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Opis
5

KRÍŽOVÝ ODKAZ NA SÚVISIACE PRÍHLÁŠKY
Táto prihláška nárokuje výhodu doterajšej patentovej prihlášky Spojených štátov č.
62/460,562, podanej 17. februára 2017; doterajšej patentovej prihlášky Spojených
štátov č. 62/479,169, podanej dňa 30. marca 2017; doterajšej patentovej prihlášky
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Spojených štátov č. 62/551,645, podanej 29. augusta 2017; doterajšej patentovej
prihlášky Spojených štátov č. 62/551,647, podanej 29. augusta 2017; a doterajšej
patentovej prihlášky Spojených štátov č. 62/551,668, podanej dňa 29. augusta 2017.
OBLASŤ TECHNIKY

15
STING (stimulátor interferónových génov) je signálna molekula v inherentnej
odpovedi na dsDNA v cytozole. U mnohých ľudských rakovín bola hlásená delécia
STING. Okrem toho bola deregulácia signalizácie STING u ľudských rakovín tiež
hlásená v prípade melanómu (Xia T, a kol., „Recurrent Loss of STING Signaling in
20

Melanoma Correlates with Susceptibility to Viral Oncolysis“ (Opakovaná strata
STING signalizácie u melanómu koreluje s náchylnosťou na vírusovú onkolýzu)
Cancer Res. 2016) a rakoviny hrubého čreva. (Xia T, a kol., „Deregulation of STING
Signaling in Colorectal Carcinoma Constrains DNA Damage Responses and
Correlates With Tumorigenesis“ (Deregulácia signalizácie STING u kolorektálneho

25

karcinómu obmedzuje reakcie na poškodenie DNA a koreluje s tumorigenézou) Cell
Rep. 2016;14:282-97). Je zaujímavé, že v týchto štúdiách výsledky genomickej
analýzy ukázali, že strata expresie STING nie je spôsobená deléciou alebo mutáciou
génu, ale epigenetickými zmenami. (Xia, Cancer Res. 2016; Xia, Cell Rep. 2016).
Ochranná aktivita STING proti rakovine je tiež podporená dôkazmi získanými zo

30

štúdií na myších modeloch. Knockout STING u myši preukázal defektnú kontrolu
nádora. (Woo SR, a kol. „STING-dependent cytosolic DNA sensing mediates innate
immune recognition of immunogenic tumors“ (Cytozolické snímanie DNA závislej na

2
STING sprostredkováva prirodzené imunitné rozpoznanie imunogénnych nádorov)
Immunity 2014;41:830–42).
Okrem toho bola úloha STING pri ochrane ontogenézy preukázaná na niekoľkých
5

spontánnych myších modeloch, zahrnujúcich glióm (Ohkuri T, a kol., „Protective role
of STING against gliomagenesis: Rational use of STING agonist in anti-glioma
immunotherapy“ (Ochranná úloha STING proti gliomagenézy: Racionálne použitie
agonistu STING v antigliomóvej imunoterapii) Oncoimmunology. 2015;4:e999523) a
rakovinu hrubého čreva (Zhu Q, a kol., „Cutting edge: STING mediates protection

10

against colorectal tumorigenesis by governing the magnitude of intestinal
inflammation“ (Najnovšie

výsledky: STING

sprostredkováva

ochranu

proti

kolorektálnej tumorigenéze tým, že riadia rozsah črevného zápalu) J. Immunol.
2014;193:4779–82). Tento protinádorový účinok môže byť spôsobený jeho
schopnosťou čeliť nadmernej aktivácie NF-kB a STAT3. (Okihuri 2015). Aktivácia
15

dráhy STING tiež ukázala silnú aktivitu v predklinických myších nádorových
modeloch. (Woo 2014; Chandra D., a kol. „STING ligand c-di-GMP improves cancer
vaccination against metastatic breast cancer“ (STING ligand c-di-GMP zlepšuje
protirakovinové očkovanie proti metastatickej rakovine prsníka) Cancer Immunol Res.
2014;2:901–10; Corrales L, a kol., „Direct Activation of STING in the Tumor

20

Microenvironment Leads to Potent and Systemic Tumor Regression and
Immunity“ (Priama aktivácia STING v mikroprostredí nádora vedie k silnej a
systémovej regresii nádora a imunite) Cell Rep. 2015;11:1018–30; Curran E, a kol.
„STING Pathway Activation Stimulates Potent Immunity against Acute Myeloid
Leukemia“ (Aktivácia dráhy STING stimuluje silnú imunitu proti akútnej myeloidnej

25

leukémii) Cell Rep. 2016;15:2357–66; Tang CH, a kol. „Agonist-Mediated Activation
of STING Induces Apoptosis in Malignant B Cells“ (Agonistom sprostredkovaná
aktivácia STING vyvoláva apoptózu v malígnych B lymfocytoch) Cancer Res.
2016;76:2137–52). Táto protinádorová aktivita je pravdepodobne spôsobená
narušením vaskulatúry nádora a následným vyvolaním adaptívnej imunitnej odpovede.

30

(Corrales L, a kol., „The host STING pathway at the interface of cancer and
immunity“ (Hostiteľská dráha STING na rozhranie rakoviny a imunity) J. Clin. Invest.
2016;126:2404–11). Ako možné modulátory STING boli nedávno navrhnuté cyklické
dinukleotidy s rôznymi multicyklickými štruktúrami (WO 2015/185565 A1). Rovnako

3
boli opísané deriváty cyklického GMP-AMP (cGAMP) ako činidlá pre zmenu
signalizácie druhého posla a ako väzbového činidla STING (WO 2014/179335 A1).
Okrem toho bola skúmaná aktivácia STING prostredníctvom analógov cyklického
adenozín-inozínmonofosfátu (cAIMP) na vývoj imunoterapie cielenej na STING
5

(Lioux T, a kol. „Design, Synthesis, and Biological Evaluation of Novel Cyclic
Adenosine-lnosine Monophosphate (cAIMP) Analogs That Activate Stimulator of
Interferon Genes (STING)“ (Návrh, syntéza a biologické hodnotenie nových
cyklických adenozín-inozínmonofosfátových (cAIMP) analógov, ktoré aktivujú
stimulátor interferónových génov (STING)) J. Med. Chem. 2016;59:10253–267).

10

V súlade s tým môže priama stimulácia STING v mikroprostredí nádora agonistom
predstavovať prístup k liečbe viacerých typov rakoviny.
STRUČNÉ ZHRNUTIE

15

Uskutočnenia môžu poskytnúť zlúčeninu vzorca (I):

(kde P1 je ľavý dolný fosfor a P2 horný pravý fosfor, ako je znázornené vyššie),
20

majúcu substituenty a stereochémiu, ako je uvedené v tabuľke 1 nižšie, alebo jej
farmaceuticky prijateľnú soľ. Čiara

4
označuje jednoduchú väzbu alebo dvojitú väzbu.
Pokiaľ má atóm fosforu štyri rôzne substituenty, bude tento atóm fosforu
stereocentrom. SpSp/RpRp/SpRp/RpSp označuje stereochémiu fosforu, ako je
5

uvedené.
TABUĽKA 1
Číslo
n Geometria (Trans, X1 X2
zlúčeniny
Cis alebo
Nasýtený)

10

Stereochemická
konfigurácia (P1)

Stereochemická
konfigurácia (P2)

1

1 Trans

SH SH S

R

2

1 Trans

SH SH R

R

3

1 Trans

SH SH S

S

4

1 Cis

SH SH R

R

5

1 Cis

SH SH S

R

6

1 Nasýtený

SH SH S

R

8

2 Trans

SH SH Neurčené

Neurčené

9

1 Trans

OH OH n/a

n/a

11

2 Trans

SH SH Neurčené

Neurčené

12

2 Trans

SH SH Neurčené

Neurčené

Uskutočnenia môžu ďalej poskytnúť zlúčeninu vzorca (II):

5
Majúcu substituenty a stereochémiu, ako je uvedené v tabuľke 2 nižšie, alebo jej
farmaceuticky prijateľnú soľ. Pokiaľ má atóm fosforu štyri rôzne substituenty, bude
tento atóm fosforu stereocentrom.
5

TABUĽKA 2
Číslo zlúčeniny R4a Geometrická konfigurácia Stereochemická konfigurácia (P1, P2)
13

-OH Trans

S,R

14

-OH Trans

R,R

15

-F

Trans

S,R

16

-F

Trans

R,R

Uskutočnenia môžu poskytnúť zlúčeninu vzorca (III):

10
alebo jej farmaceuticky prijateľnú soľ, kde
substituent R1a je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z -H, -OH a -F;
15
substituent R1b je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z -H, -OH a -F, pričom
aspoň jeden zo substituentov R1a a R1b je -H;
substituent R4a je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z -H, -OH a -F;

6

substituent R4b je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z -H, -OH a -F, pričom
aspoň jeden zo substituentov R4a a R4b je -H;
5

P1 a P2 majú každý nezávisle stereochemickú konfiguráciu S alebo R;
Z je -O- alebo -NH-;
substituenty X1a a X2a sú rovnaké alebo rôzne a sú nezávisle vybrané z =O

10

alebo =S;
substituenty X1b a X2b sú rovnaké alebo rôzne a sú nezávisle vybrané z -OR5 a
-SR5;

15

pričom substituent R5 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z -H, C1–6 alkylu, C(O)C1–6 alkylu a -CH2OC(O)OC1–6 alkylu;
substituent L1 vo vzorci (III) predstavuje štyri, päť alebo šesť uhlíkov na dĺžku
a ide o

20

kde

25
označuje jednoduchú väzbu, dvojitú väzbu alebo trojitú väzbu a kde (i) 0 alebo
1 výskyt

7

v L1 označuje trojitú väzbu; alebo (ii) 0, 1 alebo 2 výskyty

5
v L1 označujú dvojitú väzbu, pričom geometria okolo každej dvojitej väzby je
cis alebo trans; a (iii) pričom keď 1 výskyt

10
v L1 označuje trojitú väzbu, 0 výskytov

15
v L1 označuje dvojitú väzbu; a (iv) kde 2 výskyty

20

v L1 označujú dvojitú väzbu, pričom tieto dvojité väzby sú buď susediace
väzby alebo striedavé väzby;
pričom X10, X11, X12, X13, X14 a X15 sú nezávisle vybrané z väzby, -CH2-,
alebo -CH-, pričom skupina -CH2- alebo -CH- je nesubstituovaná alebo

25

substituovaná (i) -OH, (ii) -F, (iii) -Cl, (iv) -NH2 alebo (v) -D, a pričom X10
alebo X15 je väzba a táto väzba nie je dvojitá alebo trojitá väzba;
a pričom ktorékoľvek dva susedné členy skupiny zahrnujúce X10, X11, X12, X13,
X14 a X15 môžu prípadne tvoriť s ďalšími atómami C3 cykloalkyl alebo C3

30

heterocykloalkyl, pričom uvedený C3 heterocykloalkyl obsahuje atóm N alebo
O;
pričom B1 a B2 sú nezávisle vybrané z:

8

5
kde väzby v bodoch q a r na B1 a B2 sú pripojené v bodoch q a r vo vzorci (III).
V niektorých uskutočneniach, kde L1 zahrnuje trojitú väzbu alebo viac než jednu
dvojitú väzbu, môže byť L1 napr.
10

alebo

15
Uskutočnenia môžu tiež poskytnúť zlúčeninu vzorca (III):

9

alebo jej farmaceuticky prijateľnú soľ, kde
5

substituent R1a je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z -H a -F;
substituent R1b je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z -H a -F, pričom R1a a
R1b nemôžu byť obidva -F;

10

substituent R4a je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z -H a -F;
substituent R4b je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z -H a -F, pričom R4a a
R4b nemôžu byť obidva -F;

15

P1 a P2 majú každý nezávisle stereochemickú konfiguráciu S alebo R;
substituenty X1a a X2a sú rovnaké alebo rôzne a sú nezávisle vybrané z =O
alebo =S;

20

substituenty X1b a X2b sú rovnaké alebo rôzne a sú nezávisle vybrané z -OR5 a
-SR5;
pričom substituent R5 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z -H, C1–6 alkylu a
-C(O)C1–6 alkylu;

10

substituent L1 vo vzorci (III) predstavuje štyri alebo päť uhlíkov na dĺžku a ide
o

5
kde

10
označuje jednoduchú väzbu alebo dvojitú väzbu a kde buď 0 alebo 1 výskyt

15

v L1 označuje dvojitú väzbu, pričom geometria okolo dvojitej väzby je cis
alebo trans;
pričom substituenty X10 a X14 sú nezávisle vybrané z väzby, -CH- alebo -CH2-,
a pričom, keď X10 alebo X14 je väzba, tak táto väzba nie je dvojitá;

20
pričom B1 a B2 sú nezávisle vybrané z:

25

kde väzby v bodoch q a r na B1 a B2 sú pripojené v bodoch q a r vo vzorci (III).

11
Uskutočnenia môžu poskytnúť zlúčeninu vzorca (IV):

5

(IV) alebo jej farmaceuticky prijateľnú soľ, kde
substituent R1a je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z -H, -OH a -F;
substituent R1b je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z -H, -OH a -F, pričom

10

aspoň jeden zo substituentov R1a a R1b je -H;
substituent R4a je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z -H, -OH a -F;
substituent R4b je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z -H, -OH a -F, pričom

15

aspoň jeden zo substituentov R4a a R4b je -H;
P1 a P2 majú každý nezávisle stereochemickú konfiguráciu S alebo R;
substituenty X1a a X2a sú rovnaké alebo rôzne a sú nezávisle vybrané z =O

20

alebo =S;
substituenty X1b a X2b sú rovnaké alebo rôzne a sú nezávisle vybrané z -OR5 a
-SR5;

12
pričom substituent R5 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z -H, C1–6 alkylu, C(O)C1–6 alkylu a -CH2OC(O)OC1–6 alkylu;
substituent L1 vo vzorci (IV) predstavuje štyri, päť alebo šesť uhlíkov na dĺžku
5

a ide o

kde
10

označuje jednoduchú väzbu, dvojitú väzbu alebo trojitú väzbu a kde (i) 0 alebo
1 výskyt
15

v L1 označuje trojitú väzbu; alebo (ii) 0, 1 alebo 2 výskyty

20
v L1 označujú dvojitú väzbu, pričom geometria okolo každej dvojitej väzby je
cis alebo trans; a (iii) pričom keď 1 výskyt

25
v L1 označuje trojitú väzbu, 0 výskytov

13

v L1 označuje dvojitú väzbu; a (iv) kde 2 výskyty

5
v L1 označujú dvojitú väzbu, pričom tieto dvojité väzby sú buď susediace
väzby alebo striedavé väzby;
pričom X10, X11, X12, X13, X14 a X15 sú nezávisle vybrané z väzby, -CH2-,
10

alebo -CH-, pričom skupina -CH2- alebo -CH- je nesubstituovaná alebo
substituovaná (i) -OH, (ii) -F, (iii) -Cl, (iv) -NH2 alebo (v) -D, a pričom X10
alebo X15 je väzba a táto väzba nie je dvojitá alebo trojitá väzba;
a pričom ktorékoľvek dva susedné členy skupiny zahrnujúce X10, X11, X12, X13,

15

X14 a X15 môžu prípadne tvoriť s ďalšími atómami C3 cykloalkyl alebo C3
heterocykloalkyl, pričom uvedený C3 heterocykloalkyl obsahuje atóm N alebo
O;
pričom B1 a B2 sú nezávisle vybrané z:

20

14
kde väzby v bodoch q a r na B1 a B2 sú pripojené v bodoch q a r vo vzorci (IV).
Uskutočnenia môžu tiež poskytnúť zlúčeninu vzorca (IV):

5
alebo jej farmaceuticky prijateľnú soľ, kde
substituent R1a je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z -H a -F;
10
substituent R1b je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z -H a -F, pričom R1a a
R1b nemôžu byť obidva -F;
substituent R4a je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z -H a -F;
15
substituent R4b je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z -H a -F, pričom R4a a
R4b nemôžu byť obidva -F;
P1 a P2 majú každý nezávisle stereochemickú konfiguráciu S alebo R;
20
substituenty X1a a X2a sú rovnaké alebo rôzne a sú nezávisle vybrané z =O
alebo =S;

15
substituenty X1b a X2b sú rovnaké alebo rôzne a sú nezávisle vybrané z -OR5 a
-SR5;
pričom substituent R5 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z -H, C1–6 alkylu a
5

