhým
prečistením pomocou preparatívnou HPLC, čím sa získajú zlúčeniny uvedené v názve vo
forme bielej pevnej látky (17 mg, 17). %). 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) ô 9,21 (s, 1H),
8,78 (s, 1H), 8,53 (t, J = 1,8 Hz, 1H), 8,27 - 8,12 (m, 2H), 7,98 - 7,87 (m, 2H), 7,74 (dt, J =
7,7,1,4 Hz, 1H), 7,54 (t, J = 7,7 Hz, 1H), 7,04 (d, J = 2,4 Hz, 1H), 4,81 (h, J = 8,0 Hz, 1H),
3,96 (d, J = 34,9 Hz, 6H), 2,18 - 2,05 (m, 2H), 1,96-1,81 (m, 2H); HPLC: 98,0 % (254 nm);
LC/MS: 386,2 (M+H).

Príklad 28: 2-Aminometyl-2-(2-{5-(l-metyl-lH-pyrazol-4-yl)-2-[3-(l-metyl-lH-pyrazol4-yI)fenyI]pyrimidín-4-ylamino}etyI)propán-l,3-diol

Krok 1: terc-Butvlester kyseliny 6-f5-(l-metvl-lH-pvrazol-4-viy-2-[3-(l-metvl-lHnvrazol-4-vl)fenvllnvrimidín-4-vlamino)-2-azaspiro[3.31heptán-2-karboxvlovei

[0403]
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[0404] Zmes terc-Butylesteru kyseliny 6-[2-chlór-5-(l-metyl-lH-pyrazol-4-yl)pyrimidín-4ylamino]-2-azaspiro[3.3] heptán-2-karboxylovej (190 mg; 0,47 mmol; 1,00 ekv.), l-metyl-4[3-(4,4,5,5-tetrametyl[l,3,2] dioxaborolán-2-yl)-fenyl]-lH-pyrazolu (160 mg; 0,56 mmol;
1,20 ekv.), komplexu chloridu [l,ľ-bis(difenylfosfino)ferrocén]palládnatého(II) .CH2CI2 (38
mg; 0,05 mmol; 0,10 ekv.), uhličitanu cesného (229 mg; 0,70 mmol; 1,50 ekv.) v dioxanu
(3,00 ml) a vode (0,30 ml) sa mieša pri 120 °C cez noc v uzavretej skúmavke. Zmes sa potom
skoncentruje za zníženého tlaku a prečistí flash chromatografiou na silikagéli (MeOH:
EtOAc, gradient od 0: 100 do 20:80), čím sa získa zlúčenina uvedená v názve vo forme žltej
pevnej látky (156 mg, 63 %). LC/MS: 527,3 (M + H).

Krok 2: 2-Aminometvl-2-(2-f5-(l-meťyl-lH-pvrazol-4-vB-2-í3-(l-metyl-lH-pyrazol-4vl)fenvl]pvrimidín-4-vlammoletvľ)nropán-l,3-diol

[0405]

[0406] Chlorovodík (0,71 ml 2 M roztoku v Et20; 1,42 mmol; 5,00 ekv.) sa pridá k roztoku
terc-butylesteru 6-{5-(l-metyl-lH-pyrazol-4-yl)-2-[3-(l-metyl-lH-pyrazol-4-yl)fenyl]pyrimidin-4-ylamino}-2-azaspiro[3.3]heptán-2-karboxylovej kyseliny (150 mg; 0,28 mmol;
1,00 ekv.) v metanole (3,00 ml). Reakčná zmes sa potom mieša pri teplote miestnosti cez noc.
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[0407] LCMS analýza reakčnej zmesi ukazuje, že reakcia bola úplná, ale ako produkt sa
prevážne získa vedľajší produkt s otvoreným kruhom. Reakčná zmes sa skoncentruje za
zníženého tlaku a prečistí preparatívnou HPLC, čím sa získa zlúčenina uvedená v názve vo
forme bielej pevnej látky (13 mg, 10 %). 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) ô 8,53 (d, J = 1,9
Hz, 1H), 8,25 - 8,15 (m, 3H), 8,06 (s, 1H), 7,90 (s, 1H), 7,76 (s, 1H), 7,66 (d, J = 7,7 Hz, 1H),
7,47 (t, J = 7,6 Hz, 1H), 6,77 (d, J = 6,3 Hz, 1H), 4,73 (m, 1H), 3,99 - 3,86 (m, 7H), 2,67 (s,
2H), 2,35 - 2,27 (m, 2H), 2,05 - 1,96 (m, 2H),; HPLC: 97,0 % (254 nm); LC/MS: 463,3
(M+H).

[0408] Zlúčeniny uvedené nižšie sa pripravia podľa podobných postupov a protokolov:
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Štruktúra

Príklad

Analytické dáta
Biela pevná látka, HPLC (kolóna): (254nm) 99 %, LC/MS
(kolóna): (M+H) 400,2,1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) ô 8,50
(t, J = 1,8 Hz, 1H), 8,23 - 8,17 (m, 3H), 8,04 (s, 1H), 7,87 (d, J =

32

0,8 Hz, 1H), 7,74 (d, J = 0,8 Hz, 1H), 7,66 (dt, J = 7,7,1,5 Hz,
1H), 7,48 (t, J = 7,7 Hz, 1H), 6,20 (d, J = 6,8 Hz, 1H), 4,56 (h, J
= 7,0 Hz, 1H), 3,91 (d, J = 9,6 Hz, 6H), 2,09 (dt, J = 7,7,4,5 Hz,
2H), 1,76-1,59 (m, 7H),
Biela pevná látka, HPLC (kolóna): (254nm) 99 %, LC/MS
(kolóna): (M+H) 400,3,1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) 5 8,73
(d, J = 30,3 Hz, 2H), 8,54 (t, J = 1,7 Hz, 1H), 8,26 - 8,17 (m,

33

2H), 7,88 (dd, J = 4,5, 1,6 Hz, 2H), 7,67 (dt, J = 7,7,1,5 Hz, 1H),
7,49 (t, J = 7,7 Hz, 1H), 6,95 (d, J = 2,4 Hz, 1H), 4,63 (h, J = 6,5
Hz, 1H), 3,93 (d, J = 19,6 Hz, 6H), 2,24 - 2,12 (m, 2H), 1,84 1,57 (m, 4H),
Žltá pevná látka, HPLC (kolóna): (254nm) 98 %, LC/MS
(kolóna): (M+H) 375,3,1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) ô 8,66

34

(t, J = 1,8 Hz, 1H), 8,43 - 8,03 (m, 9H), 7,88 (d, J = 16,6 Hz,
2H), 7,60 (t, J = 7,8 Hz, 1H), 3,94 (d, J = 13,7 Hz, 7H), 3,18 (h, J
= 6,3 Hz, 2H),

Biela pevná látka, HPLC (kolóna): (254nm) 100 %, LC/MS
(kolóna): (M+H) 390,2,1 H NMR (400 MHz, DMSO-d6) 5 8,53
35

(s, 1H), 8,20 (t, J = 6,4 Hz, 3H), 8,04 (s, 1H), 7,89 (s, 1H), 7,79 7,62 (m, 2H), 7,47 (t, J = 7,7 Hz, 1H), 6,75 (t, J = 5,6 Hz, 1H),
4,66 (d, J = 4,7 Hz, 1H), 3,91 (d, J = 8,9 Hz, 6H), 3,60 (dq, J =
21,8, 5,8, 5,2 Hz, 4H), 1,84 (p, J = 6,5 Hz, 2H),
Biela pevná látka, HPLC (kolóna): (254nm) 100 %, LC/MS
(kolóna): (M+H) 445,3,1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) ô 8,51
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(d, J = 1,7 Hz, 1H), 8,26 - 8,15 (m, 3H), 8,05 (s, 1H), 7,88 (s,
1H), 7,76 (s, 1H), 7,66 (dd, J = 7,7,1,6 Hz, 1H), 7,47 (td, J = 7,7,
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Príklad 86: l-Metyl-8-(4-{2-[3-(l-metyl-lH-pyrazol-4-yl)fenyl]-4-[(piperidín-4-ylmetyl)amino]pyrimidín-5-yl}pyrazol-l-yl)-l-azaspiro[4.5]dekán-2-onhydrochlorid

Krok 1: terc-Butylester kyseliny 4-((2-chlór-5-íl-(l-metvl-2-oxo-l-azaspiror4.51dec-8
vD-lH-Dvrazol-4-vllnvrimidín-4-vlammolmetvDDÍDerídín-l-karboxvlovei

[0409]
ci

[0410] Zmes 8-(4-brómpyrazol-l-yl)-l-metyl-l-azaspiro[4.5]dekán-2-ónu (410 mg; 1,31
mmol; 1,00 ekv.), 4,4,5,4',4', 5',5'-oktametyl[2,2'] bi[[l,3,2] dioxaborolanylu] (366 mg; 1,44
mmol; 1,10 ekv.), octanu draselného (193 mg; 1,97 mmol; 1,50 ekv.) a PdCl2(PPh3)2 (9 mg;
0,01 mmol; 0,01 ekv.) v dioxáne (7,50 ml) sa mieša pri 100 °C pod atmosférou N2 po dobu 22
hodín. Reakčná zmes sa ochladí na teplotu miestnosti, pridá sa k nej polovičné množstvo
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pôvodne pridaných činidiel (s výnimkou bromidu sm) a mieša sa pri 100 °C po dobu 29
hodín. Zmes sa ochladí na teplotu miestnosti a pridá sa k nej terc-butylester kyseliny 4-[(5bróm-2-chlórpyrimidín-4-ylamino)metyl]piperidín-l-karboxylovej (586 mg; 1,44 mmol; 1,10
ekv.) v dioxáne (2 ml) a K2CO3 (544 mg; 3,94 mmol; 3,00 ekv.) vo vode (2,50 ml). Roztokom
sa prebubláva dusík po dobu 5 minút, pridá sa PdCl2(PPh3)2 (9 mg; 0,01 mmol; 0,01 ekv.) a
zmes sa mieša pri 90 °C cez noc. Zmes sa ochladí na teplotu miestnosti a zriedi EtOAc (10
ml) a vodou (2 ml). Vodná vrstva sa odstráni a organická vrstva sa prefiltruje a skoncentruje.
Čistením flash chromatografiou na silikagéli (EtOAc: hexán, gradient od 20 do 70 %, potom
MeOH: DCM, 10:90) sa získa zlúčenina uvedená v názve vo forme zlatej peny (390 mg, 32
%). LC/MS: 559 (M + H).

Krok 2: terc-Butvlester kyseliny meťvl-lH-pvrazol-4-v0fenvnDvrimidín-4-vlamino)metvDDÍneridín-1-karboxvlovei

[0411]

[0412] Zmes terc-butylesteru kyseliny 4-({2-chlór-5-[l-(l-metyl-2-oxo-l-azaspiro[4.5]dec-8yl)-lH-pyrazol-4-yl]-pyrimidín-4-ylamino}metyl)piperidín-l-karboxylové (390 mg; 0,42
mmol; 1,00 ekv.), l-metyl-4-[3-(4,4,5,5-tetrametyl)-[l,3,2]dioxaborolán-2-yl)fenyl]-lHpyrazolu (179 mg; 0,63 mmol; 1,50 ekv.), komplexu chloridu [l,ľ-bis(difenylfosfino)ferrocén]palládnatého(II) .CH2CI2 (34 mg; 0,04 mmol; 0,10 ekv.) a uhličitanu cesného (629
pil; 1,26 mmol; 3,00 ekv.) v dioxáne (6,0 ml) sa mieša pri 100 °C pod atmosférou dusíka cez
noc. Reakčná zmes sa potom ochladí na teplotu miestnosti a zriedi EtOAc (10 ml) a vodou (3
ml). Organická vrstva sa oddelí, prefiltruje cez celit a skoncentruje za zníženého tlaku.
Prečistením flash chromatografiou (EtOAc, 100 %, potom MeOH: DCM, gradient od 0 do 10
%) sa získa zlúčenina uvedená v názve vo forme zlatého oleja (229 mg, 80 %). 'H NMR (400
MHz, DMSO-d6) 5 8,50 (s, 1H), 8,23 (s, 1H), 8,18 (d, 2H), 8,12 (s, 1H), 7,86 (s, 1H), 7,78 (s,
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1H), 7,65 (d, 1H), 7,47 (t, 1H), 6,76 (t, 1H), 4,27 (m, 1H), 4,02 - 3,91 (m, 2H), 3,90 (s, 3H),
3,47 (t, 2H), 2,71 (m, 1H), 2,68 (s, 3H), 2,28 (t, 2H), 2,14 (d, 2H), 2,10 -1,86 (m, 6H), 1,73
(d, 2H), 1,55 (d, 2H), 1,39 (s, 9H), 1,13 (qd, 2H), LC/MS: 680 (M+l).