-C(O)C1–6 alkylu;
substituent L1 vo vzorci (IV) predstavuje štyri alebo päť uhlíkov na dĺžku a ide
o

10
kde

15
označuje jednoduchú väzbu alebo dvojitú väzbu a kde buď 0 alebo 1 výskyt

20

v L1 označuje dvojitú väzbu, pričom geometria okolo dvojitej väzby je cis
alebo trans;
pričom substituenty X10 a X14 sú nezávisle vybrané z väzby, -CH- alebo -CH2-,
a pričom, keď X10 alebo X14 je väzba, tak táto väzba nie je dvojitá;

25
pričom B1 a B2 sú nezávisle vybrané z:

16

kde väzby v bodoch q a r na B1 a B2 sú pripojené v bodoch q a r vo vzorci (IV).
5

Uskutočnenia môžu poskytnúť zlúčeninu vzorca (V):

alebo jej farmaceuticky prijateľnú soľ, kde
10
substituent R1a je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z -H, -OH a -F;
substituent R1b je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z -H, -OH a -F, pričom
aspoň jeden zo substituentov R1a a R1b je -H;
15
substituent R4a je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z -H, -OH a -F;
substituent R4b je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z -H, -OH a -F, a pričom
aspoň jeden zo substituentov R4a a R4b je -H;

17

P1 a P2 majú každý nezávisle stereochemickú konfiguráciu S alebo R;
substituenty X1a a X2a sú rovnaké alebo rôzne a sú nezávisle vybrané z =O
5

alebo =S;
substituenty X1b a X2b sú rovnaké alebo rôzne a sú nezávisle vybrané z -OR5 a
-SR5;

10

pričom substituent R5 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z -H, C1–6 alkylu, C(O)C1–6 alkylu a -CH2OC(O)OC1–6 alkylu;
substituent L1 vo vzorci (V) predstavuje štyri, päť alebo šesť uhlíkov na dĺžku
a ide o

15

kde

20
označuje jednoduchú väzbu, dvojitú väzbu alebo trojitú väzbu a kde (i) 0 alebo
1 výskyt

25
v L1 označuje trojitú väzbu; alebo (ii) 0, 1 alebo 2 výskyty

18

v L1 označujú dvojitú väzbu, pričom geometria okolo každej dvojitej väzby je
cis alebo trans; a (iii) pričom keď 1 výskyt

5
v L1 označuje trojitú väzbu, 0 výskytov

10
v L1 označuje dvojitú väzbu; a (iv) kde 2 výskyty

15

v L1 označujú dvojitú väzbu, pričom tieto dvojité väzby sú buď susediace
väzby alebo striedavé väzby;
pričom X10, X11, X12, X13, X14 a X15 sú nezávisle vybrané z väzby, -CH2-,
alebo -CH-, pričom skupina -CH2- alebo -CH- je nesubstituovaná alebo

20

substituovaná (i) -OH, (ii) -F, (iii) -Cl, (iv) -NH2 alebo (v) -D, a pričom X10
alebo X15 je väzba a táto väzba nie je dvojitá alebo trojitá väzba;
a pričom ktorékoľvek dva susedné členy skupiny zahrnujúce X10, X11, X12, X13,
X14 a X15 môžu prípadne tvoriť s ďalšími atómami C3 cykloalkyl alebo C3

25

heterocykloalkyl, pričom uvedený C3 heterocykloalkyl obsahuje atóm N alebo
O;
pričom B1 a B2 sú nezávisle vybrané z:

19

5

kde väzby v bodoch q a r na B1 a B2 sú pripojené v bodoch q a r vo vzorci (V).
Uskutočnenia môžu tiež poskytnúť zlúčeninu vzorca (V):

10
alebo jej farmaceuticky prijateľnú soľ, kde
substituent R1a je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z -H a -F;

20
substituent R1b je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z -H a -F, pričom R1a a
R1b nemôžu byť obidva -F;
substituent R4a je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z -H a -F;
5
substituent R4b je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z -H a -F, pričom R4a a
R4b nemôžu byť obidva -F;
P1 a P2 majú každý nezávisle stereochemickú konfiguráciu S alebo R;
10
substituenty X1a a X2a sú rovnaké alebo rôzne a sú nezávisle vybrané z =O
alebo =S;
substituenty X1b a X2b sú rovnaké alebo rôzne a sú nezávisle vybrané z -OR5 a
15

-SR5; pričom R5 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z -H, C1–6 alkylu a C(O)C1–6 alkylu;
substituent L1 vo vzorci (V) predstavuje štyri alebo päť uhlíkov na dĺžku a ide
o

20

kde

25
označuje jednoduchú väzbu alebo dvojitú väzbu a kde buď 0 alebo 1 výskyt

30

21
v L1 označuje dvojitú väzbu, pričom geometria okolo dvojitej väzby je cis
alebo trans;
pričom substituenty X10 a X14 sú nezávisle vybrané z väzby, -CH- alebo -CH2-,
5

a pričom, keď X10 alebo X14 je väzba, tak táto väzba nie je dvojitá;
pričom B1 a B2 sú nezávisle vybrané z:

10
kde väzby v bodoch q a r na B1 a B2 sú pripojené v bodoch q a r vo vzorci (V).
V niektorých uskutočneniach zlúčenín a/alebo solí uvedených vo vzorcoch vyššie platí,
že (i) stereochemická konfigurácia pre P1 a P2 je u obidvoch R, stereochemická
15

konfigurácia pre P1 je R a pre P2 je S alebo stereochemická konfigurácia pre P1 je S a
pre P2 je R; (ii) jeden výskyt

20

v L1 označuje dvojitú väzbu, pričom geometria okolo dvojitej väzby je trans; a (iii)
Z je -O-.
Ďalšie uskutočnenia zlúčenín a/alebo solí uvedených vo vzorcoch vyššie je možné
nájsť v iných aspektoch opísaných v tomto dokumente. Niektoré uskutočnenia

25

napríklad poskytujú zlúčeninu alebo farmaceuticky prijateľnú soľ, kde každý zo
substituentov R1a a R4a je -F. V niektorých uskutočneniach je každý zo substituentov
R1b a R4b -F. V niektorých uskutočneniach je každý zo substituentov B1 a B2

22

V niektorých uskutočneniach je každý zo substituentov X1a a X2a =O a každý zo
substituentov X1b a X2b je -SH. V niektorých uskutočneniach je L1
5

V niektorých uskutočneniach je spojovacia časť, linker, dlhá štyri uhlíky.
V niektorých uskutočneniach je spojovacia časť, linker, dlhá päť uhlíkov.
10
Niektoré uskutočnenia poskytujú zlúčeninu vybranú zo skupiny pozostávajúcej z:

15

23

5

24

5

25

5

a
10

26

5

27

5

28

5

29

5

30

alebo ich farmaceuticky prijateľnú soľ.
5

Uskutočnenia môžu poskytnúť zlúčeninu alebo farmaceuticky prijateľnú soľ s jednou
alebo viacerými nasledujúcimi vlastnosťami: (i) hodnotou EC50 pod 100 mikromol
v bunkovom reportérovom teste exprimujúcom genetický variant STING HAQ; (ii)
hodnotou EC50 pod 100 mikromol v reportérových bunkách exprimujúcich ľudský
variant STING AQ; (iii) hodnotou EC50 pod 100 mikromol v reportérových bunkách

10

exprimujúcich ľudský variant STING WT; a (iv) hodnotou EC50 pod 100 mikromol
v reportérových bunkách exprimujúcich ľudský variant STING REF. Jedno
z uskutočnení poskytuje zlúčeninu, ktorá má nasledujúcu štruktúru:

15
alebo ich farmaceuticky prijateľnú soľ.
Ďalšie uskutočnenia môžu poskytnúť farmaceuticky prijateľnú soľ tu uvedenej
zlúčeniny, pričom touto soľou je diamóniová soľ. Ďalšie uskutočnenia môžu

31
poskytnúť tu uvedené zlúčeniny vo forme trietylamínovej (TEA) soli. Ďalšie
uskutočnenia môžu poskytnúť farmaceutický prostriedok obsahujúci zlúčeninu alebo
soľ, ako sú tu uvedené, a farmaceuticky prijateľnú pomocnú látku.
5

Uskutočnenia môžu poskytnúť spôsob liečby rakoviny zahrnujúci podávanie
zlúčeniny, farmaceuticky prijateľnej soli alebo farmaceutického prostriedku, ako sú tu
uvedené, pacientovi.
Použitie zlúčeniny alebo jej farmaceuticky prijateľnej soli, ako sú tu opísané, na

10

prípravu farmaceutického prostriedku na liečbu rakoviny.
Uskutočnenia môžu poskytnúť použitie zlúčeniny, farmaceuticky prijateľnej soli alebo
farmaceutického prostriedku, ktoré sú opísané v tomto dokumente, pri liečbe rakoviny.

15

Uskutočnenia môžu poskytnúť spôsob liečby rakoviny zahrnujúci identifikáciu
jedinca, ktorý má rakovinu liečiteľnú zlúčeninou, farmaceuticky prijateľnou soľou
alebo farmaceutickým prostriedkom uvedeným v tomto dokumente; a podávania
farmaceuticky účinného množstva zlúčeniny, farmaceuticky prijateľnej soli alebo
farmaceutického prostriedku, pomocou ktorého bola rakovina identifikovaná ako ním

20

liečiteľná, uvedenému jedincovi.
V niektorých uskutočneniach je tento jedinec identifikovaný ako jedinec s rakovinou
liečiteľnou zlúčeninou, farmaceuticky prijateľnou soľou alebo farmaceutickým
prostriedkom uvedeným v tomto dokumente prítomnosťou alely varianty REF STING

25

u pacienta.
Niektoré uskutočnenia poskytujú spôsob liečby rakoviny u pacienta s alelou REF
STING zahrnujúci podávanie zlúčeniny, farmaceuticky prijateľnej soli alebo
farmaceutického prostriedku, ako sú tu uvedené, uvedenému pacientovi.

30
Niektoré uskutočnenia poskytujú spôsob liečby rakoviny u pacienta s alelou WT
STING zahrnujúci podávanie zlúčeniny, farmaceuticky prijateľnej soli alebo
farmaceutického prostriedku, ako sú tu uvedené, uvedenému pacientovi.

32

Niektoré uskutočnenia poskytujú spôsob liečby rakoviny u pacienta s alelou AQ
STING zahrnujúci podávanie zlúčeniny, farmaceuticky prijateľnej soli alebo
farmaceutického prostriedku, ako sú tu uvedené, uvedenému pacientovi.
5
Niektoré uskutočnenia poskytujú spôsob liečby rakoviny u pacienta s alelou HAQ
STING zahrnujúci podávanie zlúčeniny, farmaceuticky prijateľnej soli alebo
farmaceutického prostriedku, ako sú tu uvedené, uvedenému pacientovi.
10

V niektorých uskutočneniach je rakovina vybraná zo skupiny, ktorú tvorí lymfóm,
melanóm, kolorektálny karcinóm, rakovina prsníka, akútna myeloidná leukémia,
rakovina hrubého čreva, rakovina pečene, rakovina prostaty, rakovina pankreasu,
rakovina obličiek a glióm. V niektorých uskutočneniach je rakovina metastatická.

15

V niektorých uskutočneniach zlúčenín tu uvedených vzorcov je jednou z väzieb v L1
dvojitá väzba. V ďalších uskutočneniach má táto dvojitá väzba geometriu trans.
V ďalších uskutočneniach je substituent L1 nasýtený. V určitých uskutočneniach
zahrnuje substituent L1 päť atómov uhlíka. V iných uskutočneniach zahrnuje
substituent L1 4 atómy uhlíka.

20
Uskutočnenia môžu ďalej poskytovať zmesi zlúčenín, ako sú tu uvedené, vrátane
zmesí stereoizomérov týchto zlúčenín. Napríklad môže byť poskytnutá zmes
zlúčeniny 11 a zlúčeniny 12 alebo môže byť poskytnutá zmes zlúčeniny 2 a zlúčeniny
4. Tieto príklady samozrejme nie sú obmedzujúce a sú možné aj iné zmesi.
25
Konkrétne uskutočnenia sú uvedené v tabuľke 3 uvedenej nižšie.
TABUĽKA 3
Číslo
zlúčeniny
1

Štruktúra

33
Číslo
zlúčeniny

2

3

4

5

Štruktúra

34
Číslo
zlúčeniny

6

8

9

Štruktúra

35
Číslo
zlúčeniny

11

12

13

Štruktúra

36
Číslo
zlúčeniny

14

15

16

Štruktúra

37
Číslo
zlúčeniny
18

19

20

21

Štruktúra

38
Číslo
zlúčeniny

22

23

Štruktúra

39
Číslo
zlúčeniny
24

25

26

27

Štruktúra

40
Číslo
zlúčeniny

28

29

30

Štruktúra

41
Číslo
zlúčeniny

31

32

33

Štruktúra

42
Číslo
zlúčeniny

34

35

36

Štruktúra

43
Číslo
zlúčeniny

37

38

39

Štruktúra

44
Číslo

Štruktúra

zlúčeniny

Vo vyššie uvedenej tabuľke sú zlúčeniny 8, 11 a 12 nakreslené s rovnakým
štruktúrnym vzorcom a týkajú sa troch samostatných stereoizomérov. Prihlasovateľ
5

však poznamenáva, že chiralita fosforu zlúčeniny 8 nie je nevyhnutne rovnaká ako
chiralita fosforu pre iné zlúčeniny označené ako „stereoizomér 1“, ako je napríklad
zlúčenina 21. To isté platí aj pre ostatné stereoizoméry.
Uskutočnenia sa môžu týkať linkerov C4–C6, ktoré môžu byť kovalentne viazané na

10

ktoromkoľvek konci k purínovým alebo pyrimidínovým bázam, ktoré tvoria časť
cyklického dinukleotidu. V jednom uskutočnení sú linkery buténové, penténové alebo
hexénové linkery viazané na každom konci k purínovým bázam. V ďalšom
uskutočnení sú linkery buténové linkery viazané na každom konci k purínovým bázam;
v ďalšom uskutočnení sú linkery transbuténové linkery s dvojnásobnou väzbou

15

umiestnenou medzi dvoma strednými uhlíkami.
Nasledujúce očíslované uskutočnenia ilustrujú použitie týchto C4–C6 linkerov:
1. Zlúčenina vzorca (X):

20

45

alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ, kde:
5

A1 a A2 sú sacharidové skupiny a môžu byť rovnaké alebo rôzne;
B3 a B4 sú purínové alebo pyrimidínové bázy, ktoré môžu byť rovnaké
alebo rôzne a ktoré tvoria nukleotidy s A1, resp. A2;

10

L je alkylový linker;
Substituenty X19 a X20 sú rovnaké alebo rôzne a sú vybrané zo skupiny
pozostávajúcej z -O-, -CH-, -NH- a -S-, pričom -CH- a -NH- môžu byť
substituované alebo nesubstituované.

15
2. Zlúčenina alebo farmaceuticky prijateľná soľ podľa číslovaného uskutočnenia 1,
kde -CH- a -NH- z X19 a X20 môžu byť substituované C1–6 alkylom.
3. Zlúčenina alebo farmaceuticky prijateľná soľ podľa číslovaného uskutočnenia 1,
20

kde L je butén, pentén alebo hexán.
4. Zlúčenina alebo farmaceuticky prijateľná soľ podľa číslovaného uskutočnenia 3,
kde L je transbuténový linker s dvojnásobnou väzbou vo svojom strede.

25

Zlúčeniny alebo farmaceuticky prijateľnej soli podľa číslovaných uskutočnení môžu
byť užitočné napríklad na liečbu rakoviny. Substituenty A1, A2, B3 a B4 môžu byť
ďalej substituované napríklad hydroxylom, halogénom alebo metoxyskupinou. Každý
fosfor vo vzorci (X) môže byť substituovaný napríklad -SH, -OH, =O alebo =S,
pokiaľ nie je naplnená jeho valenčná schopnosť.

30

46
Príklady analógov cyklických dinukleotidov, ktoré môžu využívať linkery podľa
predkladaného

vynálezu,

v US 2014/0205653 A1;
US 2015/0056224 A1;
5

US 2017/044206 A1;

zahrnujú,

okrem

iného

tie,

US 2014/0329889 A1;
US 2016/0362441 A1;
US 5,547,941;

US 7,569,555 B2;

ktoré

sú

uvedené

US 2014/0341976 A1;
US 2017/0158724 A1;
US 7,592,326 B2;

US 7,709,458 B2; US 9,549,944 B2; WO 2009/133560 A1; WO 2015/074145 A1;

10

WO 2015/077354 A1;

WO 2015/185565 A1;

WO 2016/100261 A1;

WO 2016/120305 A1;

WO 2016/145102 A1;

WO 2017/027645 A1;

WO 2017/027646 A1;

WO 2017/075477 A1;

WO 2017/093933 A1;

WO 2017/123657 A1; WO 2017/175156 A1; EP 1740,192 B1; CN 102199183 A;
Corrales, L. a kol., „Direct Activation of STING in the Tumor Microenvironment
Leads to Potent and Systemic Tumor Regression and Immunity“ (Priama aktivácia
STING v mikroprostredí nádora vedie k silnej a systémovej regresii nádora a imunite),
Cell Reports, 11: 1018–1030 (2015); a Lioux, T. a kol., „Design, Synthesis, and

15

Biological Evaluation of Novel Cyclic Adenosine-Inosine Monophosphate (cAIMP)
Analogs That Activate Stimulator of Interferon Genes (STING)“ (Návrh, syntéza a
biologické hodnotenie nových cyklických adenozín-inozínmonofosfátových (cAIMP)
analógov, ktoré aktivujú stimulátor interferónových génov (STING)), J. Med. Chem.,
59: 10253-10267 (2016). Všetky tieto dokumenty, vrátane zlúčenín v nich

20

obsiahnutých, sú tu zahrnuté odkazom; pokiaľ je akákoľvek súčasť ktoréhokoľvek z
týchto dokumentov v rozpore alebo je iným spôsobom nezlučiteľná s čímkoľvek
v tomto opise, potom platí tento opis.
V niektorých uskutočneniach je zlúčenina opísaná v tomto dokumente poskytnutá ako

25

voľná kyselina. V niektorých uskutočneniach je zlúčenina poskytnutá ako NH4 soľ
alebo ako trietylamínová (TEA) soľ.
Uskutočnenia môžu poskytnúť spôsob liečby rakoviny u pacienta, ktorý túto liečbu
potrebuje, vrátane podávania terapeuticky účinného množstva tu opísanej zlúčeniny

30

alebo jej farmaceuticky prijateľnej soli, ako sú uvedené vyššie, tomuto pacientovi.
V niektorých uskutočneniach je zlúčenina podávaná vo forme voľnej kyseliny.
V niektorých uskutočneniach je zlúčenina podávaná ako diamónna soľ (NH4). Sú

47
uvažované farmaceutické prostriedky zahrnujúce zlúčeninu vzorca I, vzorca II, vzorca
III, vzorca IV, vzorca V, podľa tabuľky 3 alebo ich farmaceuticky prijateľná soľ, ako
aj farmaceuticky prijateľná pomocná látka. Uskutočnenia môžu poskytnúť zlúčeninu
podľa vzorca I, v ktorom n je 1; geometria okolo dvojitej väzby je trans; každý zo
5

substituentov X1 a X2 je SH; stereochémia u P1 je S; a stereochémia u P2 je R; alebo
jej farmaceuticky prijateľnú soľ.
Uskutočnenia môžu poskytnúť spôsob liečby rakoviny u pacienta zahrnujúci
podávanie zlúčeniny alebo jej farmaceuticky prijateľnej soli alebo farmaceutického

10

prostriedku, ako sú tu uvedené, uvedenému pacientovi. Rakoviny liečené tak, ako je tu
opísané, môžu byť metastázujúce rakoviny. Môžu byť vybrané napríklad z lymfómu,
melanómu, kolorektálneho karcinómu, rakoviny prsníka, akútnej myeloidnej leukémie,
rakoviny hrubého čreva, rakoviny pečene, rakoviny prostaty, rakoviny pankreasu,
rakoviny obličiek a gliómu. Taktiež sú uvažované použitia zlúčenín, solí a

15

farmaceutických prostriedkov na liečbu rakoviny a/alebo na prípravu liečiva na liečbu
rakoviny.
Uskutočnenia môžu poskytnúť spôsob liečby rakoviny vrátane identifikácie jedinca,
ktorý má rakovinu liečiteľnú zlúčeninou, farmaceuticky prijateľnou soľou alebo

20

farmaceutickým prostriedkom, ako sú tu uvedené, a podávanie zlúčeniny,
farmaceuticky prijateľnej soli alebo farmaceutického prostriedku, pre ktoré bol pacient
identifikovaný ako nimi liečiteľný, tomuto jedinci. V niektorých uskutočneniach je
jedinec identifikovaný ako jedinec, ktorý má rakovinu liečiteľnú zlúčeninou,
farmaceuticky prijateľnou soľou alebo farmaceutickým prostriedkom, ako sú tu

25

uvedené, podľa prítomnosti varianty ľudskej alely REF STING u pacienta.
Uskutočnenia môžu poskytnúť spôsob liečby rakoviny u pacienta s alelou REF
STING zahrnujúci podávanie zlúčeniny alebo jej farmaceuticky prijateľnej soli alebo
farmaceutického prostriedku, ako sú tu uvedené, uvedenému pacientovi.

30
Uskutočnenia môžu poskytnúť spôsob liečby rakoviny u pacienta s alelou WT STING
zahrnujúci podávanie zlúčeniny alebo jej farmaceuticky prijateľnej soli alebo
farmaceutického prostriedku, ako sú tu uvedené, uvedenému pacientovi.

48

Uskutočnenia môžu poskytnúť spôsob liečby rakoviny u pacienta s alelou AQ STING
zahrnujúci podávanie zlúčeniny alebo jej farmaceuticky prijateľnej soli alebo
farmaceutického prostriedku, ako sú tu uvedené, uvedenému pacientovi.
5
Uskutočnenia môžu poskytnúť spôsob liečby rakoviny u pacienta s alelou HAQ
STING zahrnujúci podávanie zlúčeniny alebo jej farmaceuticky prijateľnej soli alebo
farmaceutického prostriedku, ako sú tu uvedené, uvedenému pacientovi.
10

STRUČNÝ OPIS OBRÁZKOV

Obrázok 1 znázorňuje syntézu zlúčeniny 1a a zlúčeniny 2a.
15
Obrázok 2A a obrázok 2B znázorňujú alternatívnu syntézu zlúčeniny 1 a
zlúčeniny 1a. Táto alternatívna syntéza je tiež znázornená na obrázkoch 2C až
2E.
20

Obrázok 3 znázorňuje spektrograf 1H NMR pre zlúčeninu 1.
Obrázok 4A, obrázok 4B, a obrázok 4C znázorňujú výsledky röntgénovej
kryštalografie (vyobrazenia ORTEP) pre asymetrický kryštál zlúčeniny 1, prvú
molekulu z asymetrického kryštálu a druhú molekulu z asymetrického kryštálu.

25
Obrázok 4D znázorňuje výsledky röntgenovej kryštalografie (vyobrazenie
ORTEP) pre kryštál zlúčeniny 2.
Obrázok 5A a obrázok 5B znázorňuje cestu syntézy pre zlúčeniny 18, 19 a 20.
30
Obrázok 6 znázorňuje mapu expresného vektora pre WT STING (pLenti-WT
human STING-Puro).

49
Obrázok 7 a obrázok 8 sprevádzajú príklad 108 a ukazujú liečebnú aktivitu
zlúčeniny 1a v modeli duálneho nádora CT26.
Obrázok 9 sprevádzajúci príklad 109 a ukazuje graf objemu nádora pre liečené
5

nádory a krivku prežitia.
Obrázok 10 sprevádzajúci príklad 110 a ukazuje graf objemu nádora pre
liečené nádory a krivku prežitia.

10

Obrázok 11 ukazuje obrázok röntgenovej kryštálovej štruktúry ľudského WT
STING v komplexe so zlúčeninou 1.
Obrázok 12 ukazuje C-koncovú doménu ľudského REF STING v komplexe so
zlúčeninou 1.

15
Obrázok 13 ukazuje príklad syntézy zlúčeniny 38 a zlúčeniny 39.
PODROBNÝ OPIS USKUTOČNENÍ
20

V tomto dokumente sú uvedené zlúčeniny, ktoré môžu byť užitočné pri liečbe
rakoviny. Tieto zlúčeniny môžu aktivovať stimulátor interferónových génov (STING).
V niektorých

uskutočneniach je zlúčenina poskytnutá ako voľná kyselina.

V niektorých uskutočneniach je zlúčenina poskytnutá napríklad vo forme NH4 soli
25

alebo TEA soli. Odkaz na číslo zlúčeniny nasledovaný „a“ bude označovať diamónnu
soľ danej zlúčeniny. Napríklad „zlúčenina 1a“ odkazuje na diamónnu soľ zlúčeniny 1.
Uskutočnenia môžu poskytnúť spôsob liečby rakoviny u pacienta, ktorý túto liečbu
potrebuje, vrátane podávania terapeuticky účinného množstva zlúčeniny vzorca I,

30

vzorca II, vzorca III, vzorca IV alebo vzorca V alebo ich farmaceuticky prijateľnej
soli, tomuto pacientovi.
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V niektorých uskutočneniach je zlúčenina podávaná vo forme voľnej kyseliny.
V niektorých uskutočneniach je zlúčenina podávaná napríklad ako diamónna soľ
(NH4). Môžu byť tiež poskytnuté farmaceutické prostriedky na liečbu rakoviny,
zahrnujúce zlúčeninu uvedenú v tomto dokumente alebo jej farmaceuticky prijateľnú
5

soľ, ako aj farmaceuticky prijateľnú pomocnú látku.
Uskutočnenia uvedené v tomto dokumente môžu byť použité na liečbu rakoviny alebo
na prípravu liečiv použiteľných na liečbu rakoviny. „Rakovina“ môže zahrnovať,
okrem iného, rakovinu hrubého čreva, rakovinu pečene, melanóm, kolorektálny
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karcinóm, rakovinu prsníka akútnu myeloidnú leukémiu a glióm.
Odborníkom v odbore bude zrejmé, že tam, kde sú substituenty naviazané na atómy
fosforu (P1, P2) jednoduchou aj dvojitou väzbou, môžu byť náchylné na
tautomerizáciu. Zlúčeniny môžu napríklad tautomerizovať v rovnováhe. Jeden

15

z príkladov je uvedený nižšie:

Takéto tautoméry by mali byť považované za spadajúce do rozsahu nárokov.
20

Štruktúrne znázornenie ktoréhokoľvek tautoméru pre danú zlúčeninu bude
predstavovať rovnakú zlúčeninu.
V niektorých uskutočneniach je zlúčenina vybraná zo skupiny pozostávajúcej zo
zlúčenín uvedených v tomto dokumente poskytnutá vo forme voľnej kyseliny alebo jej

25

farmaceuticky prijateľnej soli. V niektorých uskutočneniach je zlúčenina vybraná zo
skupiny pozostávajúcej zo zlúčenín uvedených v tomto dokumente poskytnutá vo
forme NH4 soli, ktorou môže byť diamónna soľ.
Výraz „C1–6 alkyl“ alebo „C1–C6 alkyl“, používaný v tomto dokumente, je zamýšľaný

30

tak, že zahrnuje C1, C2, C3, C4, C5 alebo C6 nasýtené alifatické uhľovodíkové skupiny
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s priamym reťazcom (lineárnym) a C3, C4, C5 alebo C6 nasýtené alifatické
uhľovodíkové skupiny s rozvetveným reťazcom. C1–6 alkyl má napríklad zahrnovať C1,
C2, C3, C4, C5 a C6 alkylové skupiny. Príklady alkylu zahrnujú časti obsahujúce od
jedného do šiestich atómov uhlíka, ako je, okrem iného, metyl, etyl, n-propyl, i-propyl,
5

n-butyl, s-butyl, t-butyl, n-pentyl, s-pentyl alebo n-hexyl. Podobne „C1–3 alkyl“ alebo
„C1–C3 alkyl“ má zahrnovať C1, C2, alebo C3 nasýtené alifatické uhľovodíkové
skupiny s priamym reťazcom (lineárnym) a C3 nasýtené alifatické uhľovodíkové
skupiny s rozvetveným reťazcom.

10

Výraz „C3–6 cykloalkyl“ alebo „C3–C6 cykloalkyl“, používaný v tomto dokumente,
označuje nasýtený alebo nenasýtený nearomatický uhľovodíkový kruh obsahujúci 3 až
6 atómov uhlíka (napr. C3–C6). Príklady cykloalkylu zahrnujú, okrem iného,
cyklopropyl, cyklobutyl, cyklopentyl, cyklohexyl, cykloheptyl, cyklopentenyl a
cyklohexenyl. Výraz „C5–6 cykloalkyl“ alebo „C5–C6 cykloalkyl“ označuje nasýtený

15

alebo nenasytený nearomatický uhľovodíkový kruh obsahujúci 5 alebo 6 atómov
uhlíka (napr. C5–C6).
Výraz „C5–6 heterocykloalkyl“ alebo „C5–C6 heterocykloalkyl“ označuje nasýtený
alebo nenasýtený nearomatický 5–6členný monocyklus obsahujúci jeden alebo

20

viacero heteroatómov (ako je O, N alebo S), pokiaľ nie je uvedené inak. Výraz „C4–6
heterocykloalkyl“

alebo

„C4–C6

heterocykloalkyl“

označuje

nasýtený

alebo

nenasýtený nearomatický 4–6členný monocyklus obsahujúci jeden alebo viacero
heteroatómov (ako je O, N alebo S), pokiaľ nie je uvedené inak. Príklady
heterocykloalkylových skupín zahrnujú, okrem iného, piperidinyl, piperazinyl,
25

pyrolidinyl, dioxanyl, tetrahydrofuranyl, izoindolinyl, indolinyl, imidazolidinyl,
pyrazolidinyl, oxazolidinyl, izoxazolidinyl, triazolidinyl, oxiranyl, azetidinyl, oxetanyl,
tietanyl,

1,2,3,6-tetrahydropyridinyl,

tetrahydropyranyl,

tetrahydrotiofén,

dihydropyranyl, pyranyl, morfolinyl, 1,4-diazepanyl, 1,4-oxazepanyl a podobne.
30

Ďalšie príklady heterocykloalkylových skupín zahrnujú, okrem iného, akridinyl,
azocinyl, benzimidazolyl, benzofuranyl, benzotiofuranyl, benzotiofenyl, benzoxazolyl,
benzoxazolinyl,

benztiazolyl,

benztriazolyl,

benztetrazolyl,

benzizoxazolyl,

benzizotiazolyl, benzimidazolinyl, karbazolyl, 4aH-karbazolyl, karbolinyl, chromanyl,
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chromenyl, cinnolinyl, dekahydrochinolinyl, 2H,6H-1,5,2-ditiazinyl, dihydrofuro[2,3b]tetrahydrofurán, furanyl, furazanyl, imidazolidinyl, imidazolinyl, imidazolyl, 1Hindazolyl,

indolenyl,

indolinyl,

indolizinyl,

indolyl,

3H-indolyl,

izatinoyl,

izobenzofuranyl, izochromanyl, izoindazolyl, izoindolinyl, izoindolyl, izochinolinyl,
5

izotiazolyl,

izoxazolyl,

metyléndioxyfenyl,

morfolinyl,

naftyridinyl,

oktahydroizochinolinyl, oxadiazolyl, 1,2,3-oxadiazolyl, 1,2,4-oxadiazolyl, 1,2,5oxadiazolyl, 1,3,4-oxadiazolyl, 1,2,4-oxadiazol5(4H)-ón, oxazolidinyl, oxazolyl,
oxindolyl,

pyrimidinyl,

fenantridinyl,

fenantrolinyl,

fenazinyl,

fenotiazinyl,

fenoxatinyl, fenoxazinyl, ftalazinyl, piperazinyl, piperidinyl, piperidonyl, 410

piperidonyl, piperonyl, pteridinyl, purinyl, pyranyl, pyrazinyl, pyrazolidinyl,
pyrazolinyl, pyrazolyl, pyridazinyl, pyridooxazol, pyridoimidazol, pyridotiazol,
pyridinyl,

pyridyl,

chinazolinyl,

pyrimidinyl,

chinolinyl,

pyrolidinyl,

4H-chinolizinyl,

pyrolinyl,

2H-pyrolyl,

chinoxalinyl,

pyrolyl,

chinuklidinyl,

tetrahydrofuranyl, tetrahydroizochinolinyl, tetrahydrochinolinyl, tetrazolyl, 6H-1,2,515

tiadiazinyl, 1,2,3-tiadiazolyl, 1,2,4-tiadiazolyl, 1,2,5-tiadiazolyl, 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 a xantenyl.
Výraz „C5–6 aryl“ alebo „C5–C6 aryl“, používaný v tomto dokumentu, označuje
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aromatický uhľovodíkový kruh obsahujúci 5 až 6 atómov uhlíka (napr. C5–C6), ktorý
v kruhovej štruktúre neobsahuje žiadny heteroatóm.
Výraz „C3–6 heteroaryl“ alebo „C3–C6 heteroaryl“ označuje aromatický 3-6členný
monocyklus majúci jeden alebo viacero heteroatómov (ako je O, N alebo S), pokiaľ