Krok 3: l-MetvI-8-(4-l2-f3-(l-meťvl-lH-Dvrazol-4-vDfenvn-4-[(nir>erídín-4-vlmetvl)aminolDvrimidín-5-vl)r)vrazol-l-vl)-l-azaspirol4.51dekán-2-onhvdrochlorid

[0413]
/

[0414] Chlorovodík (0,71 ml 2 M roztoku v Et20; 1,42 mmol; 5,00 ekv.) sa pridá k roztoku
terc-butylesteru 4-({5-[l-(l-metyl-2-oxo-l-azaspiro[4.5]dec-8-yl)-H-pyrazol-4-yl)]-2-[3-(lmetyl-1 H-pyrazol-4-yl)fenyl]pyrimidín-4-ylamino} metyl)piperidín-1 -karboxylovej kyseliny
(225 mg; 0,33 mmol) 1,00 ekv.) v MeOH (3 ml). Reakčná zmes sa mieša 2 hodiny pri teplote
miestnosti, potom sa zriedi Et20 a prefiltruje. Pevná látka sa vysuší vo vysokom vákuu a získa
sa zlúčenina uvedená v názve vo forme bielej pevnej látky (180 mg, 79 %). *H NMR (400
MHz, DMSO-d6) ô 8,93 (brs, 2H), 8,68 (s, 1H), 8,64 (m, 1H), 8,37 (s, 1H), 8,33 (s, 1H), 8,23
(s, 1H), 8,17 (d, 1H), 8,06 (s, 1H), 7,91 (d, 2H), 7,65 (t, 1H), 4,32 (m, 1H), 3,64 (t, 2H), 3,28
(d, 2H), 2,93 - 2,77 (m, 2H), 2,68 (s, 3H), 2,28 (t, 2H), 2,20 -1,91 (m, 9H), 1,91-1,80 (d,
2H), 1,57 (m, 4H), LC/MS: 580 (M+l).

Príklad 87: l-MetyI-8-(4-{4-[(l-metyIpiperidm-4-yImetyI)amino]-2-[3-(l-metyI-lHpyrazoI-4-yI)fenyl]pyrimidín-5-yl}pyrazoI-l-yl)-l-azaspiro[4.5]dekán-2-ón

[0415]

177
/

[0416] K roztoku l-metyl-8-(4-{2-[3-(l-metyl-lH-pyrazol-4-yl)fenyl]-4-[(piperidín-4ylmetyl)amino]pyrimidín-5-yl}pyrazol-l-yl)-l -azaspiro[4.5]dekán-2-onhydrochloridu (3) (50
mg; 0,07 mmol; 1,00 ekv.) sa po kvapkách pridá jódmetán (stabilizovaný striebrom, 5 pl;
79,81 pmol; 1,10 ekv.) a TEA (40 pl; 0,29 mmol; 4,00 ekv.) v N,N-dimetylformamidu (3,0
ml). Číry roztok sa mieša cez noc pri teplote miestnosti, skoncentruje za zníženého tlaku a
prečistí preparatívnou HPLC (C-18 (10 pm), 30x150 mm, 0,1 % NH4OH modifikovaná
mobilná fáza (A = voda, B = ACN), metóda 25 až 75 % ACN v priebehu 25 min pri 60
ml/min) za získania zlúčeniny uvedenej v názve vo forme bielej pevnej látky (8 mg, .17 %).
*H NMR (500 MHz, DMSO-d6) ô 8,49 (t, 1H), 8,21 (s, 1H), 8,16 (d, 2H), 8,10 (s, 1H), 7,84
(s, 1H), 7,76 (s, 1H), 7,66 - 7,61 (m, 1H), 7,46 (t, 1H), 6,73 (t, 1H), 4,31 - 4,19 (m, 1H), 3,88
(s, 3H), 3,44 (t, 2H), 2,75 (d, 2H), 2,66 (s, 3H), 2,26 (t, 2H), 2,11 (s, 5H), 2,05 - 1,88 (m, 6H),
1,85 - 1,72 (m, 3H), 1,68 (d, 2H), 1,52 (d, 2H), 1,27 (m, 2H); LC/ MS: 594 (M+l).

[0417] Zlúčeniny sa pripravia podobnými postupmi podľa podobných protokolov:
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179

180

181

182

183

184

I 185

186

187

188

Príklady 133 a 134: (lR,2S,3R)-3-{5-(l-metyl-lH-pyrazol-4-yl)-2-[3-(l-metyl-lHpyrazol-4-yl)fenyI]pyrimidín-4-ylainino}cyklohexán-l,2-diol a (lS,2R,6R)-2-amino-6-{5-

189

(l-metyl-lH-pyrazol-4-yl)-2-[3-(l-metyl-lH-pyrazol-4-yl)fenyl]pyrimidín-4-yloxy}cyklohexanol (racemáty - relatívna konfigurácia)

[0418]

[0419] Suspenzia racemickej zmesi (1S,2R,3S)~ a (lR,2S,3R)-3-[2-chlór-5-(l-metyl-lHpyrazol-4-yl)pyrimidín-4-ylamino]cyklohexan-l,2-diolu(390mg; 1,20 mmol; 1,00 ekv.), 1metyl-4-[3-(4,4,5,5-tetrametyl[l,3,2]dioxaborolán)-2-yl)fenyl]-lH-pyrazolu (411 mg; 1,45
mmol; 1,20 ekv.), komplexu chloridu [l,ľ-bis(difenylfosfino)ferrocén]palládnatého(II)
.CH2CI2 (98 mg;

0,12

mmol; 0,10 ekv.) a uhličitanu cesného (589 mg; 1,81 mmol; 1,50 ekv.)

v dioxáne (4 ml) a vode (0,4 ml) sa mieša pri 120 °C cez noc v uzavretej skúmavke. Reakčná
zmes sa potom ochladí na teplotu miestnosti, prefiltruje cez celkovú vrstvu, skoncentruje a
prečistí preparatívnou HPLC (23-25 % CH^CN v 0,1 % NH4OH v H2O), čím sa získa
zlúčenina uvedená v názve (175 mg, 36 %) vo forme racemickej zmesi (1S,2R,3R)- a (1R,2S,
3R)-3-{5-( 1 -metyl-1 H-pyrazol)-4-yl)-2-[3-( 1 -metyl-1 H-pyrazol-4-yl)fenyl]pyrimidín-4ylamino}cyklohexán-l,2-diolu (175,00 mg; 0,39 mmol) ako biela pevná látka. 1H NMR (400
MHz, DMSO-d6) d 8,53 (s, 1H), 8,23 - 8,15 (m, 3H), 8,07 (s, 1H), 7,86 (s, 1H), 7,78 (s, 1H),
7,66 (d, J = 7,7 Hz, 1H), 7,48 (t, J = 8,5 Hz, 1H), 6,06 (d, J = 6,8 Hz, 1H), 4,59 (d, J = 6,4 Hz,
1H), 4,52 - 4,48 (m, 1H), 4,40 (m, 1H), 3,93 (s, 3H), 3,90 (s, 3H), 3,63 - 3,56 (m, 1H), 2,21 2,11 (m, 1H), 1,77 (m, 2H), 1,48 - 1,26 (m, 3H), LC/MS446,2 (M+H).

[0420] Druhá frakcia obsahujúca racemickú zmes (1S,2R,3R)- a (lS,2R,6R)-2-amino-6-{5(1 -metyl-1 H-pyrazol-4-yl)-2- [3 -(1 -metyl-1 H-pyrazol-4-y l)fenyl]pyrimidín-4-yloxy} cyklohexanolu (vedľajší produkt O-alkylácie) sa izoluje ako biela pevná látka (24 mg). 1H
NMR (400 MHz, DMSO-d6) 8,49 (s, 1H), 8,25 (s, 1H), 8,20 - 8,14 (m, 2H), 8,07 (s, 1H),
7,87 (s, 1H), 7,80 (s, 1H), 7,65 (d, J = 7,7 Hz, 1H), 7,50 - 7,44 (m, 1H), 6,69 (s, 1H), 5,07 4,84 (m, 2H), 4,40 (s, 1H), 3,95 (s, 3H), 3,88 (s, 3H), 3,74 (m, 2H), 1,64 (m, 4H), 1,52 (s,
1 H), 1,31 (s, 1 H), LC/MS: 446,3 (M+H).

190

[0421] Zlúčeniny uvedené nižšie sa pripravia podobnými postupmi podľa podobných
protokolov:

191

Štruktúra

Príklad

Analytické dáta

139

Biela pevná látka, HPLC (kolóna): (254nm) 99 %, LC/MS
(kolóna): (M+H) 432,3,

140

Biela pevná látka, HPLC (kolóna): (254nm) 100 %, LC/MS
(kolóna): (M+H) 432,3,

141

Biela pevná látka, HPLC (kolóna): (254nm) 95 %, LC/MS
(kolóna): (M+H) 450,3,

142

Biela pevná látka, HPLC (kolóna): (254nm) 99 %, LC/MS
(kolóna): (M+H) 450,3,

192

193

194

195

Štruktúra

Príklad

Analytické dáta

155

Biela pevná látka, trans izomér, HPLC (kolóna): (254nm) 95
%, LC/MS (kolóna): (M+H) 444,3,

156

Biela pevná látka, cis izomér, HPLC (kolóna): (254nm) 99
%, LC/MS (kolóna): (M+H) 444,3, cis-izomér

157

Biela pevná látka, HPLC (kolóna): (254nm) 99 %, LC/MS
(kolóna): (M+H) 386,2,

158

Biela pevná látka, HPLC (kolóna): (254nm) 93 %, LC/MS
(kolóna): (M+H) 493,2,

196

197

198

199

200

201

202

203

Analytické dáta

Príklad

Štruktúra

7,85 (s, 1H), 7,75 (s, 1H), 7,67 (d, J = 7,7 Hz, 1H), 7,51 (t, J
= 7,7 Hz, 1H), 5,38 (s, 1H), 3,92 (s, 3H), 3,88 (s, 3H), 2,19
(m, 6H), 1,63 (m, 6H), 1,31 (s, 2H),

187

Biela pevná látka, HPLC (kolóna): (254nm) 97 %, LC/MS
(kolóna): (M+H) 533,3, 1HNMR (400 MHz, DMSO-d6) d
8,50 (s, 1H), 8,24 - 8,04 (m, 4H), 7,87 (s, 1H), 7,76 (s, 1H),
7,68 (d, J = 7,7 Hz, 1H), 7,51 (t, J = 7,7 Hz, 1H), 6,94 (s,
1H), 5,44 (s, 1H), 3,92 (s, 6H), 2,97 (s, 3H), 2,29 - 2,17 (m,
6H),