25

nie je uvedené inak, až na to, že heteroarylový kruh nebude obsahovať viac než jeden
atóm kyslíka alebo jeden atóm síry. Výraz „C2–6 alkenyl“ zahrnuje nenasýtené
alifatické skupiny, ktoré majú 2, 3, 4, 5 alebo 6 uhlíkov a ktoré obsahujú aspoň jednu
dvojnásobnú väzbu. Výraz „C2–6 alkenyl“ napríklad zahrnuje alkenylové skupiny
s priamym reťazcom (napr. etenyl, propenyl, butenyl, pentenyl, hexenyl) a rozvetvené
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alkenylové skupiny. V určitých uskutočneniach má alkenylová skupina s priamym
alebo rozvetveným reťazcom šesť alebo menej atómov uhlíka vo svojom hlavnom
reťazci (napr. C2–C6 pre priamy reťazec, C3–C6 pre rozvetvený reťazec). Výraz „C2–6
alkenyl“ zahrnuje alkenylové skupiny obsahujúce dva až šesť atómov uhlíka.
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Výraz „C2–6 alkinyl“ zahrnuje nenasýtené alifatické skupiny obsahujúce 2, 3, 4, 5
alebo 6 atómov uhlíka, ktoré však obsahujú aspoň jednu trojnásobnú väzbu.
„Alkinyl“ napríklad zahrnuje alkinylové skupiny s priamym reťazcom (napr. etinyl,
5

propinyl, butinyl, pentinyl, hexinyl) a rozvetvené alkinylové skupiny. V určitých
uskutočneniach má alkinylová skupina s priamym alebo rozvetveným reťazcom šesť
alebo menej atómov uhlíka vo svojom hlavnom reťazci (napr. C2–C6 pre priamy
reťazec, C3–C6 pre rozvetvený reťazec). Výraz „C2–6 alkinyl“ zahrnuje alkinylové
skupiny obsahujúce dva až šesť atómov uhlíka.
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Spôsoby liečby
Uskutočnenia môžu poskytnúť spôsob liečby rakoviny u pacienta, ktorý túto liečbu
potrebuje, vrátane podávania terapeuticky účinného množstva tu opísanej zlúčeniny
15

alebo jej farmaceuticky prijateľnej soli, tomuto pacientovi.
V niektorých uskutočneniach je podávaná zlúčenina poskytnutá vo forme voľnej
kyseliny alebo vo

forme jej farmaceuticky prijateľnej soli.

V niektorých

uskutočneniach je podávaná zlúčenina poskytnutá vo forme NH4 soli voľnej kyseliny
20

alebo vo forme jej farmaceuticky prijateľnej soli. V niektorých uskutočneniach je
zlúčenina poskytnutá vo forme NH4 soli.
Výraz „poprípade substituovaná“ sa týka skupiny, ktorá má označené substituenty
nahradzujúce jeden alebo viacero atómov vodíka na jednom alebo viacerých atómoch

25

nesúcich vodík v danej skupine.
Chemické látky, ako sú pomenované alebo znázornené, zahrnujú všetky prirodzene sa
vyskytujúce izotopy atómov vyskytujúcich sa v predložených zlúčeninách. Izotopy
zahrnujú tie atómy, ktoré majú rovnaké atómové číslo, ale rôzne hmotnostné čísla.
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Ako všeobecný príklad bez obmedzenia je možné uviesť izotopy
zahrnujúce trícium a deutérium a izotopy 12C uhlíka zahrnujúce 13C a 14C.
Dávkovanie

1

H vodíka
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Optimálna dávka na liečbu rakoviny môže byť stanovená empiricky pre každého
jedinca za použitia známych metód a bude závisieť na rade faktorov, vrátane aktivity
činidiel; veku, telesnej hmotnosti, celkovom zdravotnom stave, pohlaví a strave
5

jednotlivca; času a spôsobu podania; a ďalších liekov, ktoré tento jedinec užíva.
Optimálne dávky môžu byť stanovené pomocou rutinného testovania a postupov,
ktoré sú v odbore dobre známe. Podávanie vyššie uvedených zlúčenín môže byť
akoukoľvek vhodnou cestou.
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Termín „farmaceuticky prijateľná soľ“ používaný v tomto dokumente sa týka
adičných solí s kyselinami alebo adičných solí s bázami zlúčenín podľa predkladaného
opisu. Farmaceuticky prijateľnou soľou je akákoľvek soľ, ktorá zachováva aktivitu
materskej zlúčeniny a nespôsobuje žiadne neprimerane škodlivé alebo nežiaduce
účinky subjektu, ktorému je podávaná, a v kontexte, v ktorom je podávaná.
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Farmaceuticky prijateľné soli zahrnujú, okrem iného, kovové komplexy a soli ako
anorganických, tak aj karboxylových kyselín. Farmaceuticky prijateľné soli tiež
zahrnujú soli kovov, ako sú soli hliníka, vápnika, železa, horčíka, mangánu a
komplexné soli. Okrem toho farmaceuticky prijateľné soli zahrnujú, okrem iného, soli
kyselín, ako je kyselina octová, asparágová, alkylsulfónová, arylsulfónová, axetilová,
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benzénsulfónová, benzoová, hydrogenuhličitá, hydrogensírová, vínna, maslová,
vápenatá soľ etyléndiamíntetraoctovej kyseliny, kyselina kamsylová, uhličitá,
chlórbenzoová,

citrónová,

etyléndiamíntetraoctová,

etándisulfónová,

estolová

(laurylsírová), etylsulfonylová, etánsulfónová, mravčia, fumarová, gluceptová,
glukónová, glutámová, glykolová, glykolylarzanilová, hexánová, hexylrezorcínová,
25

hydrabámová, bromovodíková, chlorovodíková, hydrochlorid, kyselina jodovodíková,
hydroxynaftoová, izetionová, mliečna, laktobiónová, maleínová, jablčná, malónová,
mandľová, metánsulfónová, metyldusičná, metylsírová, slizová, mukónová, napsylová,
dusičná, šťaveľová, p-nitrometánsulfónová, pamoová, pantoténová, fosforečná,
monohydrogenfosforečná,
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dihydrogenfosforečná,

ftalová,

polygalakturónová,

propiónová, salicylová, stearová, jantárová, sulfámová, sulfanilová, sulfónová, sírová,
tanínová, vínna, teoklová, toluénsulfónová a podobne. Môžu byť tiež pripravené
sodné soli a draselné soli.
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Uskutočnenia môžu byť diamónne soli. Farmaceuticky prijateľné soli môžu byť
odvodené od aminokyselín vrátane, okrem iného, cysteínu. Spôsoby výroby zlúčenín
vo forme solí sú odborníkom v odbore známe (pozri napr. Stahl a kol., Handbook of
Pharmaceutical Salts: Properties, Selection, and Use (Príručka farmaceutických solí:
5

Vlastnosti, výber a použitie), Wiley-VCH; Verlag Helvetica Chimica Acta, Curych,
2002; Berge a kol., J. Pharm. Sci. 66: 1, 1977).
„Účinné množstvo“ terapeutické látky je množstvo dostatočné na poskytnutie
pozorovateľného terapeutického prínosu v porovnaní s neliečenou rakovinou

10

u subjektu alebo pacienta.
Aktívne činidlá, ako sú tu uvedené, môžu byť zmiešané s farmaceuticky prijateľným
nosičom za vzniku ich farmaceutických formulácii. Konkrétny výber nosiča a
formulácia bude závisieť od konkrétnej cesty podávania, pre ktorú je daný prostriedok

15

určený.
Výraz „farmaceuticky prijateľný nosič“ používaný v tomto dokumente, označuje
netoxický nosič, adjuvans alebo vehikulum, ktoré nerušia farmakologickú aktivitu
zlúčeniny, s ktorou je formulovaný. Farmaceuticky prijateľné nosiče, adjuvans alebo
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vehikula, ktoré môžu byť použité v prostriedkoch podľa tohto vynálezu zahrnujú, ale
nie sú obmedzené na, kyselinu sorbovú, sorbát draselný, parciálne glyceridové zmesi
nasýtených

rastlinných

mastných

kyselín,

vodu,

soli

alebo

elektrolyty,

hydrogenfosforečnan disodný, hydrogenfosforečnan draselný, chlorid sodný, soli
zinku, koloidný oxid kremičitý, trisilikát horečnatý, polyvinylpyrolidón, látky na báze
25

celulózy, polyetylénglykol, sodná soľ karboxymetylcelulózy, polyakryláty, vosky,
polyetylénglykol a lanolín.
Kompozície podľa predkladaného vynálezu môžu byť vhodné na podanie parenterálne,
orálne, inhalačným sprejom, topické, rektálne, nazálne, bukálne, vaginálne alebo
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pomocou implantovaného zásobníka atď. V niektorých uskutočneniach formulácia
obsahuje zložky, ktoré sú z prírodných alebo neprírodných zdrojov. V niektorých
uskutočneniach môže byť formulácia alebo nosič poskytnuté v sterilnej forme.
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Neobmedzujúce príklady sterilného nosiča zahrnujú vodu bez endotoxínu alebo
apyrogénnu vodu.
Výraz
5

„parenterálny“

intravenózne,

používaný

intramuskulárne,

v tomto

dokumente,

intraartikulárne,

zahrnuje

intrasynoviálne,

subkutánne,
intrasternálne,

intratekálne, intrahepatálne, intralezionálne a intrakraniálne injekčné alebo infúzne
techniky. V konkrétnych uskutočneniach sú zlúčeniny podávané intravenózne, orálne,
subkutánne alebo intramuskulárnym podávaním. Sterilné injekčné formy prostriedkov
podľa tohto vynálezu môžu byť vodné alebo olejové suspenzie. Tieto suspenzie môžu
10

byť formulované technikami známymi v odbore za použitia vhodných dispergačných
alebo zmáčacích činidiel a suspendačných činidiel. Sterilný injekčný prípravok môže
byť tiež sterilný injekčný roztok alebo suspenzia v netoxickom parenterálne
prijateľnom riedidle alebo rozpúšťadle. Medzi prijateľné vehikulá a rozpúšťadlá, ktoré
môžu byť použité, patrí voda, Ringerov roztok a izotonický roztok chloridu sodného.

15

Okrem toho sa ako rozpúšťadlo alebo suspendačné médium bežne používajú sterilné
netuhnúce oleje.
Na tento účel môže byť použitý akýkoľvek jemný netuhnúci olej vrátane syntetických
mono- alebo diglyceridov. Mastné kyseliny a ich glyceridové deriváty sú užitočné pri
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príprave injekčných prípravkov, pričom ide o prírodné farmaceuticky prijateľné oleje,
ako je olivový olej alebo ricínový olej, najmä v ich polyoxyetylovaných verziách.
Tieto olejové roztoky alebo suspenzie môžu tiež obsahovať alkoholové riedidlo alebo
dispergačné činidlo s dlhým reťazcom, ako je karboxymetylcelulóza alebo podobné
dispergačné činidlá, ktoré sa bežne používajú pri formulácii farmaceuticky
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prijateľných dávkových foriem vrátane emulzií a suspenzií. Na účely formulácie môžu
byť tiež použité iné bežne používané povrchovo aktívne látky, ako sú Tweens, Spans a
ďalšie emulgačné činidlá, ktoré sa bežne používajú pri výrobe farmaceuticky
prijateľných pevných, kvapalných alebo iných dávkových foriem.
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Na orálne podávanie môže byť zlúčenina alebo soľ poskytnutá v prijateľnej perorálnej
dávkovej forme, vrátane, okrem iného, kapsúl, tabliet, vodných suspenzií alebo
roztokov. V prípade tabliet na orálne použitie zahrnujú bežne používané nosiče
laktózu a kukuričný škrob. Môžu byť tiež pridané lubrikačné činidlá, ako je stearát
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horečnatý. Na orálne podávanie vo forme toboliek zahrnujú vhodné riedidlá laktózu a
sušený kukuričný škrob. Pokiaľ sú na orálne použitie požadované vodné suspenzie,
môže byť aktívna zložka zmiešaná s emulgačnými a suspendačnými činidlami.
V prípade potreby môžu byť tiež pridané určitá sladidlá, ochucovadlá alebo farbivá.
5

Navyše môžu byť pridané konzervačné látky. Vhodné príklady farmaceuticky
prijateľných konzervačných látok zahrnujú, okrem iného, rôzne antibakteriálne a
antifungálne činidlá, ako sú rozpúšťadlá, napríklad etanol, propylénglykol,
benzylalkohol, chlórbutanol, kvartérne amóniové soli a parabény (ako je metylparabén,
etylparabén, propylparabén atď.).

10
„Okamžité uvoľňovanie“ je myslené tak, že zahrnuje konvenčné uvoľňovanie, pri
ktorom

uvoľňovanie

liečiva

začína

ihneď

po

podaní.

Výraz

„okamžité

uvoľňovanie“ používaný v tomto dokumente zahrnuje dávkové formy, ktoré
umožňujú liečivu rozpustiť sa v gastrointestinálnom obsahu, bez úmyslu zdržiavať
15

alebo predĺžovať rozpúšťanie alebo absorpciu liečiva. Cieľom je, aby sa liečivo po
podaní uvoľnilo rýchlo, napríklad aby bolo možné uvoľniť aspoň 80 % liečiva počas
približne 30 minút po zahájení rozpúšťania v teste rozpúšťania.
„Trvalé uvoľňovanie“ alebo „predĺžené uvoľňovanie“ zahrnuje liekové formy, ktorých
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charakteristiky uvoľňovania liečiva, časový priebeh a/alebo umiestnenie sú zvolené
tak, aby dosiahli terapeutických alebo výhodných cieľov, ktoré neponúkajú bežné
liekové formy, ako je roztok alebo lieková forma s okamžitým uvoľňovaním.
Výraz „ustálený stav“ znamená, že boli dosiahnuté plazmatické hladiny pre danú

25

účinnú látku a ktorá je udržiavaná s následnými dávkami účinnej látky na úrovni,
ktorá je na minimálnej účinnej terapeutickej hladine alebo nad ňou a je pod
minimálnou hladinou toxicity v plazme pre danú účinnú látku.
Výraz „jednotná formulácia“ používaný v tomto dokumente, sa týka jediného nosiča
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alebo vehikula formulovaného tak, aby pacientovi dodalo účinné množstvá obidvoch
terapeutických činidiel. Jediné vehikulum je navrhnuté tak, aby dodávalo účinné
množstvo každého z činidiel spolu s akýmikoľvek farmaceuticky prijateľnými nosičmi
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alebo pomocnými látkami. V niektorých uskutočneniach je vehikulom tableta, kapsula,
pilulka alebo náplasť.
Výraz „jednotková dávka“ je v tomto dokumente používaný na označenie súčasného
5

podávania obidvoch činidiel spoločne, v jednej dávkovej forme, liečenému pacientovi.
V niektorých uskutočneniach je jednotkovou dávkou jednotná formulácia. V určitých
uskutočneniach, jednotková dávka zahrnuje jedno alebo viacero vehikúl, tak že každé
vehikulum obsahuje účinné množstvo činidla spolu s farmaceuticky prijateľnými
nosičmi a pomocnými látkami. V niektorých uskutočneniach je jednotkovou dávkou

10

jedna alebo viacero tabliet, kapsúl, piluliek alebo náplastí podávaných pacientovi v
rovnakú dobu.
Výraz „rozsah dávky“ používaný v tomto dokumente, sa týka hornej a dolnej hranice
prijateľného rozdielu množstva daného činidla. Typicky môže byť pacientom

15

podstupujúcim

liečbu

podávaná

dávka

činidla

v akomkoľvek

množstve

v

špecifikovanom rozmedzí.
Výraz „liečiť“ sa v tomto dokumente používa vo význame zmiernenie, zníženie alebo
úľavy od aspoň jedného symptómu ochorenia u subjektu. Vo vzťahu k rakovine
20

napríklad môže výraz „liečiť“ znamenať zastavenie, oddialenie nástupu (tj. obdobie
pred klinickým prejavom ochorenia alebo symptómu ochorenia) a/alebo zníženie
rizika rozvoja alebo zhoršenia symptómu ochorenia. Výraz „chrániť“ sa v tomto
dokumente používa vo význame prevencie oneskorenia alebo liečenia alebo obidvoch,
podľa potreby, rozvoja alebo pokračovania alebo zhoršenia symptómov ochorenia

25

u subjektu.
Výraz „subjekt“ alebo „pacient“ je zamýšľaný tak, že zahrnuje živočíchy, ktoré môžu
trpieť rakovinou alebo sú ňou postihnuté. Príklady subjektov alebo pacientov zahrnujú
cicavce, napr. človeka, psy, kravy, kone, prasatá, ovce, kozy, mačky, myši, králiky,
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krysy a transgénne živočíchy iné, než je človek. V určitých uskutočneniach je
subjektom človek, napr. človek trpiaci rakovinou, u ktorého existuje riziko, že bude
trpieť rakovinou alebo potenciálne môže trpieť rakovinou.
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Výraz „asi“ alebo „približne“ obvykle znamená v rozmedzí 20 %, výhodnejšie
v rozmedzí 10 % a najvýhodnejšie v rozmedzí 5 % danej hodnoty alebo rozmedzia.
Alternatívne, najmä v biologických systémoch, znamená výraz „asi“ približnú
hodnotu v rámci logaritmu (tj. radu veľkosti), výhodne v rámci koeficientu dva danej
5

hodnoty.
Použitie termínov v jednotnom a množnom čísle a podobné odkazy v súvislosti s
opisom vynálezu (najmä v súvislosti s nasledujúcimi nárokmi) je treba chápať tak, že
pokrývajú ako jednotné, tak aj množné číslo, pokiaľ nie je uvedené inak alebo pokiaľ
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to nie je zjavne v rozpore s kontextom. Termíny „zahrnujúci“, „majúci“, „vrátane“ a
„obsahujúci“ je treba chápať ako termíny otvorené (tj. znamenajúce„vrátane, okrem
iného“), pokiaľ nie je uvedené inak. Výpočet rozsahov hodnôt má slúžiť len ako
skrátený spôsob odkazovania jednotlivo na každú samostatnú hodnotu spadajúcu do
daného rozsahu, pokiaľ tu nie je uvedené inak, a každá samostatná hodnota je

15

začlenená do opisu, ako by tu bola jednotlivo uvedená.
Príkladné poruchy bunkovej proliferácie, ktoré môžu byť liečené pomocou jednej
alebo viacerých zlúčenín opísaných v tomto dokumente, zahrnujú, okrem iného,
rakovinu, prekancerózu alebo prekancerózny stav a metastatické lézie v tkanive a
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v orgánoch v tele. Poruchy bunkovej proliferácie môžu zahrnovať hyperpláziu,
metapláziu a dyspláziu.
Zlúčenina opísaná v tomto dokumente alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ môže
byť použitá na liečbu alebo prevenciu poruchy bunkovej proliferácie alebo na liečbu
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alebo prevenciu rakoviny u subjektu so zvýšeným rizikom rozvoja rakoviny v
porovnaní s populáciou všeobecne alebo identifikovať vhodné kandidáty na tieto
účely.
Farmaceutické formulácie a cesty podávania
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V tomto dokumente sú poskytnuté farmaceutické formulácie obsahujúce zlúčeninu
alebo jej farmaceuticky prijateľnú soľ na liečbu rakoviny. Farmaceutické formulácie
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môžu ďalej obsahovať nosič alebo pomocnú látku, stabilizátor, ochucovadlo a/alebo
farbivo.
Zlúčenina alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ môže byť podávaná za použitia
5

rôznych spôsobov podávania známych odborníkom v odbore. Spôsoby podávania
zahrnujú orálne podávanie. V určitých uskutočneniach môže byť farmaceutický
prípravok obsahujúci zlúčeninu alebo jej farmaceuticky prijateľnú soľ podávaný
orálne vo forme kvapaliny, sirupu, tablety, kapsule, prášku, postreku, žuvacej tablety
alebo rozpustného kotúča. Alternatívne môžu byť farmaceutické formulácie podľa
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predkladaného vynálezu podávané intravenózne alebo transdermálne. Ďalšie cesty
podávania sú odborníkom v odbore známe (pozri napr. Remington's Pharmaceutical
Sciences, Gennaro A. R., Ed., 20. vydání, Mack Publishing Co., Easton, Pa).
V niektorých uskutočneniach je zlúčenina alebo farmaceuticky prijateľná soľ
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formulovaná ako pasta, želé alebo suspenzia. Liečivo je napríklad rozpustené,
zachytené alebo suspendované vo forme častíc liečiva, mikroenkapsulovaných častíc
alebo častíc liečiva a polyméru v želatínovom roztoku alebo polotuhom stave.
Výhodou formulácie perorálneho želé je to, že je ľahšie podávať liek pacientom, ktorí
majú ťažkosti s prehĺtaním tabliet, kapsúl alebo piluliek. V určitých uskutočneniach sa

20

zlúčenina dôkladne premieša a suspenduje vo vhodnom médiu za vzniku pasty alebo
gélu. Poprípade môžu byť primiešané ďalšie činidlá na poskytnutie príchute na orálne
podávanie. Príklady mnohých vhodných činidiel maskujúcich chuť sú arašidové maslo
alebo alginát s príchuťou malín a sladidla. V rôzných uskutočneniach môžu byť pasta
alebo želé tiež formulované s vhodnými spojivami alebo pomocnými látkami

25

známymi v odbore pre topické podávanie.
Spôsoby prípravy formulácii s predĺženým uvoľňovaním vo forme tabliet, toboliek
alebo piluliek sú v odbore známe. V niektorých uskutočneniach sa formulácia
s predĺženým uvoľňovaním pripravuje potiahnutím účinnej zložky liečiva polymérom,
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výhodne vo vode nerozpustným polymérom. Napríklad ide o vo vode nerozpustný
polymér používaný vo farmaceutickom odbore ako poťahovacie činidlo s predĺženým
uvoľňovaním, enterosolventné poťahovacie činidlo alebo gastrické poťahovacie
činidlo. Vo vode nerozpustný polymér môže zahrnovať napríklad etylcelulózu, čistený
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šelak,

biely

šelak,

hydroxypropylmetylcelulózy,

kopolymér

aminoalkylmetakrylátu

acetátsukcinát

RS,

ftalát

hydroxypropylmetylcelulózy,

karboxymetyletylcelulózu, acetátftalát celulózy, kopolymér L kyseliny metakrylovej,
kopolymér LD kyseliny metakrylovej, kopolymér S kyseliny metakrylovej, kopolymér
5

E amínoalkylmetakrylátu alebo polyvinylacetal dietylaminoacetát.
Typ, stupeň substitúcie a molekulová hmotnosť vo vode nerozpustných polymérov
môže závisieť na rozpustnosti účinnej zložky vo vode alebo alkoholu, požadovanej
úrovni postupného uvoľňovania a podobne. Vo vode nerozpustné polyméry môžu byť

10

použité buď samostatne alebo v kombinácii. Ďalej môže byť zapracovaný
hydrogenovaný olej, kyselina steárová alebo cetanol ako poťahovacie pomocné
činidlo a triglycerid so stredným reťazcom, triacetín, trietylcitrát alebo cetanol ako
zmäkčovadlo.

15

V niektorých uskutočneniach je formuláciou s predĺženým uvoľňovaním tableta alebo
granula matricového typu. Účinná zložka môže byť potiahnutá až 3 rôznymi typmi
polymérov. Tieto tri rôzne typy polymérov môžu zahrnovať: 1) vo vode nerozpustný
polymér, ako je etylcelulóza; 2) gelujúci polymér nezávislý na pH, ako je
hydroxypropylmetylcelulóza; a 3) gelujúci polymér závislý na pH, ako je alginát

20

sodný. Tieto tri rôzne typy polymérov môžu byť použité spoločne na zníženie
rýchlosti uvoľňovania liečiv.
Dávkové formy: Vlastnosti uvoľňovania

25

Formulácie s predĺženým uvoľňovaním môžu dosiahnuť určitý stupeň zotrvačného
účinku. Avšak expozícia a/alebo biologická dostupnosť účinnej zložky sa môže líšiť
na základe rady faktorov, ako je napríklad absorpčné okno, nosič alebo pomocné látky
použité vo formulácii, spôsob dodávania formulácie a/alebo doba prechodu účinnej
zložky gastrointestinálnym traktom pacienta.
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Liečba môže obsahovať aspoň jednu časť s predĺženým uvoľňovaním na zaistenie
funkcie predĺženého uvoľňovania a jednu časť pre okamžité uvoľňovanie na zaistenie
funkcie okamžitého uvoľňovania. V určitých uskutočneniach, keď je liečba v jedinej
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dávkovej forme, môže byť vo forme tabliet vytvorených zo zmesi granúl s predĺženým
uvoľňovaním, ktoré tvorí časť s predĺženým uvoľňovaním, a granúl s okamžitým
uvoľňovaním, ktoré tvoria časť s okamžitým uvoľňovaním, prípravku vo forme
kapsuly, získaného naplnením kapsule granulami s predĺženým uvoľňovaním a
5

granulami s okamžitým uvoľňovaním, alebo lisovaním poťahovaných tabliet, v
ktorých je vonkajšia vrstva tvorená časťou s okamžitým uvoľňovaním vytvorená na
vnútornom jadre tvorenom časťou s predĺženým uvoľňovaním. Neexistuje však žiadne
obmedzenie, pokiaľ ide o vyššie uvedené uskutočnenia.

10

Okrem toho neexistujú žiadne zvláštne obmedzenia, pokiaľ ide o stav zadržania
liečiva v prostriedku alebo v časti s okamžitým uvoľňovaním alebo v časti
s predĺženým

uvoľňovaním;

zlúčenina

môže

byť

rovnomerne

dispergovaná

v prostriedku, v časti s okamžitým uvoľňovaním alebo v časti s predĺženým
uvoľňovaním, alebo môže byť obsiahnutá len v jednej časti prostriedku, v časti
15

s okamžitým uvoľňovaním alebo v časti s predlženým uvoľňovaním, alebo môže byť
obsiahnutá tak, že je vytvorený koncentračný gradient.
Časť s predlženým uvoľňovaním v prostriedku podľa predkladaného vynálezu môže
obsahovať aspoň jednu polymérnu látku nezávislú na pH alebo polymérnu látku
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závislú na pH na riadenie uvolňovania liečiva.
Polymérna látka nezávislá na pH, ktorá sa tu používa, môže zahrnovať polymérnu
látku, ktorej stav náboja sa takmer nemení za podmienok pH, ktoré sa všeobecne
vyskytujú v gastrointestinálnom trakte, konkrétne od pH 1 do pH 8. To znamená,

25

napríklad polymérnu látku, ktorá nemá funkčné skupiny, ktorých stav náboja sa mení
v závislosti na pH, ako sú zásadité funkčné skupiny, ako sú aminoskupiny alebo kyslé
funkčné skupiny, ako sú skupiny karboxylových kyselín. Povšimnite si, že polymérna
látka nezávislá na pH môže byť zahrnutá preto, aby poskytla prostriedku podľa
predkladaného vynálezu funkciu predĺženého uvoľňovania, ale môže byť tiež zahrnutá

30

na iný účel. Okrem toho môže byť polymérna látka nezávislá na pH, ktorá je použitá
v predkladanom vynáleze, vo vode nerozpustná alebo môže napučiavať vo vode alebo
sa rozpúšťať vo vode za vzniku gélu.
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Príklady vo vode nerozpustných polymérnych látok nezávislých na pH zahrnujú,
okrem iného, étery celulózy, estery celulózy a kopolyméry kyseliny metakrylovej a
kyseliny akrylovej (obchodný názov Eudragit, výrobca Rohm GmbH & Co. KG,
Darmstadt, Nemecko). Príklady zahrnujú, okrem iného, alkylétery celulózy, ako je
5

etylcelulóza (obchodný názov Ethocel, výrobca Dow Chemical Company, USA),
etylmetylcelulóza, etylpropylcelulóza alebo izopropylcelulóza a butylcelulóza,
arylalkylétery celulózy, ako je benzylcelulóza, étery kyanoalkylcelulózy, ako je
kyanoetylcelulóza, estery organických kyselín celulózy, ako je acetát butyrát celulózy,
acetát celulózy, propionát celulózy alebo butyrát celulózy a acetát propionát celulózy,
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kopolyméry etylakrylát-metylmetakrylát (obchodný názov Eudragit NE, výrobca
Rohm

GmbH & Co. KG,

Darmstadt,

Nemecko)

a

aminoalkylmetakrylátový

kopolymér RS (obchodné názvy Eudragit RL, Eudragit RS). Neexistujú žiadne
zvláštne obmedzenia pre stredný priemer častíc vo vode nerozpustného polyméru
použitého v predkladanom vynáleze, ale obvykle čím nižší je tento stredný priemer
15

častice, tým lepšie sú vlastnosti, pričom stredný priemer častíc je výhodne od 0,1 do
100 µm, výhodnejšie od 1 do 50 µm, zvlášť výhodne od 3 do 15 µm, najvýhodnejšie
od 5 do 15 µm. Okrem toho zahrnujú príklady vo vode rozpustných alebo vodou
napučiavajúcich polymérnych látok nezávislých na pH, okrem iného, polyetylénoxid
(obchodný názov Polyox, vyrábaný spoločnosťou Dow Chemical Company,
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molekulová

hmotnosť

100 000

až

7 000 000),

nízkosubstituovaná

hydroxypropylcelulóza (obchodný názov L-HPC, vyrábená spoločnosťou Shin-Etsu
Chemical, Japonsko), hydroxypropylcelulóza (obchodný názov HPC, vyrábaná
spoločnosťou Nippon Soda, Co., Ltd, Japonsko), hydroxypropylmetylcelulóza
(obchodné názvy Metolose 60SH, 65SH, 90SH, vyrábaná spoločnosťou Shin-Etsu
25

Chemical, Japonsko) a metylcelulóza (obchodný názov Metolose SM, vyrábaná
spoločnosťou Shin-Etsu Chemical, Japonsko).
V niektorých uskutočneniach môže byť v prostriedku obsiahnutá jedna polymérna
látka nezávislá na pH alebo môže byť obsiahnutých viac polymérnych látok
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nezávislých na pH. Polymérna látka nezávislá na pH, pokiaľ je použitá v tu uvedených
uskutočneniach, môže byť vo vode nerozpustná polymérna látka, výhodnejšie
etylcelulóza, kopolymér etylakrylát-metylmetakrylát (obchodný názov Eudragit NE)
alebo kopolymér aminoalkylmetakrylátu RS (obchodný názov Eudragit RL, Eudragit
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RS). Zvlášť výhodná je aspoň jedna z etylcelulózy a aminoalkylmetakrylátového
kopolyméru RS. Najvýhodnejšia je etylcelulóza. Neexistujú žiadne zvláštne
obmedzenia množstva polymérnej látky nezávislej na pH obsiahnutej v prostriedku;
toto množstvo môže byť upravené podľa potreby v súlade s účelom, ako je riadenie
5

postupného uvoľňovania liečiva.
Polymérnou látkou závislou na pH, ktorá môže byť použitá v tu uvedených
uskutočneniach, môže byť polymérna látka, ktorej stav náboja sa mení za podmienok
pH, ktoré sa všeobecne vyskytujú v gastrointestinálnom trakte, konkrétne od pH 1 do
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pH 8. To znamená napríklad polymérnu látku majúcu funkčné skupiny, ktorých stav
náboja sa mení v závislosti na pH, ako sú zásadité funkčné skupiny, ako sú
aminoskupiny alebo kyslé funkčné skupiny, ako sú skupiny karboxylových kyselín.
Na pH závislé funkčné skupiny polymérnej látky závislej na pH sú výhodne kyslé
funkčné skupiny, pričom polymérna látka závislá na pH má najvýhodnejšie skupiny
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karboxylovej kyseliny.
Polymérna látka závislá na pH použitá v predkladanom vynáleze môže byť vo vode
nerozpustná alebo môže napučiavať vo vode alebo sa rozpúšťať vo vode za vzniku
gélu. Príklady polymérnych látok závislých na pH používaných v predkladanom
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vynáleze zahrnujú, okrem iného, enterosolventné polymérne látky. Príklady
enterosolventných polymérnych látok zahrnujú, okrem iného, kopolyméry kyseliny
metakrylovej a metylmetakrylátu (Eudragit L100, Eudragit S100, vyrábané
spoločnosťou Rohm GmbH & Co. KG, Darmstadt, Nemecko), kopolyméry kyseliny
metakrylovej a etylakrylátu (Eudragit L100-55, Eudragit L30D-55, vyrábané