188

2,07 - 1,93 (m, 6H),

Biela pevná látka, HPLC (kolóna): (254nm) 100 %, LC/MS
(kolóna): (M+H) 415,3,1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) d
8,51 (d, J = 10,8 Hz, 1H), 8,19 (m, 3H), 8,06 (d, J = 9,3 Hz,
1H), 7,88 (s, 1H), 7,75 (d, J = 4,5 Hz, 1H), 7,66 (d, J = 7,7

nh2

Hz, 1H), 7,48 (t, J = 7,7 Hz, 1H), 6,60 (dd, J = 17,6, 6,7 Hz,
1H), 4,68 (m, 0,3H), 4,55 (m, 0,7H), 3,93 (s, 3H), 3,88 (s,
3H), 3,00 (m, 0,3H), 2,74 (m, 0,7H), 2,58 (d, J = 6,5 Hz,
1H), 2,47 - 2,40 (m, 1H), 2,28 - 1,99 (m, 2,7H), 1,78 (m,
1,3 H),
189

Biela pevná látka, HPLC (kolóna): (254nm) 99 %, LC/MS
(kolóna): (M+H) 505,3,1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) d
8,50 (s, 1H), 8,33 (s, 1H), 8,20 (d, J = 8,8 Hz, 2H), 8,10 (s,
1H), 7,90 (s, 1H), 7,83 (s, 1H), 7,66 (d, J = 7,6 Hz, 1H), 7,47

O

(t, J = 7,7 Hz, 1H), 6,24 (d, J = 7,7 Hz, 1H), 4,66 (ddt, J =
10,7, 6,7, 3,3 Hz, 1H), 4,22 (s, 1H), 3,90 (s, 6H), 3,10 (d, J =
8,6

Hz, 1H), 2,97 (s, 3H), 2,65 (s, 1H), 2,35 - 2,27 (m, 1H),

2,09 (d, J = 5,5 Hz, 1H), 1,82 (d, J = 10,6 Hz, 1H), 1,72 (d, J
= 10,8 Hz, 1H), 1,19 (dt, J = 13,4, 3,2 Hz, 1H),
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205

Príklad 195 a 196: cis- a trans-N-(3-{5-(l-Metyl-lH-pyrazol-4-yl)-2-[3-(l-metyI-lHpyrazol-4-yl)fenyl]pyrimidín-4-ylamino}cyklobutylmetyI)metánsulfonamid

[0422]

[0423] Metánsulfonylchlorid (0,07 ml; 0,93 mmol; 1,20 ekv.) sa pridá k roztoku (3-aminometylcyklobutyl)-5-( 1 -metyl-1 H-pyrazol-4-yl)-2-[3-(l -metyl-1 H-pyrazol-4-yl)fenyl]pyrimidín-4-yl}aminhydrochloridu (350 mg; 0,78 mmol; 1,00 ekv.) a TEA (0,22 ml; 1,55
mmol; 2,00 ekv.) v DMF (3 ml). Reakčná zmes sa mieša pri teplote miestnosti cez noc. Potom
sa skoncentruje za zníženého tlaku a prečistí preparatívnou HPLC (25-28 % CH3CN v 0,1 %
NH4OH v H2O), čím sa získa zlúčenina uvedená v názve vo forme cis a trans izoméru: Prvý
eluovaný izomér: žltá pevná látka (17 mg). 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) d 8,50 (d, J — 1,9
Hz, 1H), 8,25 - 8,16 (m, 3H), 8,07 (s, 1H), 7,90 (s, 1H), 7,76 (s, 1H), 7,67 (d, J = 7,7 Hz, 1H),
7,47 (t, J = 7,7 Hz, 1H), 7,17 - 7,06 (m, 1H), 6,66 (d, J = 6,5 Hz, 1H), 4,77 (m, 1H), 3,93 (s,
3H), 3,91 (s, 3H), 3,17 (t, J = 6,7 Hz, 2H), 2,95 (s, 3H), 2,29 (m, 5H), LC/MS: 493,3 (M+H).
Druhý eluovaný izomér: biela pevná látka (17 mg). !H NMR (400 MHz, DMSO-ú^) ô 8,49 (d,
J=

1,9 Hz, 1H), 8,25 - 8,16 (m, 3H), 8,05 (s, 1H), 7,89 (s, 1H), 7,75 (s, 1H), 7,66 (d, J= 7,7

206

Hz, 1H), 7,48 (t, J = 7,7 Hz, 1H), 6,98 (brs, 1H), 6,63 (d, J= 6,9 Hz, 1H), 4,61 (m, 1H), 3,93
(s, 3H), 3,90 (s, 3H), 3,02 (d, J= 6,9 Hz, 2H), 2,89 (s, 3H), 2,31 - 2,14 (m, 1H), 1,90 -1,79
(m, 2H), LC/MS: 493,3 (M+H).

[0424] Zlúčeniny uvedené nižšie sa pripravia podobnými postupmi podľa podobných
protokolov:

207

208

Príklady 206 a 207: N-[(cis)-2-({5-(l-metyl-lH-pyrazol-4-yI)-2-[3-(l-metyl-lH-pyrazol-4yI)fenyI]pyrimidín-4-yIamino}metyI)cyklopentyI]acetamid a N-[(trans)-2-({5-(l-metyllH-pyrazol-4-yI)-2-[3-(l-metyl-lH-pyrazol-4-yl)fenyl]pyrimidín-4-ylamino}metyl)cyklopentyl]acetamid

[0425]

[0426] Acetylchloríd (0,01 ml; 0,13 mmol; 1,20 ekv.) sa pridá k roztoku (2-aminocyklopentylmetyl)- {5 -(1 -metyl-1 H-pyrazol-4-yl)-2- [3-( 1 -metyl-1 H-pyrazol-4-yl)fenyl]-pyrimidín4-yl}aminhydrochloridu (50 mg; 0,11 mmol; 1,00 ekv.) a TEA (0,03 ml; 0,22 mmol; 2,00
ekv.) v DMF (2 ml). Reakčná zmes sa mieša pri replote miestnosti cez noc. Potom sa
skoncentruje za zníženého tlaku a prečistí preparatívnou HPLC (25-28 % CH3CN v 0,1 %
NH4OH v H2O), čím sa získa zlúčenina uvedená v názve vo forme cis a trans izoméru: Izomér
eluujúci sa ako prvý: žltá pevná látka (15 mg). 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) d 8,50 (s,
1H), 8,20 (m, 3H), 8,08 (s, 1H), 7,90 (m, 2H), 7,76 (s, 1H), 7,65 (m, 1H), 7,46 (t, J = 7,7 Hz,
1H), 6,73 (t, J = 5,6 Hz, 1H), 3,92 (s, 3H), 3,87 (s, 3H), 3,86 (m, 1H), 3,69 (m, 1H), 3,43 (m,
1H), 2,11 (mz, 1H), 1,89 (m, 4H), 1,85 (s, 3H), 1,62 (m 2H), 1,44 (m, 2H), LC/MS: 471,2
(M+H). Izomér eluujúci sa ako druhý: žltá pevná látka (11 mg). 1H NMR (400 MHz, DMSO-

209

(m, 1H), LC/MS: 471,2 (M+H).

Príklad 208: (lS,2R,3S)-3-{5-(l-Metyl-lH-pyrazol-4-yI)-2-[3-(l-metyl-lH-pyrazol-4-yl)fenyl]pyrimidín-4-yIamino}cyklohexán-l,2-diol

Krok 1: ((3aR,4S,7aS)-2,2-Dimetylhexahydrobenzo[l,3]dioxol-4-yl)-{5-(l-metyl-lHpyrazol-4-yl)-2-[3-(l-metyl-lH-pyrazol-4-yl)fenyl]pyrimidín-4-yl}amín

[0427]

\

[0428] Zlúčenina uvedená v názve sa získa postupom opísaným v príklade 28 z 2-[(3aR,
4S,7aS)-2,2-dimetylhexahydro-l,3-benzodioxol-4-yl]-lH-izoindol-l,3 (2H)-diónu
(pripraveného podľa opisu uvedeného vo WO 2010017051). LC/MS: 486,3 (M + H).

Krok 2: (lS,2R,3S)-3-{5-(l-metyI-lH-pyrazol-4-yI)-2-[3-(l-metyl-lH-pyrazol-4yl)fenyl]pyrimidín-4-ylamino}cyklohexán-l,2-diol

[0429]
.N

N-N

\

Chiral

210

[0430] Chlorovodík (1,24 ml; 2,47 mmol; 5,00 ekv.) (2,0 M roztok v Et20) sa pridá k roztoku
(3aR,4S,7aS)-2,2-dimetylhexahydrobenzo[l,3]dioxol-4-yl)-{5-(l-metyl-lH-pyrazol-4-yl)-2[3-(l-metyl-lH-pyrazoI-4-yl)fenyl]pyrimidín-4-yl}amínu (240 mg; 0,49 mmol; 1,00 ekv.) v
metanolr (3,0 ml). Reakčná zmes sa mieša pri teplote miestnosti cez noc. Potom sa
skoncentruje za zníženého tlaku a prečistí pomocou preparatívnej HPLC (20-24 % CH3CN v
0,1 % NH4OH v H2O). Získa sa titulná zlúčenina vo forme bielej pevnej látky (180 mg; 82
%). 1HNMR (400 MHz, DMSO-d6) d 8,53 (s, 1H), 8,24 - 8,14 (m, 3H), 8,07 (s, 1H), 7,86 (s,
1H), 7,78 (s, 1H), 7,66 (d, J = 7,7 Hz, 1H), 7,48 (t, J = 7,8 Hz, 1H), 6,06 (d, J = 6,9 Hz, 1H),
4,73 - 4,35 (m, 3H), 3,92 (m, 7H), 3,59 (d, J = 9,7 Hz, 1H), 2,20 - 2,11 (m, 1H), 1,77 (m, 2H),
1,37 (m, 3H), LC/MS: 446,2 (M+H).

[0431] Zlúčeniny uvedené nižšie sa pripravia podľa podobných postupov a protokolov:

211

Príklady 211 a 212: cis- a trans- N-(3-{5-(l-Metyl-lH-pyrazol-4-yl)-2-[3-(l-metyl-lHpyrazol-4-yl)fenyl]pyrimidín-4-yIamino}cyklobutylmetyl)acetamid
[0432]

[0433] Titulné zlúčeniny sa získajú postupmi opísanými v príkladoch 208 a 209, z (3aminometylcyklobutyl)- {5 -(1 -metyl-1 H-pyrazol-4-yl)-2- [3 -(1 -metyl-1 H-pyrazol-4-yl)fenyl]pyrimidín-4-yl}aminhydrochloridu (zmes dvoch izomérov), izomér eluovaný ako prvý:
biela pevná látka (47 mg), 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) d 8,50 (s, 1H), 8,24 - 8,15 (m,
3H), 8,06 (s, 1H), 7,90 (m, 1H), 7,85 (s, 1H), 7,75 (s, 1H), 7,67 (d, J = 7,7 Hz, 1H), 7,47 (td, J
= 7,8,2,0 Hz, 1H), 6,64 (d, J = 6,6 Hz, 1H), 4,79 (m, 1H), 3,93 (s, 3H), 3,90 (s, 3H), 3,28 (t, J
= 7,3 Hz, 2H), 2,33 - 2,14 (m, 5H), 1,85 (s, 3H), LC/MS: 457,3 (M+H), izomér eluovaný ako
druhý: biela pevná látka (25 mg), 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) d 8,50 (s, 1H), 8,18-8,22
(m, 3H), 8,05 (2,1H), 7,89 (s, 1H), 7,80 (m, 1H), 7,75 (s, 1H), 7,66 (d, J = 4 Hz, 1H, 7,48 (t, J
= 8 Hz, 1H), 6,60 (d, J= 8 Hz, 1H), 4,55 (m, 1H), 3,93 (s, 3H), 3,90 (s, 3H), 3,13 (m, 2H),
2,45 (m, 2H), 2,17 (m, 1H), 1,85 (m, 1H), 1,77 (s, 3H), LC/MS: 457,3 (M+H),

[0434] Zlúčeniny uvedené nižšie sa pripravia podľa podobných postupov a protokolov.