25

spoločnosťou

Rohm

GmbH & Co. KG,

Darmstadt,

Nemecko),

ftalát

hydroxypropylmetylcelulózy (HP-55, HP-50, vyrábaný spoločnosťou Shin-Etsu
Chemical, Japonsko), acetát sukcinát hydroxypropylmetylcelulózy

(AQOAT,

vyrábaný spoločnosťou Shin-Etsu Chemical, Japonsko), karboxymetyletylcelulóza
(CMEC, vyrábaná spoločnosťou Freund Corporation, Japonsko) a acetátftalát celulózy.
30
Príklady polymérnych látok závislých na pH, ktoré napučiavajú vo vode alebo sa
rozpúšťajú vo vode za vzniku gélu, zahrnujú, okrem iného, kyselinu algínovú, pektín,
karboxyvinylový polymér a karboxymetylcelulózu. V predkladanom vynáleze môže
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byť v prostriedku obsiahnutá jedna polymérna látka závislá na pH alebo môže byť
obsiahnutých viac polymérnych látok závislých na pH. Polymérnou látkou závislou na
pH použitou v tomto vynáleze je výhodne enterosolventná polymérna látka,
výhodnejšie kopolymér kyseliny metakrylovej a etylakrylátu, kopolymér kyseliny
5

metakrylovej

a

metylmetakrylátu,

ftalát

hydroxypropylmetylcelulózy

alebo

acetátsukcinát hydroxypropylmetylcelulózy, zvlášť výhodne kopolymér kyseliny
metakrylovej a etylakrylátu.
Pri použití polymérnej látky závislej na pH vo výrobnom procese prostriedku podľa
10

predkladaného vynálezu môže byť komerčne dostupný produkt práškového typu alebo
granulovaného typu alebo suspenzného typu, v ktorom bola polymérna látka závislá
na pH vopred dispergovaná v rozpúšťadle, použitá tak, ako je, alebo môže byť takýto
komerčne dostupný produkt použitý dispergovaný vo vode alebo organickom
rozpúšťadle. Čím menší je priemer častíc polymérnej látky závislej na pH, tým lepšie

15

sú vlastnosti, pričom polymérna látka závislá na pH je výhodne práškového typu.
V prípade kopolyméru kyseliny metakrylovej a etylakrylátu je príkladom Eudragit
L100-55. Neexistujú žiadne zvláštne obmedzenia pre stredný priemer častíc
polymérnej látky závislej na pH použité v predkladanom vynáleze, avšak stredný
priemer častíc je výhodne od 0,05 do 100 µm, výhodnejšie od 0,05 do 70 µm,

20

najvýhodnejšie od 0,05 do 50 µm. Okrem toho neexistujú žiadne zvláštne obmedzenia,
pokiaľ ide o množstvo polymérnej látky závislej na pH, napríklad v prípade
enterosolventnej polymérnej látky je množstvo všeobecne od 0,1 do 90 hmotnostných
dielov, výhodne od 1 do 70 hmotnostných dielov, výhodnejšie od 5 do 60
hmotnostných dielov, zvlášť výhodne od 10 do 50 hmotnostných dielov, vztiahnuté na

25

100 hmotnostných dielov prostriedku.
Liečba podľa tu uvedených uskutočnení môže ďalej zahrnovať akékoľvek z rôznych
aditív, ako sú rôzne farmakologicky prijateľné nosiče, ako sú riedidlá, lubrikanty,
spojivá a dezintegračné činidlá, rovnako ako konzervačné látky, farbivá, sladidlá,

30

zmäkčovadlá, povlakové prostriedky a tak ďalej, podľa potreby. Príklady riedidiel
zahrnujú, okrem iného, laktózu, manitol, hydrogenfosforečnan vápenatý, škrob,
predželatinovaný škrob, kryštalickú celulózu, ľahký anhydrid kyseliny kremičitej,
syntetický kremičitan hlinitý, metakremičitan hlinitan horečnatý a podobne. Príklady
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lubrikantov zahrnujú, okrem iného, stearát horečnatý, stearát vápenatý, mastenec,
stearylfumarát sodný a podobne. Príklady spojív zahrnujú, okrem iného,
hydroxypropylcelulózu,

metylcelulózu,

hydroxypropylmetylcelulózu,
5

sodnú

polyvinylpyrolidón

soľ
a

karboxymetylcelulózy,
podobne.

Príklady

dezintegračných činidiel zahrnujú, okrem iného, karboxymetylcelulózu, vápenatú soľ
karboxymetylcelulózy, sodnú soľ kroskarmelózy, sodnú soľ karboxymetylškrobu,
nízkosubstituovanú hydroxypropylcelulózu a podobne. Príklady konzervačných látok
zahrnujú,

okrem

iného,

estery

kyseliny

paraoxybenzoovej,

chlórbutanol,

benzylalkohol, fenetylalkohol, kyselinu dehydrooctovú, kyselinu sorbovú a podobne.
10

Výhodné príklady farbív zahrnujú, okrem iného, vo vode nerozpustné farebné
pigmenty, prírodné pigmenty (napr. beta-karotén, chlorofyl, červený oxid železitý),
žltý oxid železitý, červený oxid železitý, čierny oxid železitý a podobne. Výhodné
príklady sladidiel zahrnujú, okrem iného, sodnú soľ sacharínu, glycyrrhizát draselný,
aspartam, stéviu a podobne. Príklady zmäkčovadiel zahrnujú, okrem iného,

15

glycerolové estery mastných kyselín, trietylcitrát, propylénglykol, polyetylénglykol a
podobne.

Príklady

povlakových

prostriedkov

zahrnujú,

okrem

iného

hydroxypropylmetylcelulózu, hydroxypropylcelulózu a podobne.
Spôsoby výroby
20
Na výrobu uskutočnení, ako sú tu opísané, je možné použiť jediný konvenčný spôsob
alebo kombináciu konvenčných spôsobov. Pri výrobe granúl obsahujúcich liečivo ako
časti s predĺženým uvoľňovaním alebo časti s okamžitým uvoľňovaním je napríklad
hlavnou operáciou granulácia, ktorá však môže byť kombinovaná s inými operáciami,
25

ako je miešanie, sušenie, preosievanie a triedenie. Ako spôsob granulácie sa napríklad
vykonáva spôsob mokrej granulácie, pri ktorom sa k prášku pridá spojivo a
rozpúšťadlo a vykoná sa granulácia, spôsob suchej granulácie, pri ktorom sa prášok
stlačí a vykoná sa granulácia, spôsob granulácie taveniny, pri ktorom sa pridá spojivo,
ktoré sa roztaví pri zahrievaní a vykonáva sa zahrievanie a granulácia, a podobne.

30
Ďalej môže byť podľa spôsobu granulácie vykonávané spracovanie, ako je miešací
spôsob granulácie s použitím planetového mixéra, slimákového mixéra a podobne,
spôsob granulácie vysokorýchlostným mixérom s použitím mixéru Henschel, super
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mixéru a podobne, vytlačovací spôsob granulácie s použitím valcového granulátora,
rotačného granulátora, slimákového vytlačovacieho granulátora, granulátora typu
peletového mlyna a podobne, vlhký spôsob granulácie s vysokým strihom, spôsob
granulácie vo fluidnom lôžku, spôsob granulácie lisovaním, spôsob granulácie
5

drvením alebo je možné použíť spôsob granulácie rozprašovaním. Po granulácii sa
môže vykonať sušenie za použitia sušičky, fluidného lôžka a podobne, drvenie a
preosievanie, aby sa získali granule alebo jemné granule vhodné na použitie. Okrem
toho je možné pri príprave prostriedku podľa predkladaného vynálezu použiť
granulačné rozpúšťadlo. Pre takéto granulačné rozpúšťadlo neexistujú žiadne zvláštne

10

obmedzenia a môže ním byť voda alebo akékoľvek z rôznych organických
rozpúšťadiel, napríklad voda, nižší alkohol, ako je metanol alebo etanol, ketón, ako je
acetón alebo metyletylketón, metylénchlorid alebo ich zmes.
Pre granule s predĺženým uvoľňovaním obsiahnuté v uskutočneniach sa zmieša aspoň

15

jedno liečivo a aspoň jedna látka vybraná z polymérnych látok nezávislých na pH a
polymérnych látok závislých na pH, podľa potreby sa pridá riedidlo a spojivo a
vykoná sa granulácia za získania granulovanej hmoty. Získaná granulovaná hmota sa
suší za použitia miskovej sušiarne sušiarne s fluidným lôžkom a podobne a
preosievanie sa vykonáva pomocou valcového alebo oscilačného sita, čím je možné

20

získať granule s predĺženým uvoľňovaním. Alternatívne je ako spôsob výroby granúl
s predĺženým uvoľňovaním podľa predkladaného vynálezu možné pridať aspoň jedno
liečivo, aspoň jednu látku vybranú z polymérnych látok nezávislých na pH a
polymérnych látok závislých na pH a v prípade potreby riedidlo a spojivo, a použitý
suchý kompaktor, ako je valcový kompaktor alebo tabletovací stroj, a vykonať

25

lisovanie pri miešaní a potom vykonať granuláciu rozdrvením na vhodnú veľkosť.
Granulovaná hmota pripravená pomocou takéhoto granulátora môže byť použitá ako
granula alebo jemné granule podľa predkladaného vynálezu, alebo môže byť ďalej
drvená za použitia mlyna, valcového granulátora, rotorového mlyna a podobne a
preosievaná, aby boli získané granule s predĺženým uvoľňovaním. Všimnete si, že aj

30

granule s okamžitým uvoľňovaním je možné vyrábať ako granule s predĺženým
uvoľňovaním.
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Lisovaný produkt je možné vyrobiť ako časť s predĺženým uvoľňovaním alebo časť
s okamžitým uvoľňovaním obsahujúcu liečivo, alebo ako tu opísaný prostriedok za
použitia jedinej konvenčnej metódy alebo kombinácie konvenčných metód. Napríklad
je použité aspoň jedno liečivo, aspoň jedna látka vybraná z polymérnych látok
5

nezávislých na pH a polymérnych látok závislých na pH, riedidlo, ako je manitol
alebo laktóza, spojivo, ako je polyvinylpyrolidón alebo kryštalická celulóza,
dezintegračné činidlo, ako je sodná soľ karmelózy alebo krospovidón, a lubrikant, ako
je stearát horečnatý alebo mastenec, a je vykonané tabletovanie za použitia bežného
spôsobu, čím je možné získať lisovaný produkt. V tomto prípade je hlavnou operáciou

10

v spôsobe výroby lisovaného produktu tabletovanie, avšak môže byť kombinované
s ďalšími operáciami, ako je miešanie, sušenie, tvorba cukrového povlaku a
poťahovanie.
Príklady spôsobu tabletovania zahrnujú, okrem iného, priame lisovanie, pri ktorom sa

15

zmieša aspoň jedno liečivo a farmakologicky prijateľné prísady a potom sa zmes
priamo lisuje do tabliet za použitia tabletovacieho stroja a lisovanie suchých granúl
alebo lisovanie vlhkých granúl, pri ktorom sú granule s predĺženým uvoľňovaním
alebo granule s okamžitým uvoľňovaním podľa predkladaného vynálezu podrobené
lisovaniu po pridaní lubrikantu alebo dezintegračného činidla podľa potreby. Pre

20

tabletovací stroj používaný pri lisovaní neexistujú žiadne zvláštne obmedzenia;
napríklad je možné použiť tabletovací stroj s jedným razidlom, rotačný tabletovací
stroj alebo tabletovací stroj s lisovaným poťahovaním.
Granule s predĺženým uvoľňovaním alebo granule s okamžitým uvoľňovaním

25

obsahujúce liečivo, alebo lisovaný produkt podľa uskutočnenia v tomto dokumente,
môžu byť ako prostriedok použité tak, ako sú vo forme granúl alebo tablety, ale môžu
byť tiež podrobené ďalšiemu spracovaniu za účelom výroby prostriedku. Lisovaný
produkt alebo granule napríklad môžu byť vybavené filmovým poťahom s použitím
materiálu

30

na

báze

filmu,

ako

je

etylcelulóza,

kazeín,

metylcelulóza,

hydroxypropylmetylcelulóza, kopolymér L kyseliny metakrylovej, acetátftalát
celulózy, šelak a podobne, alebo môžu byť vybavené cukrovým povlakom za použitia
cukrovej poťahovacej kvapaliny obsahujúcej sacharózu, cukrový alkohol, arabskú
gumu, mastenec a podobne, čím sa získajú tablety potiahnuté filmom alebo tablety
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potiahnuté cukrom. Jedným rozpúšťadlom v tejto technike poťahovania môže byť
čistená voda, ale je možné tiež použiť organické rozpúšťadlo, ako je alkohol, ketón,
éter alebo chlórovaný uhľovodík alebo ich zmesi. Ako organické rozpúšťadlo je
možné použiť napríklad etanol, acetón, metylénchlorid a podobne. Okrem toho je
5

možné ako poťahovacie zariadenie použiť zariadenie bežne používané v poťahovacích
technikách na výrobu liekov, s príkladmi zahrnujúcimi zariadenie na poťahovanie
rozprašovaním, v ktorom sa poťahovanie vykonáva rozprašovaním poťahovacej
kvapaliny a podobne, a granulátor s rotačným fluidným lôžkom na nanášanie vrstiev.

10

V prípade výroby prípravkov vo forme toboliek môžu byť tobolky vyrobené plnením
granúl s predlženým uvoľňovaním alebo granúl s okamžitým uvoľňovaním, ako je
uvedené vyššie, alebo minitabliet do tvrdých želatínových kapsúl alebo HPMC kapsúl
pomocou automatického stroja na plnenie kapsúl. Alternatívne, v prípade prípravkov
na podávanie sondou alebo suchého sirupu, ktorý sa na podávanie používa zmiešaný

15

s vodou a podobne, môžu byť granule s postupným uvoľňovaním alebo granule
s okamžitým uvoľňovaním, ako je uvedené vyššie, zmiešané so zahusťovadlom alebo
dispergačným činidlom, aby sa tieto granule dispergovali, a zo zmesi sa potom
vyrobia granule alebo tablety. Ďalej je možné kvapalinu alebo želé vyrobiť za použitia
vody a látok vybraných z dispergačných činidiel, emulgátorov, zahusťovadiel,

20

konzervačných látok, látok upravujúcich pH, sladidiel, príchutí, aromatických látok a
tak ďalej. Pokiaľ ide o iné výrobné spôsoby, neexistujú žiadne obmedzenia pre vyššie
uvedené.
Aby mohli byť uskutočnenia tohto vynálezu lepšie pochopené, sú zverejnené

25

nasledujúce príklady. Malo by byť zrejmé, že tieto príklady sú uvedené len na
ilustratívne účely a nemajú byť vykladané ako obmedzujúce.
PRÍKLADY

30

V príkladoch môžu byť použité následujúce skratky.
All: alyl
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BOP: (benzotriazol-1-yloxy)tris(dimetylamino)fosfónium hexafluórfosfát
DMT: 4,4'-dimetoxytrityl
5

(DMTO-:

)
10
Bz: benzoyl
ib: izobutyryl
15

Hünigova báza: i-Pr2NEt (diizopropyletylamín)
AllylOH: alylalkohol
OAll: -OCH2CHCH2

20
ACN: acetonitril
All: -CH2CHCH2
25

2-NitroBnBr: 2-nitrobenzylbromid Bz: benzoyl
ib: izobutyryl
i-Pr: izopropyl
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CE: kyanoetyl
(-OCE:
5

)
10

DEAD: dietylazodikarboxylát
DIAD: diizopropylazodikarboxylát
DCM: dichlórmetán

15
DDTT: N,N-dimetyl-N'-(3-tioxo-3H-1,2,4-ditiazol-5-yl)formimidamid

20

DMOCP: 2-chlór-5,5-dimetyl-1,3,2-dioxafosfinan-2-oxid

TBS: terc-butyldimetylsilyl
25
3H-benzo[c][1,2]ditiol-3-ón:
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Príklad 1 - Syntéza zlúčeniny 1a
Úplná schéma tejto syntézy je k dispozícii na obrázku 1.
5
Krok A

10
K

zmesi

(2R,3R,4R,5R)-5-(6-benzamido-9H-purin-9-yl)-2-((bis(4-

metoxyfenyl)(fenyl)metoxy)metyl)-4-fluórtetrahydrofuran-3-yl(2kyanoetyl)diizopropylfosforamiditu
15

(zlúčenina

100)

(zmes

fosforových

diastereomérov; 80,0 g, 91,332 mmol, 1 ekv., ChemGenes Corporation katalogové č.
ANP-9151), alylalkoholu (9,63 ml, 142 mmol, 1,55 ekv.) a trifenylfosfinu (38,3 g,
146 mmol, 1,60 ekv.) v THF (1,1 l) bol pridaný DEAD (40 hmotn. %, roztok
v toluéne; 54,2 ml, 137 mmol, 1,5 ekv.) pri teplote miestnosti. Miešanie pokračovalo
pri teplote miestnosti a reakcia bola monitorovaná pomocou LC/MS. Po dokončení

20

(19 h) bola zmes zakoncentrovaná vo vákuu (35 °C) a výsledná zmes bola prečistená
kolónovou chromatografiou na silikagéle (800 g x 2 kolóny, 40 až 60 % EtOAc v nheptáne pufrovanom 0,5% trietylamínom), čím bola získaná zlúčenina 101 vo forme
bielej peny (84,2 g, kvantitatívny výťažok, zmes fosforových diastereomérov).