Štruktúra

Príklad

Analytické dáta

213

Biela pevná látka, HPLC: (254nm) 97 %, LC/MS : (M+H)
452,2,1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) d 8,50 (d, J = 2,1 Hz,
1H), 8,25 - 8,17 (m, 3H), 8,08 - 8,02 (m, 1H), 7,90 (s, 1H),
7,76 (d, J = 1,7 Hz, 1H), 7,66 (d, J = 7,7 Hz, 1H), 7,50 - 7,43
(m, 1H), 6,82 (d, J = 6,0 Hz, 1H), 3,93 (s, 3H), 3,89 (s, 3H),
3,67 (m, 2H), 3,24 (t, J = 7,9 Hz, 2H), 3,07 (s, 3H), 2,13 (m,

212

213

Štruktúra

Príklad

Analytické dáta
8,51 (s, 1H), 8,23 - 8,13 (m, 3H), 8,02 (s, 1H), 7,87 (s, 1H),
7,72 (s, 1H), 7,66 (d, J = 7,7 Hz, 1H), 7,48 (t, J = 7,7 Hz,
1H),7,40 (m, 1H), 6,76 (t, J = 5,9 Hz, 1H), 3,95 - 3,81 (m,
7H), 3,73 (d, J = 11,2 Hz, 1H), 3,47 - 3,35 (m, 3H), 3,23 (t, J
= 10,2 Hz, 1H), 2,12 - 2,02 (m, 1H), 1,90 - 1,82 (m, 1H),
1,68 - 1,60 (m, 1H), 1,54 - 1,28 (m, 2H),

218

Biela pevná látka, HPLC (kolóna): (254nm) 90,5 %, LC/MS
(kolóna): (M+H) 402,2,1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) d
8,53 - 8,47 (m, 1H), 8,22 - 8,11 (m, 3H), 7,86 (d, J = 22,3 Hz,
2H), 7,66 (d, J = 7,6 Hz, 1H), 7,53 - 7,44 (m, 2H), 4,90 (s,
1H), 4,28 (d, J = 4,8 Hz, 1H), 3,90 (d, J = 1,8 Hz, 6H), 3,58
(q, J = 9,4, 8,7 Hz, 1H), 3,52 - 3,42 (m, 2H), 3,16 (d, J = 11,8
Hz, 1 H), 1,96- 1,78 (m, 2H),
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Biela pevná látka, HPLC (kolóna): (254nm) 99 %, LC/MS
(kolóna): (M+H) 416,25,1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) d
8,46 (d, J = 24,2 Hz, 2H), 8,23 - 8,15 (m, 2H), 8,06 (s, 1H),
7,89 (s, 1H), 7,78 (s, 1H), 7,67 (d, J = 7,7 Hz, 1H), 7,48 (t, J
= 7,8 Hz, 1 H), 4,71 (s, 1 H), 3,91 (d, J = 6,6 Hz, 6H), 3,80 3,67 (m, 3H), 3,06 (t, J = 11,5 Hz, 2H), 1,87 - 1,75 (m, 2H),
1,47 (m, 2H),
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Biela pevná látka, HPLC (kolóna): (254nm) 96 %, LC/MS
(kolóna): (M+H) 430,3,

221

Biela pevná látka, HPLC (kolóna): (254nm) 98 %, LC/MS
(kolóna): (M+H) 430,3, 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) d
8,50 (d, J = 2,0 Hz, 1H), 8,24 - 8,14 (m, 3H), 8,07 (d, J = 1,8
Hz, 1H), 7,86 (d, J = 1,9 Hz, 1H), 7,75 (d, J = 1,8 Hz, 1H),
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Štruktúra

Príklad

Analytické dáta
1H), 7,65 (d, J = 7,7 Hz, 1H), 7,47 (t, J = 7,7 Hz, 1H), 6,78 6,70 (m, 1H), 4,57 (s, 1H), 3,92 (2, 3H), 3,89 (s, 3H), 3,86 (s,
1H), 3,52 (t, J - 6,3 Hz, 2H), 1,93 - 1,83 (m, 1H), 1,74 -1,32
(m, 7H), 1,28-1,17 (m, 1H),

226

Špinavo biela pevná látka, HPLC (kolóna): (254nm) 93 %,
LC/MS (kolóna): (M+H) 388,1,1H NMR (400 MHz,
DMSO-d6) d 8,49 (s, 1H), 8,22 - 8,16 (m, 3H), 7,90 - 7,86
(m, 2H), 7,67 (d, J = 7,7 Hz, 1H), 7,58 (d, J = 1,6 Hz, 1H),
7,50 - 7,45 (m, 1H), 5,60 (s, 1H), 4,46 (m, 1 H), 4,15 (t, J =
8,2 Hz, 2H), 3,93 (s, 3), 3,86 (s, 3H), 3,70 (dd, J = 9,8, 4,3
Hz, 2H),

227

Špinavo biela pevná látka, HPLC (kolóna): (254nm) 99 %,
LC/MS (kolóna): (M+H) 444,2,1H NMR (400 MHz,
DMSO-d6) d 8,53 (s, 1H), 8,23 - 8,16 (m, 3H), 8,03 (s, 1H),
7,88 (s, 1H), 7,75 (s, 1H), 7,65 (d, J = 7,6 Hz, 1H), 7,45 (dd,
J = 8,5, 6,8 Hz, 1H), 6,86 (t, J = 5,5 Hz, 1H), 4,44 (s, 1H),
3,91 (2,3H), 3,88 (s, 3H), 3,70 (m, 2H), 1,88 (m, 2H), 1,69
(m, 4H), 1,56 (m, 4H),

228

Špinavo biela pevná látka, HPLC: (254nm) 97,7%, LC/MS :
(M+H) 430,2,1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) 8,50 (s, 1H),
8,19 (d, J = 8,2 Hz, 2H), 8,12 (d, J = 1,9 Hz, 1H), 7,89 (d, J =
1,6 Hz, 1H), 7,83 (d, J = 1,7 Hz, 1H), 7,66 (d, J = 7,6 Hz,
1H), 7,52 (d, J = 1,7 Hz, 1H), 7,47 (td, J = 7,8,1,8 Hz, 1H),

Ov.

4,45 (s, 1H), 3,91 (s, 3H), 3,89 (2, 3H), 3,58 - 3,52 (m, 1H),
3,41 (dt, J = 21,5, 7,9 Hz, 4H), 3,04 (t, J = 9,8 Hz, 1H), 2,20
(m, 1H), 2,00 (m, 1H), 1,55 - 1,43 (m, 3H),
229

Biela pevná látka, HPLC (kolóna): (254nm) 98 %, LC/MS
(kolóna): (M+H) 447,2, 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6):
8,50 (s, 1H), 8,23 - 8,14 (m, 3H), 8,03 (s, 1H), 7,86 (s, 1H),
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Príklad 281: (lR,2S,6S)-2-metylamino-6-{5-(l-metyl-lH-pyrazol-4-yl)-2-[3-(l-metyl-lHpyrazol-4-yl)fenyl]pyrimidín-4-yIamino}cyklohexanol (racemický - relatívna
konfigurácia)

Krok 1: terc-Butvl-N-f(lS.2S,3S,)-2-hvdroxv-3-ff5-(l-metvl-lH-pyrazol-4-vr)-2-í3-(lmetvl)-lH-pvrazol-4-vDfenvllpvrímidín-4-vllamino)cvklohexvll-N-meťvlkarbamát
(racemická relatívna konfigurácia)

[0435]

[0436] Zmes terc-butyl-N-[(lS,2S,3S)-3-[[2-chlór-5-(l-metyl-lH-pyrazol-4-yl)pyrimidín-4yl]amino]-2-hydroxycyklohexyl]-N-metylkarbamátu (medziprodukt 40, racemická relatívna
konfigurácia, 420 mg, 0,87 mmol, 1,00 ekv., 90 %), l-metyl-4-[3-(tetrametyl-l,3,2-dioxaborolán-2-yl)fenyl]-lH-pyrazolu (440 mg, 1,30 mmol, 1,50 ekv., 84 %), Pd(PPh3)2Cl2 (62
mg, 0,09 mmol, 0,10 ekv., 98 %) a uhličitanu draselného (245 mg, 1,74 mmol, 2,01 ekv., 98
%) v dioxáne (10 ml) a vode (1 ml) sa odplyní dusíkom a zahrieva mikrovlnami na 150 °C po
dobu 30 minút. Výsledná zmes sa skoncentruje vo vákuu a prečistí flash chromatografiou na
silikagéli (MeOH/DCM, 1: 5) za poskytnutia v názve uvedenej zlúčeniny ako žltej pevnej
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látky (390 mg, 73 %). LC/MS (kolóna: Shim-pack XR-ODS, 3,0 x 50 mm, 2,2 pm; mobilná
fáza A: voda/0,05 % TFA, mobilná fáza B: ACN/0,05 % TFA; prietok: 1,0 ml/min; gradient):
5 % B až 100 % B počas 3,6 min, výdrž 1,0 min; 254 nm): (čistota) 90 %;[M + H] +
vypočítané: 559,3; nájdené 559,3.

Krok 2: (1 R,2S,6S)-2-(f5-( 1-metri-1 H-nvrazol-4-vD-2-f3-( 1 -metvl-1 H-pyrazol-4-vl)fenvllDvrimidín-4-vnaminol-6-fmetvlammo)cvklohexán-l-o (racemická relatívna
konfigurácia)

[0437]

N-N

\

[0438] Roztok terc-butyl-N-[(lS,2S,3S)-2-hydroxy-3-[[5-(l-metyl-lH-pyrazol-4-yl)-2-[3-(lmetyl)-lH-pyrazol-4-yl)fenyl]pyrimidín-4-yl]amino]cyklohexyl]-N-metylkarbamátu (50 mg,
0,08 mmol, 1,00 ekv., 90 %) a koncentrovanej HC1 (0,5 ml, 6,01 mmol, 74 ekv., 36,5 %) v
MeOH (2 ml) sa mieša 2 hodiny pri 25 °C. Hodnota pH roztoku sa upraví na 7 pomocou
hydrogénuhličitanu sodného a výsledná zmes sa skoncentruje vo vákuu. Zvyšok sa rozpustí v
10 ml DCM, pevné látky sa odfiltrujú a výsledná zmes sa skoncentruje vo vákuu. Prečistením
surového produktu (25 mg) pomocou HPLC sa získa zlúčenina uvedená v názve vo forme
žltej pevné látky (5 mg, 15 %). Teplota topenia: 88-92 °C. LC/MS (kolóna: Shim-pack XRODS, 2,0 x 50 mm, 1,6 pm; mobilná fáza A: voda/0,05 % TFA, mobilná fáza B: ACN/0,05 %
TFA; prietok: 0,7 ml/min; gradient): 5 % B až 100 % B za 2,1 min, výdrž 0,5 min; 220nm):
(čistota) 98 %;[M + H] + vypočítané: 459,3; nájdené 459,3. 1HNMR (300MHz,DMSOd6,ppm) Ô 8,52 (t, J=l,7Hz,lH), 8,24-8,12 (m, 3H), 8,06 (s,lH), 7,89 (s,lH), 7,75 (s,lH),
7,71-7,60 (m,lH), 7,47 (t,J=7,7Hz,lH), 5,84 (d,J=7,7Hz,lH), 5,07 (d,J=4,4Hz,lH), 4,55
(s,lH), 3,93 (s, 3H), 3,89 (s, 3H), 3,75 (q,J=3,9Hz,lH), 2,60 (d,J=3,8Hz,lH), 2,33 (s,3H),
1,69 (m, 5H), 1,41 (m,2H).
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Príklady 283 a 284: (R)-5,5-Difluór-l-{5-(l-metyl-lH-pyrazol-4-yl)-2-[3-(l-metyl-lHpyrazoI-4 yI)fenyl]pyrimidín-4-yl}piperidín-3-ylamín a (S)-5,5-difluór-l-{5-(l-metyl-lHpyrazoI-4-yl)-2-[3-(l-metyI-lH-pyrazol-4-yl)fenyl]pyrimidín-4-yl}piperidín-3-ylamín

Krok 1; terc-Butyl-N-(5,5-difluór-l-f5-(l-metvl-lH-pyrazol-4-vl)-2-f3-(l-metvl-lHpvrazol-4-vI)fenvllnvrímidín-4-yIlninerídín-3-yl}karbamát

[0439]
/

o
[0440] Zlúčenina uvedená v názve sa získa podľa postupu opísaného v príklade 281, krok 1 z
terc-butyl-N-[l-[2-chlór-5-(l-metyl-lH-pyrazol-4-yl)pyrimidín-4-yl]-5,5-difluórpiperidín-3yl]karbamátu (medziprodukt 42, 220 mg, 0,46 mmol, 1,00 ekv.) ako biela pevná látka (135
mg, 44 %). LC/MS (kolóna: Shim-pack XR-ODS, 2,0 x 50 mm, 1,6 pm; mobilná fáza A:
voda/0,05 % TFA, mobilná fáza B: ACN/0,05 % TFA; prietok: 0,7 ml/min; gradient): 5 % B
až 100 % B počas 2,1 minúty, výdrž 0,5 min; 220 nm): (čistota) 83,7 %;[M + H] +
vypočítané: 551,4; nájdené 551,4.

Krok 2: (3R)- a (3S)-5.5-difIuór-l-15-(l-metvl-lH-pvrazoI-4-vD-2-[3-(l-metvl-lHDvrazol-4-vl)fenvllirvrimidín-4-vllr>ÍDeridm-3-amín

[0441]
N

N-N

NH.
\

N

Chiral

N-N

\

NH.

Chiral
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[0442] Kyselina trifluóroctová (1 ml, 13,46 mmol, 70,85 ekviv.) sa po kvapkách pridá k
roztoku terc-butylesteru N-[5,5-difluór-1 -[5-( 1 -metyl-1 H-pyrazol-4-yl)-2-[3-( 1 -metyl-1Hpyrazol-4-yl)fenyl]pyrimidín-4-yl]piperidín-3-yl]karbamátu (125 mg, 0,19 mmol, 1,00 ekv.) v
dichlórmetáne (4 ml) udržiavanému pri 0 °C. Výsledný roztok sa mieša po dobu 2 hodín pri
25 °C. Potom sa skoncentruje vo vákuu a prečistí preparatívnou HPLC (Xbridge C18). Získa
sa zlúčenina uvedená v názve vo forme racemickej zmesi (30 mg). Oba enantioméry sa potom
separujú chirálnou preparatívnou HPLC (Lux 5u Cellulose-4, AXIA Packed, 100,0 % MeOH,
0,1 % DEA).
Prvý eluovaný enantiomér: biela pevná látka (14,4 mg, 16 %). Teplota topenia: 70-73
°C. LC/MS (kolóna: Shim-pack XR-ODS, 2,0 x 50 mm, 1,6 pm; mobilná fáza A:
voda/0,05 % TFA, mobilná fáza B: ACN/0,05 % TFA; prietok: 0,7 ml/min; gradient):
5 % B až 100 % B za 2,1 minúty, výdrž 0,5 min; 220 nm): (čistota) 97,5 %;[M + H] +
Vypočítané:451,3; nájdené 451,3.1HNMR (400MHz, DMSO, ppm): 8,49 (m,2H),
8,21-8,18 (m,2H), 8,03 (s,lH),7,90 (s,lH),7,73 (s,lH), 7,68-7,66 (m, 1 H),7,49-7,45
(m,lH), 4,10-4,08 (m,lH), 3,94-3,85 (m,7H), 3,35 (s,lH), 3,30-3,17 (m,lH), 2,69-2,63
(m,lH), 2,49-2,47 (m,lH), 2,31 (m,lH), 1,83-1,72 (m,lH).
Enantiomér eluovaný ako druhý: biela pevná látka (15 mg, 17 %). LC/MS (kolóna:
Shim-pack XR-ODS, 2,0 x 50 mm, 1,6 pm; mobilná fáza A: voda/0,05 % TFA,
mobilná fáza B: ACN/0,05 % TFA; prietok: 0,7 ml/min; gradient): 5 % B až 100 % B
za 2,1 minúty, výdrž 0,5 min; 220 nm): (čistota) 97,8 %;[M + H] + Vypočítané:451,3;
nájdené 451,3.

Príklady 285 a 286: (lS,2S,6S)-2-fluór-6-{5-(l-metyHH-pyrazoI-4-yI)-2-[3-(l-metyI-lHpyrazoI-4-yl)fenyl]pyrimidín-4-ylamino}cyklohexanol a (lR,2R,6R)-2-fluór-6-{5-(lmetyl-lH-pyrazol-4-yl)-2-[3-(l-metyl-lH-pyrazol-4-yl)fenyl]pyrimidín-4-ylamino}cyklohexanol

[0443]
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[0444] Racemická zmes titulných zlúčenín sa získa postupom opísaným v príklade 287 z
(lS,2S,6S)-2-[[2-chlór-5-(l-metyl-lH-pyrazol-4-yl)pyrimidín-4-yl]amino]-6-fluórcyklohexán-l-olu (medziprodukt 45, relatívna stereochémia, racemický, 360 mg, 0,99 mmol, 1,00
ekv.) Čistenie sa uskutoční preparatívnou HPLC[SHIMADZU: kolóna: Xbridge BEH130
Prep C18 OBD Kolóna, 19 x 150 mm, 5 pm, 13 nm; Mobilná fáza: voda (10 mmol/L
NH4HCO3) a etanol (55 % až 67 % za 12 minút); Detektor: UV 254 nm]. Zlúčenina uvedená
v názve sa získa ako biela pevná látka (200 mg, 43 %). Teplota topenia: 176-180 °C. HPLC
(UV 254 nm): 94,57 % čistota. MS: mlz = 448,2-[M + H]+; JH NMR (300 MHz, DMSO-í/ó,
ppm): ô 8,51 (s, 1H), 8,26 (s, 1H), 8,17-8,14 (m, 2H), 8,07 (s, 1H), 7,86 (s, 1H), 7,77 (s, 1H),
7,67-7,65 (m, 1H), 7,50-7,44 (m, 1H), 5,91 (d, J= 7,8 Hz, 1H), 5,55 (d, J = 4,8 Hz, 1H), 4,874,65 (m, 1H), 4,52-4,42 (m, 1H), 4,07-4,02 (m, 1H), 3,93 (s, 3H), 3,88 (s, 3H), 1,85-1,55 (m,
6H).

[0445] Táto racemická zmes sa rozdelí pomocou chirálnej preparatívnej HPLC [kolóna:
Repaired Chiral ADH, 21,2 x 250 mm, 5 pm; Mobilná fáza: hexán a etanol (držanie 30 %
etanolu za 25 minút); Detektor: UV 254/220nm].

Prvý eluovaný enantiomér: (lS,2S,6S)-2-fluór-6-[[5-(l-metyl-lH-pyrazol-4-yl)-2-[3-(lmetyl-lH-pyrazol-4-yl)fenyl]pyrimidín-4-yl]amino]cyklohexán-l-ol (predpokladaná
stereochémia): biela pevná látka (40 mg). Teplota topenia: 144-148 °C. HPLC (UV 254 nm):
98,26 % čistota. Chirálna čistota: e.e. % > 99,99 %.

Enantiomér, ktorý bol eluovaný ako druhý: (lR,2R,6R)-2-fluór-6-[[5-(l-metyl-lH-pyrazol-4yl)-2-[3-( 1 -metyl-1 H-pyrazol-4-yl)fenyl]pyrimidín-4-yl]amino]cyklohexán-1 -ol
(predpokladaná stereochémia): biela pevná látka, 40 mg (9 %). Teplota topenia: 200-202 °C.
HPLC (UV 254 nm): 99,25 % čistota. Chirálna čistota: e.e. % > 99,99 %.
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Príklad 287: (lS,6R)-2,2-Difluór-6-{5-(l-metyl-lH-pyrazoI-4-yI)-2-[3-(l-metyl-lHpyrazol-4- yl)fenyl]pyrimidín-4-ylamino}cyklohexanol

[0446]

[0447] Zmes (1 S,6R)-6-[ [2-chlór-5-(1 -metyl-1 H-pyrazol-4-yl)pyrimidín-4-y 1]amino]-2,2difluórcyklohexán-l-olu (medziprodukt 46,50 mg, 0,12 mmol, 1,00 ekv.), l-metyl-4-[3(tetrametyl-l,3,2-dioxaborolán-2-yl)fenyl]-lH-pyrazolu (53 mg, 0,18 mmol, 1,45 ekv.),
Pd(PCy3)2Cl2 (11 mg, 0,01 mmol, 0,12 ekv.) a K3PO4 (62 mg, 0,28 mmol, 2,27 ekv.) v
dioxáne (2 ml) a vode (0,5 ml) sa zahrieva 3 h pri 100 °C pod atmosférou dusíka v uzavretej
skúmavke. Výsledná zmes sa potom skoncentruje vo vákuu. Zvyšok sa zriedi DCM. Vodná
fáza sa oddelí a extrahuje dvakrát DCM. Spojené organické fázy sa premyjú nasýteným
vodným roztokom chloridu sodného, vysuší síranom horečnatým, prefiltrujú sa a
skoncentrujú. Prečistením preparatívnou HPLC (kolóna Xbridge BEH130 Prep C18 OBD) sa
získa zlúčenina uvedená v názve vo forme bielej pevnej látky (35 mg, 61 %). LC/MS (kolóna:
Shim-pack XR-ODS, 2,0 x 50 mm, 1,6 pm; mobilná fáza A: voda/0,05 % TFA, mobilná fáza
B: ACN/0,05 % TFA; prietok: 0,7 ml/min; gradient): 5 % B až 100 % B počas 2,1 minúty,
výdrž 0,5 min; 220 nm): (čistota) 99,9 %;[M + H] + vypočítané: 466,3; nájdené 466,3. 1H
NMR (300MHz,DMSO-d6,ppm) 8,48 (s,lH), 8,23 (s,lH), 8,17 (s,lH), 8,13 (d, J= 8,1Hz,
1H), 8,05 (s, 1H), 7,84 (s, 1H), 7,78 (s, 1H), 7,65 (d, J=7,5Hz, 1H), 7,48 (t,J=7,7Hz,lH), 6,36
(d,J=7,6Hz,lH), 5,62 (d,J=6,4Hz,lH), 4,31(m,lH), 3,92 (s, 3H), 3,89 (s, 3H), 2,13 (m,2H),
1,75 (m,2H), 1,53 (m,2H).

Príklad 288 a 289: (lR,2S,3S)-3-{5-(l-metyMH-pyrazol-4-yl)-2- [3-(l-metyl-lH-pyrazol4-yl)fenyl]pyrimidín-4-ylamino}cykloheptán-l,2-diol a (lS,2R,3R)-3-{5-(l-metyl-lHpyrazoI-4-yl)-2-[3-(l-metyl-lH-pyrazol-4-yl)fenyI]pyrimidín-4-ylamino}-cykloheptán1,2-dioI
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Krok 1: N-f(3aS,4S,8aR)-2,2-dimetyloktahvdrocvklohepta[dlH,31dioxol-4-yll-2-chIór-5(l-metvl-lH-pvrazoI-4-vľ)pvrimidín-4-amín (racemický - relatívna stereochémial

[0448]
M

/

N-N

[0449] Zlúčenina uvedená v názve sa získa podľa postupu opísaného v príklade 287 z N[(3aS,4S,8aR)-2,2-dimetyloktahydrocyklohepta[d][l,3]dioxol-4-yl]-2-chlór-(l-metyl-lHpyrazol-4-yl)pyrimidín-4-amínu (medziprodukt 51,180 mg, 0,43 mmol, 1,00 ekv.) vo forme
žltého oleja (220 mg, 92 %). LC/MS (kolóna: Shim-pack XR-ODS, 2,0 x 50 mm, 1,6 pm;
mobilná fáza A: voda/0,05 % TFA, mobilná fáza B: ACN/0,05 % TFA; prietok: 0,7 ml/min;
gradient): 5 % B až 100 % B za 2,1 minúty, výdrž 0,5 min; 220 nm): (čistota) 90,0 %;[M + H]
+ Vypočítané:500,3; nájdené 500,0.