25

1

H NMR (3:2 zmes fosforových diastereomérov, 400 MHz, CDCl3) δ 1,14 - 1,21 (m,

12 H) 2,40 (t, J=6,2 Hz, 1,2 H) 2,59 (t, J=6,2 Hz, 0,8 H) 3,27 (d, J=8,6 Hz, 1 H) 3,52 3,66 (m, 5 H) 3,78 (s 2,4 H) 3,79 (s 3,6 H) 4,28 - 4,34 (m, 1 H) 4,84 - 4,96 (m, 0,4 H)
4,99 (d, J=5,5 Hz, 2 H) 4,95 - 5,10 (m, 0,6 H) 5,05 (d, J=10,9 Hz, 1 H) 5,22 (br d,
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J=17,6 Hz, 1 H) 5,64 (br d, J=53,2 Hz, 0,6 H) 5,70 (br d, J=51,6 Hz, 0,4 H) 5,96 - 6,75
(m, 1 H) 6,20 (d, J=16,0 Hz, 0,6 H) 6,24 (d, J=17,2Hz, 0,4 H) 6,74 - 6,79 (m, 4 H)
7,02 - 7,06 (m, 2H) 7,17 - 7,24 (m, 8 H) 7,32 - 7,34 (m, 2 H) 7,41 - 7,44 (m, 2 H) 8,11
(s, 1H) 8,52 (s, 0,4 H) 8,54 (s, 0,6 H).
5
Krok B

10
K roztoku zlúčeniny 101 (3,00 g, 3,28 mmol, 1 ekv.) v acetonitrile (30 ml) bola
pridaná voda (0,118 ml, 6,55 mmol, 2,0 ekv.) a trifluóracetátová soľ pyridínu (0,759 g,
3,93 mmol, 1,2 ekv.). Po miešaní pri teplote miestnosti po dobu 1 minúty, bol pridaný
15

terc-butylamín (14,5 g, 21,0 ml, 0,20 mol, 60 ekv.). Po úplnom odštiepení
kyanoetylovej skupiny (monitorované pomocou LC/MS) bola reakčná zmes
zakoncentrovaná vo vákuu a dvakrát azeotropicky destilovaná s acetonitrilom. Surová
zmes bola rozpustená v DCM (45,0 ml) a spracovaná vodou (0,118 ml, 6,55 mmol,
2,0 ekv.) a NaHSO4-SiO2 (1,18 g, 6,55 mmol, 2 ekv.) pri teplote miestnosti. Po

20

úplnom odštiepení skupiny DMT (monitorované pomocou LC/MS, približne 1 hodina)
bola reakčná zmes prefiltrovaná a dvakrát premytá DCM/MeOH (9/1, 20 ml). Spojené
filtráty boli zakoncentrované vo vákuu a spracované so zmesou 1:1 n-heptán/toluén
(∼30 ml). Horná vrstva bola odstránená dekantáciou. Rovnaká operácia bola
opakovaná ešte raz so zmesou n-heptán/toluén (1/1, 30 ml) a spodná vrstva bola

25

dvakrát azeotropne destilovaná s acetonitrilom, čím bola získaná zlúčenina 102
(predpokladaný teoretický výťažok 100 %). Produkt bol použitý v ďalšom kroku bez
ďalšieho čistenia.
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Krok C

5
K zmesi zlúčeniny 102 (1,56 g, 3,27 mmol, 1 ekv.) a zlúčeniny 101 (3,00 g,
3,28 mmol, 1 ekv.) v acetonitrile (30 ml) bola pridaná trifluóracetátová soľ pyridínu
(azeotropicky vysušená pyridínom; 0,760 g, 3,94 mmol, 1,25 ekv.). Po 5 minútach bol
10

pridaný DDTT (0,840 g, 4,09 mmol, 1,30 ekv., ChemGenes Corporation, katalogové č.
RN-1588) a po úplnej sulfurizácii (monitorované pomocou LC/MS) bola reakčná
zmes zakoncentrovaná vo vákuu. Zvyšok bol rozpustený v DCM (30 ml) a spracovaný
s vodou (0,57 ml, 32 mmol, 10 ekv.) a 6% kyselinou dichlóroctovou (1,56 ml,
18,9 mmol, 6,0 ekv.) v DCM (30 ml). Po 20 minútach bola reakcia ukončená

15

pyridínom (20 ml) a reakčná zmes zakoncentrovaná vo vákuu. Zvyšok bol
azeotropicky destilovaný s pyridínom, čím bola získaná zlúčenina 103 (3,22 g,
predpokladaný teoretický výťažok 100 %). Produkt bol použitý v ďalšom kroku bez
ďalšieho čistenia.

20

Krok D

75
K roztoku zlúčeniny 103 (3,22 g, 3,15 mmol, 1 ekv.) v pyridíne (100 ml) bol pri
teplote miestnosti pridaný DMOCP (1,45 g, 7,88 mmol, 2,50 ekv.). Po úplnej
makrocyklizácii (monitorované LC/MS) bola pridaná voda (1,7 ml, 94,5 mmol,
desaťnásobok vzhľadom na DMOCP) a následne 3H-benzo[c][1,2]ditiol-3-ón (0,795 g,
5

4,73 mmol, 1,5 ekv.). Po dokončení sulfurizácie (približne 40 minút) bola reakčná
zmes čiastočne zakoncentrovaná vo vákuu na približne 15 ml a vliata do zmesi
nasýteného vodného NaHCO3 (50 ml) a vody (30 ml). Po 10 minútach miešania pri
teplote miestnosti bola zmes extrahovaná zmesou EtOAc/MTBE v pomere 1:1 (60 ml,
3krát). Organické vrstvy boli spojené, premyté soľankou (25 ml), vysušené nad

10

Mg2SO4

a zakoncentrované vo vákuu. Zvyšok bol

prečistený kolónovou

chromatografiou na silikagéli (0–20 % MeOH v DCM) za získania zlúčeniny 104
(3,31 g, 3,20 mmol, predpokladaný teoretický výťažok 100 %) vo forme hnedého
oleja. Produkt bol použitý v ďalšom kroku bez ďalšieho čistenia.
15

Krok E

20

K roztoku zlúčeniny 104 (3,31 g, 3,20 mmol, 1 ekv.) v acetonitrile (66,2 ml) bol
pridaný 2-nitrobenzylbromid (2,42 g, 11,2 mmol, 3,50 ekv.) a trietylamín (1,78 ml,
12,8 mmol, 4,00 ekv). Po dokončení reakcie (monitorované pomocou LC/MS,
približne 20 hodín pri teplote miestnosti) bola reakčná zmes zakoncentrovaná vo
vákuu a prečistená kolónovou chromatografiou na silikagéle (60% etylacetát/n-heptán

25

až 100% etylacetát) za vzniku 0,568 g produktu vo forme zmesi fosforových
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diastereomérov. Preparatívna HPLC separácia diastereomérov poskytla zlúčeninu 105
(SR izomér; 0,225 g, 0,180 mmol, celkový výťažok 5,6 % zo zlúčeniny 101) a
zlúčeniny 106 (RR izomér; 0,187 g, 0,149 mmol, celkový výťažok 4,7 % zo zlúčeniny
1).
5
Zlúčenina 105 (SpRp) 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ = 8,63 (s, 1H), δ = 8,61 (s, 1H),
8,04 - 8,00 (m, 2H), 7,99 (s, 1H), 7,90 (s, 1H), 7,65 - 7,44 (m, 8H), 7,40 - 7,31 (m,
4H), 7,25 - 7,21 (m, 4H), 6,15 - 5,89 (m, 5H), 5,61 (dd, J = 52,0, 5,1 Hz, 1H), 5,55
(ddd, J = 51,2, 4,7, 2,7 Hz, 1H) 5,51 - 5,42 (m, 1H), 5,31 - 5,22 (m, 2H), 5,11 (dd, J =
10

3,9, 9,8 Hz, 2H), 5,04 - 4,95 (m, 4H), 4,55 - 4,37 (m, 7H), 4,29 - 4,12 (m, 3H)
Zlúčenina 106 (RpRp) 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ = 8,65 (s, 2H), 8,06 (dd, J = 1,4,
8,0 Hz, 2H), 7,98 (s, 2H), 7,57 - 7,52 (m, 6H), 7,47 - 7,32 (m, 6H), 7,25 - 7,21 (m,
4H), 6,15 (d, J = 18,7 Hz, 2H), 6,09 - 5,99 (m, 2H), 5,82-5,76 (m, 2H), 5,60 (dd, J =

15

51,8, 4,9 Hz, 2H), 5,27 (dd, J = 1,2, 17,2 Hz, 2H), 5,12 (dd, J = 1,0, 10,4 Hz, 2H),
5,06 - 4,96 (m, 4H), 4,55 - 4,40 (m, 4H), 4,36 - 4,24 (m, 4H), 4,21 - 4,02 (m, 2H)
Podmienky preparatívnej HPLC:
Zariadenie

Agilent 1200

Kolóna HPLC

Kolóna Waters Sunfire Prep C18 OBD, 5 um, 30 x
250 mm, #186003969

Prietok

50 ml/min

Mobilná fáza

A: voda, B: acetonitril

Gradient

0

8

9,9

10

12

B%

50

99

99

50

50

Doba priebehu

12 min

Objem vstreku

150 ul (0,08 g/ml v acetonitrile)

Detekcia

UV 254 nm

Retenčná
doba

20

Čas (min)

Krok F

Zlúčenina
(SpRp)

105

Zlúčenina
(RpRp)

106

7,7 min
8,0 min
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K zahriatemu (90 °C) roztoku zlúčeniny 105 (519 mg, 0,414 mmol, 1 ekv.) v toluéne
(519 ml) bol pridaný katalyzátor Hoveyda-Grubbs Catalyst™ 2. generácie ((1,3-bis5

(2,4,

6-trimetylfenyl)-2-imidazolidinylidén)dichlór(o-

izopropoxyfenylmetyylén)ruténium; dostupný od spoločnosti SIGMA-ALDRICH®
katalogové č. 569755; CAS 301224-40-8; 91 mg, 0,15 mmol, 0,35 ekv.) a chinón
(0,102 ml, 1,243 mmol, 3,0 ekv.). Zmes bola zahrievaná pod spätným chladičom a
priebeh reakcie bol monitorovaný pomocou LC/MS. Po 3 hodinách bol pridaný ďalší
10

katalyzátor (91 mg, 0,15 mmol, 0,35 ekv.) a reakcia pokračovala ďalšie 3 hodiny. Po
ochladení bola zmes spracovaná s DMSO (0,59 ml, 8,3 mmol, 20 ekv.) pri teplote
miestnosti po dobu 15 hodín, zakoncentrovaná vo vákuu a prečistená kolónovou
chromatografiou na silikagéle (25 g SiO2, 66% etylacetát v n-heptánu až 100%
etylacetát), čím bola získaná zlúčenina 107 (200 mg, 0,163 mmol, výťažok 39 %) vo

15

forme suchej hnedej peny.
1

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ = 8,19 (s, 1H), 8,12 (dd, J = 7,8 Hz, 1,9 Hz, 1H), 8,10

(s, 1H), 8,02 (d, J = 8,2 Hz, 1H), 7,89 (s, 1H), 7,63 (br d, J = 7,0 Hz, 1H), 7,53 - 7,41
(m, 10H), 7,35 - 7,30 (m, 2H), 7,25 - 7,20 (m, 4H), 6,23 (d, J = 17,6 Hz, 1H), 6,14 (d,
20

J = 18,8 Hz, 1H), 5,86 - 5,75 (m, 1H), 5,75 (dt, J = 15,3, 5,0 Hz, 1H), 5,67 (dt, J =
15,3, 4,7 Hz, 1H), 5,60 (dd, J = 52,0, 3,9 Hz. 1H), 5,48 (dd, J = 50,4, 3,9 Hz. 1H)5,50
- 5,39 (m, 1H), 4,91 - 4,64 (m, 4H), 4,57 - 4,25 (m, 9H), 4,15 (d, J = 7,03 Hz, 1H),
4,11 (d, J = 7,03 Hz, 1H).

25

Krok G
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K roztoku zlúčeniny 107 (88 mg, 0,072 mmol, 1 ekv.) v 1,4-dioxáne (1,76 ml) bol
5

pridaný tiofenol (0,88 ml, 8,55 mmol, 119 ekv.) a trietylamín (0,88 ml, 6,31 mmol,
88 ekv.). Výsledná zmes bola miešaná pri teplote miestnosti. Po dokončení reakcie
(monitorované pomocou LC/MS, 13 hodín) bol pridaný metanol (5,28 ml) a 28%
hydroxid amónny (3,52 ml) a výsledná zmes bola zahrievaná na 50 °C. Po dokončení
reakcie (monitorované pomocou LC/MS, 5 hodín) bola zmes ochladená na teplotu

10

miestnosti a výsledná hnedastá suspenzia bola odfiltrovaná a premytá vodou (15 ml).
Filtrát bol znovu prefiltrovaný na odstránenie ďalších pevných látok. Výsledný filtrát
bol dvakrát extrahovaný zmesou 1:1 toluénu a heptánu (30 ml). Vodná vrstva bola
zakoncentrovaná vo vákuu a potom resuspendovaná vo vode (6 ml). Výsledná pevná
látka bola odfiltrovaná a filtrát bol podrobený preparatívnej HPLC za vzniku

15

diamónnej soli zlúčeniny 1 (tiež označovanej ako zlúčenina 1a) (39 mg, 0,050 mmol,
70% výťažok) vo forme bielej pevnej látky.
Zlúčenina 1a (SpRp, trans) 1H NMR (400 MHz, CD3OD) δ = 9,05 (s, 1H), 8,33 (s,
1H), 8,25 (s, 1H), 8,12 (s, 1H), 6,34 (br s, 2H), 5,88 (br s, 2H), 5,66 (br d, J = 51,6 Hz,

20

1H), 5,59 (br d, J = 52,2 Hz, 1H) 5,01 (br s, 2H), 4,68 - 4,34 (m, 6H), 4,07 - 3,82 (m,
2H), 3,79 - 3,55 (m, 2H); 31P NMR (162 MHz, CD3OD) δ = 55,48 (s, 1P), 55,16 (s,
1P).
Podmienky preparatívnej HPLC zlúčeniny 1a:
Zariadenie

Agilent 1200/1260 AS/FC

Kolóna HPLC

Waters XBridge C18, 10 x 100 mm, # 1413

Prietok

3,0 ml/min

Teplota kolóny

35 °C
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Zariadenie

Agilent 1200/1260 AS/FC

Mobilná fáza

A: 0,1% NH4OH vo vode, B: 0,1% NH4OH v acetonitrile

Gradient (B%)