Krok 2: (1R,2S, 3S)-3-(5-(l -meťvl-lH-pvrazoI-4-vl) -2-13-íl -metvI-lH-pvrazol-4-vO fény 11 pyrimidín-4-vlaminolcvkloheptán-1,2-diol a (1 S,2R,3R)-3-(5-( 1 -mety 1-1 H-pyrazol4-yl)-2-[3-(l-meťyl-lH-pvrazol-4-vl)fenvl]pvrímidín-4-vlamino)cykloheptán-l,2-diol

[0450]
:N

N-N

\

Chiral

Chiral

N-N

\

[0451] Roztok kone. HC1 (0,75 ml, 24,68 mmol, 62 ekv.) v MeOH (1 ml) sa po kvapkách
pridá k roztoku N-[(3aS,4S,8aR)-2,2-dimetyloktahydrocyklohepta[d][l,3]dioxol-4-yl]-5-(l-
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metyl-lH-pyrazol-4-yl)-2-[3-(l-metyl-lH-pyrazol-4-yl)fenyl]pyrimidín-4-amínu (220 mg,
0,40 mmol, 1,00 ekv.) v MeOH (2 ml) udržiavanému pri 0 °C. Výsledný roztok sa mieša 16
hodín pri teplote miestnosti. Hodnota pH roztoku sa upraví na 8 pridaním amoniaku. Reakčná
zmes sa skoncentruje vo vákuu a prečistí flash chromatografiou (H2O: MeOH, 1:1), čím sa
získa zlúčenina uvedená v názve vo forme racemickej zmesi (130 mg). Oba enantioméry sa
separujú pomocou Chiral-Prep-HPLC (Chiralpak IC, MeOH).
Prvý eluovaný izomér: 50 mg (31 %). Teplota topenia: 176-178 °C. LC/MS (kolona:
Shim-pack XR-ODS, 2,0 x 50 mm, 1,6 pm; mobilná fáza A: voda/0,05 % TFA,
mobilná fáza B: ACN/0,05 % TFA; prietok: 0,7 ml/min; gradient) :5%Bažl00%B
za 2,1 minúty, výdrž 0,5 min; 220 nm): (čistota) 99,1 %;[M + H] + Vypočítané:460,2;
nájdené 460,0.1H NMR (300 MHz, Chlóroform-d) 8,50 (s, 1H), 8,20 (d, J = 8,0 Hz,
2H), 7,86 (s, 1H), 7,75 (s, 1H), 7,68 (s, 1H), 7,56 (d, J = 10,6 Hz, 2H), 7,45 (t, J = 7,7
Hz, 1H), 6,00 (d, J = 7,4 Hz, 1H), 4,62 - 4,42 (m, 1H), 4,12 (d, J = 2,8 Hz, 1H), 4,10 4,01 (m, 1H), 3,97 (d, J = 8,0 Hz, 5H), 2,21 - 2,01 (m, 1H), 1,93 (q, J = 9,8,9,1 Hz,
1H), 1,86 - 1,76 (m, 3H), 1,69 (d, J = 6,3 Hz, 3H), 1,63 - 1,45 (m, 2H).
Druhý eluovaný izomér: 59 mg (31 %). Teplota topenia: 176-178 °C. LC/MS (kolóna:
Shim-pack XR-ODS, 2,0 x 50 mm, 1,6 pm; mobilná fáza A: voda/0,05 % TFA,
mobilná fáza B: ACN/0,05 % TFA; prietok: 0,7 ml/min; gradient): 5 % B až 100 % B
za 2,1 minúty, výdrž 0,5 min; 220 nm): (čistota) 98,6 %;[M + H] + Vypočítané:460,2;
nájdené 460,0.

Príklad 290: (lS,2R,6S)-2-fluór-6-{5-(l-metyl-lH-pyrazol-4-yl) -2-[3-(l-metyl-lHpyrazol-4-yl)fenyl]pyrimidín-4-ylamino}cyklohexanol (racemický - relatívna
konfigurácia)

Krok 1: (lS,2S,3SV2-(metoxvmetoxv)-3-fí5-(l-metyl-lH-Dvrazol-4-vľ)-2-[3-(l-metvl-lHnvrazoB-4-vl)fenvllDvrimidín-4-vllaminolcvklohexylacetát (racemický - relatívna

stereochémia)

[0452]
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[0453] Zlúčenina uvedená v názve sa získa podľa postupu opísaného v príklade 287 z
(1 S,2S,3 S)-3-[[2-chlór-5-(l -metyl-1 H-pyrazol-4-yl)pyrimidín-4-yl]amino]-2(metoxymetoxy)cyklohexylacetátu (medziprodukt 54, racemický, 330 mg, 0,72 mmol, 1,00
ekv.) vo forme žltej pevnej látky (480 mg, 100 %). MS: mlz = 532,5-[M + H]+.

Krok 2: (lS,2S,3S)-2-(metoxvmetoxv)-3-115-(l-metvl-lH-Dvrazol-4-vD-2-f3-(l-metvl-lHnyrazoD-4-vl)fenvl]pvnmidín-4-vllaminolcvklohexán-l-ol (racemický - relatívna
stereochémia)

[0454]

[0455] Roztok (1 S,2S,3S)-2-(metoxymetoxy)-3-[[5-( 1 -metyl-1 H-pyrazol-4-yl)-2-[3-( 1 -metyllH-pyrazol)-4-yl)fenyl]pyrimidín-4-yl]amino]cyklohexylacetátu (racemický, 480 mg, 0,81
mmol, 1,00 ekv.) a hydroxidu sodného (100 mg, 2,45 mmol, 3,02 ekv.) v THF (10 ml) a vode
(2 ml) sa mieša po dobu 2 hodín pri 25 °C. Potom sa skoncentruje za zníženého tlaku a zriedi
vodou (20 ml). Výsledná zmes sa extrahuje DCM (3x10 ml). Spojené organické vrstvy sa
premyjú roztokom soli, vysušia bezvodým Na2SC>4, prefíltrujú a skoncentrujú vo vákuu.
Čistením flash chromatografiou na silikagéli (MeOH/DCM, 1: 100 až 1:25) sa získa zlúčenina
uvedená v názve vo forme hnedej pevnej látky (340 mg, 77 %). MS: mlz = 490,4-[M + H]+.
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Krok 3: N-Í(1 S,2S,3R)-3-fluór-2-(metoxymetoxvkvklohexyll-5-(l-metvl-lH-pyrazoI-4vl)-2-[3-(l-metyl-lH-Dvrazol-4-vDfenvllpyrimidín-4-amín (racemickv - relatívna
stereochémia)

[0456]

/

O

\

[0457] Roztok (lS,2S,3S)-2-(metoxymetoxy)-3-[[5-(l-metyl-lH-pyrazol-4-yl)-2-[3-(l-metyllH-pyrazol)-4-yl)fenyl]pyrimidín-4-yl]amino]cyklohexán-l-olu (racemický, 340 mg, 0,56
mmol, 1,00 ekv., 80 % čistota) v dichlórmetánu (1 ml) sa pridá po kvapkách do roztoku
XtalFluor-E (195 mg, 0,83 mmol, 1,50 ekv., 98 % čistota) v DCM (10 ml) udržiavanému pri 0
°C pod atmosférou dusíka. K výslednej zmesi sa pri 0 °C po kvapkách pridá TEA.3HF (147
mg, 0,89 mmol, 1,61 ekv., 98 % čistota). Reakčná zmes sa zahreje na teplotu miestnosti a
mieša ďalšiu 1 hodinu. Potom sa reakcia ukončí pridaním 20 ml H2O a extrahuje DCM (3x10
ml). Spojené organické vrstvy sa premyjú nasýteným vodným roztokom chloridu sodného (1
ml), vysuší bezvodým síranom sodným, prefiltrujú sa a skoncentrují. Čistením flash
chromatografiou na silikagéli (MeOH/DCM, 1: 100 až 1:20) sa získa zlúčenina uvedená v
názve vo forme žltej pevnej látky (144 mg, 47 %). MS: m/z = 492,4-[M + H]+.

Krok 4: TIS, 2R6S)-2-fIuór-6-lí5-(l-metvl-lH-pvrazol-4-vl)-2-f3.(l-metvl-lH-pyra2ol-4vl)fenvllDvrimidín-4-yllaminolcyklohexán-l-olu (racemickv - relatívna stereochémia)
[0458]
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[0459] Nasýtený roztok HC1 (g) v dioxáne (2 ml) sa pridá do roztoku N-[(l S, 2S, 3R)-3fluór-2-(metoxymetoxy)cyklohexyl]-5-(l -metyl-1 H-pyrazol-4-yl)-2-[3-(l -metyl-1 H-pyrazol4-yl)fenyl]pyrimidín-4-amínu (racemický, 139 mg, 0,28 mmol, 1,00 ekv.) v dioxáne (2 ml).
Reakčná zmes sa mieša 2 hodiny pri 25 °C. Hodnota pH roztoku sa upraví na 7 nasýteným
hydrogénuhličitanem sodným (aq.) a výsledná zmes sa skoncentruje vo vákuu. Zvyšok sa
zriedi 10 ml DCM. Pevné látky sa odfiltrujú. Filtrát sa skoncentruje vo vákuu a surový
produkt (100 mg) sa prečistí prep-HPLC[SHIMADZU: kolóna: Xbridge BEH 130 Prep C18
OBD kolona, 19 x 150 mm, 5 pm, 13 nm; Mobilná fáza: voda (10 mmol/L NH4HCO3) a ACN
(35 % až 41 % za 10 minút); Detektor: UV 254 nm], čím sa získa zlúčenina uvedená v názve
ve forme bielej pevnej látky (73 mg, 56 %). Teplota topenia: 116-120 °C. HPLC (UV 254
nm): čistota 97,85 %. MS: mlz = 448,3-[M + H]+. 1HNMR (300 MHz, DMSO-tfú, ppm): Ô

Príklad 291: (lR,2S,7S)-2-metylamino-7-{5-(l-metyl-lH-pyrazol-4-yl)-2-[3-(l-metyl-lHpyrazol-4-yl)fenyl]pyrimidín-4-ylamino}cykloheptanol (racemický - relatívna
konfigurácia)

Krok 1: N-(cvkloher>t-2-én-l-vl)-5-(l-metvl-lH-nvrazol-4-vB -2-f3-(l-metyMH-nvrazol4-vl)fenyllDvrimidín-4-amín

[0460]
M

N-N

\

[0461] Zlúčenina uvedená v názve sa získa podľa postupu opísaného v príklade 287 z 2-chlórN-(cyklohept-2-én-l-yl) -5-(l-metyl-lH-pyrazol-4-yl)pyrimidín-4-amínu (medziprodukt 56,
12 mg, 0,04 mmol, 1,00 ekv.) vo forme žltého oleja (10 mg, 59 %). LC/MS:[M + H] +
Vypočítané: 426,2; Nájdené 426,0;
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Krok 2: 5-(l-metvl-lH-pvrazoI-4-vD-2-f3-(l-metyl-lH-pvrazol-4-vl)fenyl]-N-f(lS,7R)8-oxabicvklof5.1.0]oktán-2-vllpvrimidín-4-amín (racemickv - relatívna stereochémia)

[0462]

[0463] mCPBA (156 mg, 0,86 mmol, 3,12 ekv.) sa po častiach pridá k roztoku N-(cyklohept2-én-1 -yl)-5-( 1 -metyl-1 H-pyrazol-4-yl)-2-[3-( 1 -metyl-1 H-pyrazol-4-yl) fenyl] pyrimidín-4amínu (130 mg, 0,27 mmol, 1,00 ekv.) udržiavanému pri 0 °C a pod atmosférou dusíka v
DCM (8 ml)). Pridá sa hydrogénuhličitan sodný (78 mg, 0,88 mmol, 3,21 ekv.) a výsledný
roztok sa mieša po dobu 6 hodín pri 20 °C. Po zriedení DCM sa zmes premyje vodným
roztokom uhličitanu sodného a nasýteným vodným roztokom chloridu sodného. Organická
vrstva sa vysuší bezvodým síranom sodným, prefiltruje a skoncentruje. Prečistením flash
chromatografiou na silikagéli (DCM: MeOH, 20: 1) sa získa zlúčenina uvedená v názve vo
forme žltého oleja (70 mg, 46 %). LC/MS:[M + H] + Vypočítané:442,2; nájdené 442,0.

Krok 3: (lR,2S.7S)-2-í[5-(l-metvl-lH-nvrazol-4-vl)-2-[3-(l-metyl-lH-pvrazol-4-vľ)
fenvllpvrimidín-4-vllaminol-7-fmetvlaminokvkloheptán-l-ol (racemickv - relatívna
stereochémia)

[0464]

[0465] Roztok CH3NH2 (310 mg, 9,98 mmol) v MeOH (5 ml) sa pridá k 5-(l-metyl-lHpyrazol-4-yl)-2-[3-(l-metyl-lH-pyrazol-4-yl)fenyl]-N-[(lS,2S,7R)-8-oxabicyklo[5.1.0]
oktán-2-yl]pyrimidín-4-amínu (racemický, 65 mg, 0,13 mmol, 1,00 ekv., 85 % čistota).
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Výsledná reakčná zmes sa mieša 36 hodín pri 80 °C. Potom sa zmes skoncentruje vo vákuu a
surový produkt (50 mg) sa purifikuje prep-HPLC[SHIMADZU: kolóna: Xbridge BEH130
Prep C18 OBD kolóna, 19 x 150 mm, 5 pm, 13 nm; Mobilná fáza: voda (10 mmol/L
NH4HCO3) a ACN (27 % až 34 % za 8 minút); Detektor: UV 254 nm], čím sa získa zlúčenina
uvedená v názve (10 mg, 16 % výťažok) vo forme špinavo bielej pevnej látky. t.t.

120

až

122

°C. HPLC (UV 254 nm): 96,53 % čistota. MS: miz = 473,2-[M + H]+; 1H NMR (400 MHz,
Chloroform-í/, ppm): ô 8,46 (s, 1H), 8,21-8,17 (m, 2H), 7,85 (s, 1 H), 7,73 (s, 1H), 7,66 (s,
1H), 7,61 (s, 1H), 7,58-7,53 (m, 1H), 7,48-7,42 (m, 1H), 5,93 (d, J= 6,8 Hz, 1H), 4,53 (brs„
1H), 4,13-4,09 (m, 1H), 3,94 (s, 3H), 3,00-2,92 (m, 1H), 2,63 (s, 3H), 2,01 -1,92 (m, 2H),
1,85 - 1,74 (m, 5H), 1,51-1,40 (m, 1H).

Príklad 292: enzvmatické testy

Enzymaticky test IRAK1

[0466] IRAK1 je ľudský purifikovaný rekombinantný enzým (His-TEV-IRAKl (194-712)).
V tomto teste IRAK-1 hydrolyzuje ATP a autofosforyluje sa. Meranie inhibície IRAK-1 bolo
uskutočnené na 384 jamkovej doštičke FlashPlate potiahnutej streptavidínom (PerkinElmer #
SMP410A).

[0467] His-TEV-IRAK-1 (15 ng/jamka), ATP (1 pM,[33P] ATP 0,25 pCi/jamka) a zlúčenina
v DMSO (rozmedzie koncentrácií od 20 pM do 1 nM) alebo kontrola (2 % DMSO) sa
inkubuje po dobu 3 hodiny pri 30 °C v testovacom pufŕi: Hepes pH 7,0 50 mM, BSA bez
mastných kyselín 0,1 %, ditiotreitol DTT 2 mM, MgC12 10 mM, EGTA 0,5 mM, Triton-X100 0,01 %. Kinázová reakcia sa zastaví pridaním EDTA. Supematant sa odstráni, doštičky sa
premyjú trikrát 150 mM NaCl a rádioaktivita sa potom zmeria v čítačke Microbeta Trilux.

Enzymaticky test IRAK4

[0468] IRAK4 je ľudský čistený rekombinantný enzým (His-TEV-IRAKl (194-712). IRAK4
hydrolyzuje ATP, autofosforyluje sa a fosforyluje generický peptidový substrát Serín/Treonín
(STK: 61ST1BLC od cisBio International so sídlom v Bagnols/Céze FR).
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[0469] Meranie inhibície IRAK-4 sa uskutočňuje na 384 jamkovej doštičke FlashPlate
potiahnutej streptavidínom (PerkinElmer # SMP410A). His-TEV-IRAK4 (20ng/jamka), ATP
(2 uM,[33P]ATP 0,25 pCi/jamka), STKl-biotínový peptid (300 nM) a zlúčenín v DMSO
(rozmedzie koncentrácií od 20 pM do 1 nM) alebo kontrola (2 % DMSO) sa inkubuje po
dobu 3 hodín pri 30 °C v testovacom pufri: Hepes pH 7,0 50 mM, BSA bez mastných kyselín
0,1 %, ditiotreitol DTT 2 mM, MgC12 10 mM, EGTA 0,5 mM, Tween-20 0,01 %, MnC12 5
mM.

[0470] Kinázová reakcia sa zastaví pridaním EDTA. Supematant sa odstráni, doštičky sa
premyjú trikrát 150 mM NaCI a rádioaktivita sa potom zmeria v čítačke Microbeta Trilux.

TLR7 indukovaný IL-6 v ľudských PBMC

[0471] Humánny PBMC test sa použije ako jeden z funkčných testov na monitorovanie
inhibičnej aktivity malých molekúl inhibítorov IRAK1 a IRAK4 na TLR7 indukovanou
sekréciou IL-6 v ľudských mononukleámych bunkách (PBMC). Ľudské bunky PBMC sa
pripravia z buffy coats (plnej krvi obohatené o leukocyty a krvné doštičky) získané od
zdravých dobrovoľníkov a použijú buď čerstvé, alebo zmrazené a naivzorkujú v testovacom
médiu (RPMI + 2 % P/S/L-glu + 10 % HI-FBS) a vopred ošetria zlúčeninou v DMSO/médiu
(rozmedzie koncentrácií od 25 pM do 0,4 nM) alebo kontrolou (0,25 % DMSO) v priebehu
30 minút pri 37 °C v testovacom médiu. Po predbežnom ošetrení inhibítory IRAK1 a IRAK4
sa PBMC stimulujú ligandom špecifickým pre TLR7 (2 pM) cez noc (16-18 hodín) pri 37 °C.
Po inkubácii sa supematant prenesie do 384 jamôk PE AlphaPlate-384 (6005350) a IL-6 sa
kvantifikuje pomocou kitu Perkin Elmer IL-6 Alpha LISA (AL223C). Doštičky sa vyhodnotia
v čítačke doštičiek Envision® s Alpha Technology®.

[0472] Výsledky sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
*

IC50> 5 pM

**

IC50 v rozmedzí 1 pM - 5 pM

***

IC50 v rozmedzí 0,1 pM -1,0 pM

****

IC50< 0,1 pM

NT

nie j e testované

243

244

Zlúčenina IRAK1 IC50 IRAK4IC50

26
27

28

NT
**

***

NT

****

****

♦ ♦ Ht

***

29
30

***

33

NT
NT

***

****

**

**

**

NT

**

NT

34

***

35
36

**
**

***
**

39

***

42
43

***

44
45

♦*

46

**
***

***

***

**

****

***

***

**

***

47

líc*

***

48

***

***

49

***

***

50

NT
NT

40
41

**

**

37
38

NT

***

31
32

TLR7 indukovaná sekrécia IL-6 v hPBMC (IC50)

***

**

245

246

Zlúčenina IRAK1 IC50 IRAK4IC50
76

**

***

**

77

78

**

***

NT
NT

79
***

80
81

**

82

**

NT

***
NT
***

83
84

TLR7 indukovaná sekrécia IL-6 v hPBMC (IC50)

**

***

**

****

**

****

***

85
86
87

NT

88
**

89

NT

90

NT

91

NT

92

NT

93
94

***

****

***

****

**

95

NT

96

**

****

NT

97

**♦

****

**

98

**

***

NT

99

***

****

***

100

**

***

NT

247

Zlúčenina IRAK1 IC50 IRAK4IC50

***

101

**

102

**

***

103

**

****

104

**

***

105

***

106

****

107

***

108

***

TLR7 indukovaná sekrécia IL-6 v hPBMC (IC50)

NT

NT
NT
NT
NT

***

***

109

***

NT

110

**

NT

111

** *

****

NT

112

**

***

**

113

** *

****

**

114

NT

115

***

***

116

***

NT

117

H* +

NT

118

**

****

119

**

***

120

***

***

NT

121

***

NT

122

***

NT

****

***

124

***

NT

125

***

***

123

** *

**

248

Zlúčenina IRAK1 IC50 IRAK4IC50

TLR7 indukovaná sekrécia IL-6 v hPBMC (IC50)

126

*

***

NT

127

*

****

***

128

** *

****

**■!<

129

***

****

***

130

**

***

NT

131

**

****

**

****

***

132
133

***

****

***

134

****

****

****

135

***

136
137
138

**

***
****

**

****

***

****

139

***

NT

140

***

NT

141

***

**

142

*

**

NT

143

***

****

***

144

*

***

NT

145

*

146

*

****

147

*

****

NT

148

*

***

NT

149

***

****

150

*

***

NT

NT

249

250

Zlúčenina IRAK1 IC50 IRAK4IC50

****

176

♦♦t*

177

TLR7 indukovaná sekrécia IL-6 v hPBMC (IC50)
NT

NT

178

***

179

***

****

180

***

****

NT

181

***

****

**

182

****

****

***

183

♦♦♦

****

**

184

***

****

** *

**

****

**

186

****

****

***

187

****

****

188

****

****

185

NT

189
190

NT
****

191
192

**

**

193

****

**

***

NT

****

NT

***

NT

194

***

****

*+*

195

****

****

**

196

**

***

197

***

NT

198

♦♦

****

NT

199

***

****

***

200

**

***

NT

251

Zlúčenina IRAK1 IC50 IRAK4IC50
****

TLR7 indukovaná sekrécia IL-6 v hPBMC (IC50)

201

**

202

**

NT

203

**

NT

204

** *

****

205

***

****

NT

***

NT

206
207

NT
***

****

209

****

♦ t**

210

***

****

211

***

208

****

***

***

**

***

212
213

NT

NT

****
****

214
215

***

****

***

216

***

****

***

***

****

**

217
218

**

219
220
221

***

NT
****

**

****

NT

***

NT

****

NT

***

222
223

***

224

**

225

***

NT
****

***

252

Zlúčenina IRAK1 IC50 IRAK4IC50

TLR7 indukovaná sekrécia IL-6 v hPBMC (IC50)

226

NT

227

NT

228

NT

229

NT
**

230
231

NT
NT

232

***

233

***

****

NT

**

****

235

**

***

NT

236

**

***

NT

234

237

**

238

***

239

***

NT

NT

***

240

***
NT

241

**

***

NT

242

***

****

***

243

**

****

***

244

***

****

245

****

246

**

NT
NT

247

**

***

248

***

****
***

249
250

**

***

***

$

jJí

NT
NT

253

254

Zlúčenina IRAK1 IC50 IRAK4IC50
276

****

TLR7 indukovaná sekrécia IL-6 v hPBMC (IC50)

****

277

***

NT
****

278
279
280

****

**

281

****

**

282
283

**

***

**

**

**

****

285

***

****

286

***

****

284

****

287
288
289

***

*** *

****

****

****

290

NT

291

NT

Príklad 293 Farmaceutické prípravky

[0473]
(A) Injekčné fľaštičky: Roztok 100 g účinnej látky podľa vynálezu a 5 g
hydrogénfosforečnanu disodného v 3 litroch dvakrát destilovanej vody sa upraví na pH 6,5
pomocou 2 N kyseliny chlorovodíkovej, sterilné prefiltruje a prevedie do injekčných
fľaštičiek, lyofilizuje za sterilných podmienok a za sterilných podmienok sa fľaštičky uzavrú.
Každá injekčná fľaštička obsahuje 5 mg účinnej látky.
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(B) Čapíky: Zmes 20 g účinnej zložky podľa vynálezu sa roztaví so 100 g sójového lecitínu a
1400 g kakaového masla, zmes sa naleje do foriem a nechá vychladnúť. Každý čapík
obsahuje 20 mg účinnej látky.
(C) Roztok: Roztok sa pripraví z 1 g účinnej látky podľa vynálezu, 9,38 g NaH2P04 • 2 H2O,
28,48 g Na2HP04 • 12 H2O a 0,1 g benzalkoniumchloridu v 940 ml dvakrát destilovanej vody.
Hodnota pH sa upraví na 6,8 a roztok sa doplní na 1 liter a sterilizuje ožiarením. Tento roztok
je možné použiť vo forme očných kvapiek.
(D) Masť: 500 mg účinnej zložky podľa vynálezu sa zmieša s 99,5 g vazelíny za aseptických
podmienok.
(E) Tablety: Zmes 1 kg účinnej látky podľa vynálezu, 4 kg laktózy, 1,2 kg zemiakového
škrobu,

0,2

kg mastenca a 0,1 kg stearátu horečnatého sa lisuje za vzniku tabliet konvenčným

spôsobom tak, že každá tableta obsahuje

10

mg účinnej zložky.

(F) Poťahované tablety: Tablety sa lisujú analogicky ako v príklade E a následne sa poťahujú
obvyklým spôsobom poťahom sacharózy, zemiakového škrobu, mastenca, tragantu a farbiva.
(G) Tobolky: 2 kg účinnej látky podľa vynálezu sa obvyklým spôsobom zavedie do tvrdých
želatínových toboliek tak, že každá tobolka obsahuje 20 mg účinnej zložky.
(H) Ampule: Roztok 1 kg účinnej látky podľa vynálezu v 60 litroch dvakrát destilovanej vody
sa sterilné pre filtruje, prenesie do ampúí, za sterilných podmienok lyofilizuje a ampule sa za
sterilných podmienok uzavrú. Každá ampula obsahuje 10 mg účinnej látky.
(I) Inhalačný sprej: 14 g účinnej látky podľa vynálezu sa rozpustí v 10 litroch izotonického
roztoku NaCl a roztok sa prevedie do komerčne dostupných sprejových nádob s čerpacím
mechanizmom. Roztok môže byť nastriekaný do úst alebo nosa. Jeden výstrek (asi 0,1 ml)
zodpovedá dávke asi 0,14 mg.

[0474] I keď je tu opísaný rad uskutočnení tohto vynálezu, je zrejmé, že základné príklady
môžu byť modifikované tak, že poskytnú ďalšie uskutočnenia, ktoré využívajú zlúčeniny a
spôsoby podľa tohto vynálezu. Preto sa poukazuje na to, že rozsah tohto vynálezu je
definovaný pripojenými nárokmi, spíše než konkrétnymi uskutočneniami, ktoré boli
predstavené len ako príklady.
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PATENTOVÉ NÁROKY

alebo jej farmaceutický prijatelná soľ, kde:

X

je CR alebo N;

A

je O, S, S02, SO, -NRC(O), -NRS02 alebo N(R); alebo A chýba;

-j

R

je H, Ci-6 alifatický zvyšok, C3.10 aryl, 3-8 členný nasýtený alebo čiastočne nenasýtený

karbocyklický kruh alebo 3-7 členný heterocyklický kruh majúci 1-4 heteroatomy nezávisle
vybrané z dusíka, kyslíka alebo síry; z ktorých každý je poprípade substituovaný; alebo R3 je
halogén, -halogénalkyl, -OR, -SR, -CN, -N02, -S02R, -SOR, -C(0)R, -C02R, -C(0)N(R)2,
-NRC(0)R, -NRC(0)N(R)2, -NRS02R alebo -N(R)2; alebo
keď A je -NRC(O), -NRS02 alebo N(R); potom R a R3, brané dohromady, spoločne s atómy,
na ktoré sú naviazané, môžu tvoriť 3-7 členný heterocyklický kruh majúci 1-4 heteroatomy
nezávisle vybrané z dusíka, kyslíka alebo síry alebo 5-6 členný monocyklický heteroarylový
kruh majúci 1-4 heteroatomy nezávisle vybrané z dusíka, kyslíku alebo síry; z ktorých každý
je poprípade substituovaný;

X'

je CR alebo N;
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Kruh Zje 3-7 členný heterocyklický kruh majúci 1-4 heteroatómy nezávisle vybrané z dusíka,
kyslíka alebo síry alebo 5-6 členný monocyklický heteroarylový kruh majúci 1-4 heteroatómy
nezávisle vybrané z dusíka, kyslíka alebo síry; z ktorých každý je poprípade substituovaný;
R1

je -R, halogén, -halogénalkyl, -OR, -SR, -CN, -NO2, -SO2R, -SOR, -C(0)R, -CO2R,

-C(0)N(R)2, -NRC(0)R, -NRC(0)N(R)2, -NRSO2R alebo -N(R)2;

Ra

chýba alebo znamená -R, halogén, -halogénalkyl, -OR, -SR, -CN, -NO2, -SO2R,

-SOR, -C(0)R, -C02R, -C(0)N(R)2, -NRC(0)R, -NRC(0)N(R)2, -NRS02R alebo -N(R)2;
Kruh Y je poprípade substituovaný pyridyl, pyrazol alebo tiadiazol;
R2

je -R, halogén, -halogénalkyl, -OR, -SR, -CN, -NO2, -SO2R, -SOR, -C(0)R, -CO2R,

-C(0)N(R)2, -NRC(0)R, -NRC(0)N(R)2, -NRSO2R alebo -N(R)2;
Rb

chýba alebo znamená -R, halogén, -halogénalkyl, -OR, -SR, -CN, -NO2, -SO2R, -SOR,

-C(0)R, -C02R, -C(0)N(R)2, -NRC(0)R, -NRC(0)N(R)2, -NRSO2R alebo -N(R)2;
každé R je nezávisle vodík, C1-6 alifatický zvyšok, C3.10 aryl, 3-8 členný nasýtený alebo
čiastočne nenasýzený karbocyklický kruh, 3-7 členný heterocyklický kruh majúci 1-4
heteroatómy nezávisle vybrané z dusíka, kyslíka alebo síry alebo 5-6 členný monocyklický
heteroarylový kruh majúci 1-4 heteroatómy nezávisle vybrané z dusíka, kyslíka alebo síry; z
ktorých každý je poprípade substituovaný; alebo

dve skupiny R na rovnakom atóme, brané dohromady, spoločne s atómom, ku ktorému sú
pripojené, tvoria C3.10 aryl, 3-8 Členný nasýtený alebo čiastočne nenasýtený karbocyklický
kruh, 3-7 členný heterocyklický kruh majúci 1-4 heteroatómy nezávisle vybrané z dusíka,
kyslíka alebo síry alebo 5-6 členný monocyklický heteroarylový kruh majúci 1-4 heteroatómy
nezávisle vybrané z dusíka, kyslíka alebo síry; z ktorých každý je poprípade substituovaný;

pričom když X je N a A chýba, potom R nie je H.

2.

Zlúčenina podľa nároku 1, kde X je CH.

3.

Zlúčenina podľa nároku 1, kde X je N.
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4.

Zlúčenina podľa podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, kde A je O alebo

N(R) alebo A chýba.

5.

Zlúčenina podľa podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, kde R3 je H, Ci_6

alifatický zvyšok, C3-10 aryl, 3-8 členný nasýtený alebo čiastočne nenasýtený karbocyklický
kruh alebo 3-7 členný heterocyklický kruh majúci 1-4 heteroatómy nezávisle vybrané z
dusíka, kyslíka alebo síry; z ktorých každý je poprípade substituovaný; alebo R3 je
-halogénalkyl, -C(0)R, -C02R alebo -C(0)N(R)2.

6.

Zlúčenina podľa podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, kde R3 je Ci_6

alifatický zvyšok, C3.10 aryl, 3-8 členný nasýtený alebo čiastočne nenasýtený karbocyklický
kruh alebo 3-7 členný heterocyklický kruh majúci 1-4 heteroatómy nezávisle vybrané z
dusíka, kyslíka alebo síry; z ktorých každý je poprípade substituovaný.
7.

Zlúčenina podľa podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, kde A-R3 je -H,

-CH3, -CF3,
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8.

Zlúčenina podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, kde kruh Zje:

kde X je O, S alebo NR1; Y je C alebo N; a T je C alebo N.

9.

Zlúčenina podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, kde kruh Zje
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/

10.

Zlúčenina podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, kde kruh Y je

-IM—f
HN

11.

Zlúčenina podľa nároku 1, vzorca I-b
/

f-b;
alebo jej farmaceutický prijateľná soľ.
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12.

Zlúčenina podľa nároku 1, vzorca I-c
/

i-c;
alebo jej farmaceutický prijateľná soľ.

13.

Zlúčenina podľa nároku 1, vybraná z tabuľky 1.

14.

Farmaceutická kompozícia obsahujúca zlúčeninu podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až

13 a farmaceutický prijateľný adjuvans, nosič alebo vehikulum.

15.

Zlúčenina podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1-13 alebo jej fyziologicky prijateľná soľ

na použitie pri inhibícii aktivity IRAK alebo jej mutantu u pacienta alebo v biologickej
vzorke, pričom uvedená inhibícia zahrnuje podávanie uvedenej zlúčeniny alebo jej
fyziologicky prijateľnej soli uvedenému pacientovi alebo kontaktovanie uvedenej biologickej
vzorky s uvedenou zlúčeninou alebo jej fyziologicky prijateľnou soľou.

16.

Zlúčenina podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 15 alebo jej fyziologicky prijateľná

soľ, na použitie pri liečbe poruchy sprostredkovanej IRAK u pacienta, ktorý to potrebuje,
zahrnujúca podávanie uvedenému pacientovi uvedenej zlúčeniny alebo jej fyziologicky
prijateľnej soli.
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17.

Zlúčenina alebo jej fyziologicky prijateľná soľ na použitie podľa nároku 16, kde

porucha je vybraná z reumatoidnej artritídy, psoriatickej artritídy, osteoartrózy, systémového
lupus erythematosus, lupus nephritis, ankylozujúcej spondylitídy, osteoporózy, systémovej
sklerózy, roztrúsenej sklerózy, psoriázy, diabetes typu I, diabetes typu II, zápalovej črevnej
choroby (Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy), hyperimunoglobulinémie D a syndrómu
periodickej horúčky, periodických syndrómov spojených s kryopyrínom, Schnitzlerovho
syndrómu, systémovej juvenilnej idiopatickej artritídy, nástupu Stillovej choroby u dospelých,
dny, pseudodny, syndrómu SAPHO, Castlemanovej choroby, sepsie, mŕtvice, aterosklerózy,
celiakie, DIRA (deficit antagonistu receptora IL-1), Alzheimerovej choroby, Parkinsonovej
choroby a rakoviny.

18.

Zlúčenina podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 13 na použitie pri liečbe rakoviny u

subjekta.

19.

Spôsob výroby zlúčeniny vzorca I podľa nároku 1, zahrnujúci kroky:

reakcie zlúčeniny vzorca (A):
R"

>^nh2

N

X

II

"A-R
Br

A;

so zlúčeninou vzorca
B(OR)2
0

Rb

kde X, Y, A, R, Ra, Rb, R2 a R3 sú definované v nároku 1; za poskytnutia zlúčeniny vzorca
(B):
Ra

>^NH2

N '"X
—d3
kA“R

r2

Rb

B
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a reakciu zlúčeniny vzorca (B) so zlúčeninou vzorca

B(OR)2

i

kde Z a R1 sú definované v nároku 1;

za poskytnutia zlúčeniny vzorca I podľa nároku 1.
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