0 → 50

Doba priebehu

20 min

Objem vstreku

50 ul (4 mg/ml vo vode)

Detekcia

UV 260 nm

Retenčná doba

6,5 min

Príklad 1.1 - Alternatívna syntéza zlúčeniny 1a
5

Alternatívna cesta syntézy pre zlúčeninu 1a je uvedená na obrázku 2A a obrázku 2B,
ako aj na obrázku 2C a uvedená nižšie.
Stupeň 1

10
Zlúčenina 129 (570 g, 1,53 mol, 1 hmotn., 1 obj., 1 ekv.) bola rozpustená v pyridíne
(2,85 l, 35,2 mol, 4,89 hmotn., 5,0 obj., 23 ekv.). Zmes bola ochladená na 2,6 °C a
spracovaná s 4,4'-dimetoxytritylchloridom (DMTCI; 543 g, 1,60 mol, 0,953 hmotn.,
15

1,05 ekv.). Zmes bola miešaná pri teplote 0 až 5 °C po dobu 2 h a ponechaná ohriať na
teplotu miestnosti. Reakcia bola monitorovaná pomocou LC/MS a úplná konverzia
bola potvrdená po miešaní cez noc. Reakčná zmes bola ochladená na teplotu pod 5 °C
a reakcia bola ukončená pôsobením MeOH (124 ml, 3,05 mol, 0,172 hmotn.,
0,217 obj., 2,0 ekv.) po dobu 15 minút. Zmes bola spoločne odparená s toluénom

20

(2,00 l, 3,04 hmotn., 3,51 obj.) vo vákuu a potom zriedená zmesou EtOAc (2,850 l,
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4,5 hmotn., 5,0 obj.) a n-heptánu (2,85 l, 3,42 hmotn., 5,0 obj.). Organická vrstva bola
premytá nasýteným roztokom NaHCO3 (9 % hmotn. roztok vo vode; 2,0 l, 3,5 obj.).
K úplnému rozpusteniu surového produktu bol pridaný ďalší EtOAc (2,85 l,
4,5 hmotn., 5,0 obj.). Po miešania po dobu 5 minút boli obe vrstvy oddelené.
5

Organická vrstva bola premytá vodou (2,0 l, 3,5 hmotn., 3,5 obj.). Z organickej vrstvy
sa začala pomaly zrážať pevná látka. Vodná vrstva bola oddelená. Organická vrstva
bola potom zakoncentrovaná na cca. 1 obj. Surový produkt bol suspendovaný zmesou
n-heptánu (2,00 l, 2,40 hmotn., 3,51 obj.) a toluénu (0,50 l, 0,76 hmotn., 0,88 obj.). Po
miešaní po dobu 15 minút bola svetlo žltá pevná látka zhromaždená vákuovou

10

filtráciou. Filtračný koláč bol postupne prepláchnutý: (1) zmes n-heptánu (0,60 l,
0,72 hmotn., 1,05 obj.) a toluénu (0,30 l, 0,46 hmotn., 0,53 obj.) a potom (2) nheptánom (3,00 l, 3,6 hmotn., 5,26 obj.). Pevná látka bola vysušená bez zahrievania
po dobu 30 minút a potom prenesená na misky na sušenie pri teplote 50 °C vo
vákuovej sušiarni cez noc, čím bola získaná zlúčenina 130 vo forme svetlo žltej

15

pevnej látky (996,7 g, 1,47 mol, 1,75 hmotn., výťažok 97 %).
1

H NMR (400 MHz, CHLOROFORM-d) δ = 8,99 (s, 1H), 8,76 (s, 1H), 8,21 (s, 1H),

8,04 - 8,00 (m, 2H), 7,64 - 7,59 (m, 1H), 7,57 - 7,50 (m, 2H), 7,41 - 7,36 (m, 2H),
7,32 - 7,15 (m, 7H), 6,83 - 6,76 (m, 4H), 6,31 (dd, J = 2,5, 17,0 Hz, 1H), 5,68 (ddd, J
20

= 2,3, 4,7, 52,7 Hz, 1H), 4,88 - 4,77 (m, 1H), 4,26 - 4,21 (m, 1H), 3,77 (s, 6H), 3,57
(dd, J = 3,1, 10,9 Hz, 1H), 3,43 (dd, J = 4,1, 10,7 Hz, 1H), 2,60 (br s, 1H)
Stupeň 1

25
Zlúčenina 129 (430 g, 1,15 mol, 1 hmotn., 1 obj., 1 ekv.) a imidazol (118 g, 1,73 mol,
0,274 hmotn., 1,50 ekv.) boli rozpustené v DMF (1,72 l, 3,78 hmotn., 4,0 obj.) zmes
bola ochladená na 5 °C. Pridal sa TBS-Cl (191 g, 1,27 mol, 0,444 hmotn., 1,10 ekv.).
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Zmes bola miešaná pri teplote 0 až 11 °C po dobu 2 hodín, ponechaná pomaly ohriať
na teplotu miestnosti (postup bol monitorovaný pomocou LCMS). Reakcia bola
dokončená 6 hodín po pridaní TBS-Cl, aj tak bola ešte ponechaná miešať pri teplote
miestnosti ďalších 20 hodín. Zmes bola ochladená na 2 °C a spracovaná s metanolom
5

(93 ml, 74 g, 2,3 mol, 0,17 hmotn., 0,22 hmotn., 2,0 ekv.) po dobu 10 minút. Reakčná
zmes bola zriedená zmesou MTBE (1,72 l, 1,23 kg, 2,96 hmotn., 4,0 obj.) a EtOAc
(1,72 l, 1,55 kg, 3,60 hmotn., 4,0 obj.) a následne nasýteným NH4Cl (28 hmotn. %
roztok vo vode; 2,15 l, 5,0 obj.). Pevné látky začali z roztoku pomaly vypadávať.
Zmes bola ponechaná zahriať na 24 °C a bola pridaná voda (1,08 l, 1,08 kg,

10

2,5 hmotn., 2,5 obj.) do (T-vnútorná = 22 °C). Zo zmesi sa začalo zrážať viac pevných
látok. K zmesi bola pridaná ďalšia voda (1,08 l, 1,08 kg, 2,5 hmotn., 2,5 obj.) a MTBE
(1,40 l, 1,04 kg, 2,4 hmotn., 3,3 obj.). Špinavo biela pevná látka sa zozbierala
vákuovou filtráciou. Reaktor bol prepláchnutý vodou (320 ml, 0,74 obj.) a potom
MTBE (1,80 1, 1,33 kg, 3,10 hmotn., 4,19 obj.), aby bola na filter prenesená

15

akákoľvek zvyšná pevná látka. Filtračný koláč bol postupne prepláchnutý: (1) vodou
(1,80 l, 1,80 kg, 4,2 hmotn., 4,2 obj.). (2) vodou (1,80 l, 1,80 kg, 4,2 hmotn., 4,2 obj.),
(3) smesou MTBE (0,90 l, 0,67 kg, 1,5 hmotn., 2,1 obj.) a n-heptánu (0,90 l, 0,62 kg,
1,4 hmotn., 2,1 obj.), (4) zmesou MTBE (0,90 l, 0,67 kg, 1,5 hmotn., 2,1 obj.) a nheptánu (0,90 l, 0,62 kg, 1,4 hmotn., 2,1 obj.). Získaná pevná látka bola vysušená vo

20

vákuu pri 40 °C po dobu 2 dní, čím bola získaná zlúčenina 133 vo forme bielej pevnej
látky (483 g, 0,991 mol, 1,12 hmotn., výťažok 86 %).
1

H NMR (400 MHz, CHLOROFORM-d) δ = 8,97 (s, 1H), 8,82 (s, 1H), 8,36 (s, 1H),

8,04 - 8,00 (m, 2H), 7,64 - 7,58 (m, 1H), 7,56 - 7,51 (m, 2H), 6,40 (dd, J= 2,3, 16,0
25

Hz, 1H), 5,45 (ddd, J = 2,7, 4,3, 53,1 Hz, 1H), 4,75 - 4,66 (m, 1H), 4,22 - 4,17 (m,
1H), 4,07 (dd, J = 2,3, 11,7 Hz, 1H), 3,91 (dd, J = 2,7, 11,7 Hz, 1H), 2,38 (dd, J = 2,7,
7,0 Hz, 1H), 0,92 (s, 9H), 0,11 (s, 3H), 0,11 (s, 3H).
Stupeň 2

30

82

Zlúčenina 130 (993 g, 1,47 mol, 1 hmotn., 1 obj., 1 ekv.) a imidazol (150 g, 2,20 mol,
0,151 hmotn., 1,5 ekv.) boli rozpustené v DMF (3,48 l, 3,28 kg, 3,3 hmotn., 3,5 obj.) a
5

zmes bola ochladená na 5 °C. Pridal sa TBS-Cl (244 g, 1,62 mol, 0,245 hmotn.,
1,10 ekv.). Reakčná zmes bola miešaná pri 0 až 5 °C po dobu 2 hodín, ponechaná
pomaly ohriať na teplotu miestnosti a reakcia bola monitorovaná pomocou LCMS. Po
17 hodinách bol pridaný ďalší imidazol (100 g, 1,47 mol, 0,10 hmotn., 1,0 ekv.) a
TBS-Cl (111 g, 735 mmol, 0,112 hmotn., 0,50 ekv.) a miešanie pokračovalo pri

10

teplote miestnosti po dobu 2 hodín a pri teplote miestnosti. Pri 35 °C po dobu 2 hodín.
Výsledná zmes bola ochladená na 13,6 °C a reagovala s MeOH (119 ml, 2,94 mol,
2 ekv.) po dobu 10 minút. Do samostatného reaktora bol pridaný ľad (5 kg, 5 hmotn.)
a nasýtený NH4Cl (roztok 28 hmotn. % vo vode; 5,0 l, 5 obj.). Reakčná zmes bola
pridaná do zmesi ľad/NH4Cl. Z roztoku sa okamžite začala zrážať špinavo biela pevná

15

látka. K zmesi boli pridané ďalšie 2 kg ľadu (2 kg, 2 hmotn.) a voda (3,0 l, 3 obj.).
Reakčná banka bola prepláchnutá vodou (0,50 l, 0,5 obj.) a výplach bol pridaný k
zmesi. K zmesi bol pridaný n-heptán (2,00 l, 2 obj.) a miešanie pokračovalo po dobu
10 minút. Špinavo biela pevná látka bola zozbieraná vákuovou filtráciou. Filtračný
koláč bol prepláchnutý: (1) vodou (4,0 l, 4,0 obj.), (2) vodou (4,0 l, 4,0 obj.), (3) n-

20

heptánom (4,0 l, 4,0 obj.), (4) n-heptánom (4,0 l, 4,0 obj.). Získaná pevná látka bola
vysušená vo vákuu pri 45 °C po dobu 4 dní, čím bola získaná zlúčenina 131 vo forme
špinavo bielej pevnej látky (1,095 kg, 1,39 mol, 1,10 hmotn., výťažok 94 %).
1

25

H NMR (400 MHz, CHLOROFORM-d) δ = 9,09 (s, 1H), 8,78 (s, 1H), 8,28 (s, 1H),

8,02 (d, J = 7,4 Hz, 2H), 7,63 - 7,59 (m, 1H), 7,55 - 7,50 (m, 2H), 7,37 (d, J = 7,1 Hz,
2H), 7,29 - 7,17 (m, 7H), 6,79 (d, J = 7,9 Hz, 4H), 6,29 (dd, J = 2,9, 16,2 Hz, 1H),
5,60 (ddd, J = 2,7, 3,9, 53,1 Hz, 1H), 4,78 (ddd, J = 4. 7, 6,4, 15,8 Hz, 1H), 4,26 - 4,22
(m, 1H), 3,77 (s, 6H), 3,58 (dd, J = 3,1, 10,9 Hz, 1H), 3,26 (dd, J = 3,7, 10,7 Hz, 1H),
0,85 (s, 9H), 0,10 (s, 3H), 0,02 (s, 3H)
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Stupeň 3

5
Zlúčenina 131 (1000 g, 1,27 mol, 1 hmotn., 1 obj., 1 ekv.) a trans-2-butén-1,4-diol
(geometria olefínu potvrdená 1H-NMR; 335 g, 3,80 mol. 0,335 hmotn., 3,0 ekv.) boli
dvakrát azeotropicky destilované s THF (3,0 l, 3,0 obj.). Zvyšok bol rozpustený v
zmesi THF (10 l, 10 obj.) a toluéne (15 l, 15 obj.). Pridal sa trifenylfosfín (432 g,
10

1,65 mol, 0,432 hmotn., 1,3 ekv.) a potom bola reakčná zmes ochladená na -5 °C.
Počas 20 minút bol pomaly pridaný DIAD (0,320 1, 1,65 mol, 333 g, 0,333 hmotn.,
0,320 obj., 1,3 ekv.), pričom bola vnútorná teplota udržiavaná pod 5 °C. Reakčná
zmes bola miešaná pri 0–5 °C po dobu 1 hodiny a reakcia bola monitorovaná
pomocou LCMS. Ľadový kúpeľ sa odstránil a zmes bola ponechaná zahriať na teplotu

15

miestnosti. Po miešaní cez noc (17 h) bol pridaný trifenylfosfin (83 g, 0,32 mol,
0,083 hmotn., 0,25 ekv.) a DIAD (62 ml, 0,32 mol, 64 g, 0,064 hmotn., 0,062 obj.,
0,25 ekv.). Po ďalšej 1 hodine pri teplote miestnosti bola reakčná zmes zriedená
MTBE (10 l, 10 obj.), premytá dvakrát napoly nasýteným NaCl (18 % hmotn. roztok
vo vode; 2 x 4 l) a zkoncentrované vo vákuu do formy hustého oleja. Zmes bola znovu

20

rozpustená v zmesi MTBE (4,00 l, 4 obj.) a n-heptáne (0,50 l, 0,5 obj.) a potom
ochladená na 0 °C. K roztoku bol pridaný očkovací kryštál trifenylfosfinoxidu.
Z roztoku sa pomaly začali zrážať pevné látky a bol miešaný cez noc. Biela pevná
látka bola zhromaždená vákuovou filtráciou a premytá MTBE (2 l, 2 obj.), čím bolo
izolovaných 540 g trifenylfosfinoxidu. Filtrát bol zakoncentrovaný a prečistený

25

pomocou Biotage 150L KP-Sil (5 kg SiO2; s predbežným ošetrením 1% TEA
v Hep/etOAc; eluenty: heptán/EtOAc (48 l 33% EtOAc s 1 % TEA, 24 l 50% EtOAc
s 1 % TEA, 24 l 66% EtOAc s 1 % TEA) → 100% EtOAc s 1 % TEA). Kolóna bola
monitorovaná pomocou TLC (EtOAc/n-heptán 2:1). Frakcie čistého produktu boli

84
spojené a zakoncentrované vo vákuu, čím bola získaná zlúčenina 132 vo forme svetlo
bielej penovej pevnej látky (634 g, s obsahom 14 hmotn. % vedľajšieho produktu
odvodeného od DIAD, čistá hmotnosť 545 g, 0,63 mol, upravený výťažok 50 %).
Frakcie zmesi boli spojené a zakoncentrované vo vákuu za získania svetlo žltej
5

penovej pevnej látky (750 g), ktorá bola podrobená opätovnému čisteniu pomocou
Biotage 150M HP-Sphere (2,5 kg SiO2; s predbežným ošetrením 1% TEA
v Hep/EtOAc; náplň vzorky s toluénovými eluentami: Hep/EtOAc/1 % TEA (12 l 50%
EtOAc s 1 % TEA, 16 l 66% EtOAc s 1 % TEA) → EtOAc s 1 % TEA). Kolóna bola
monitorovaná pomocou TLC (2/1/0,03 EtOAc/n-hep/TEA). Frakcie čistého produktu

10

boli spojené a zakoncentrované vo vákuu, čím bola získaná ďalšia zlúčenina 132 vo
forme svetlo bielej penovej pevnej látky (206 g, 0,24 mol, výťažok 18 %).
1

H NMR (400 MHz, CHLOROFORM-d) δ = 8,58 (s, 1H), 8,10 (s, 1H), 7,43 - 7,37 (m,

2H), 7,32 - 7,28 (m, 2H), 7,24 - 7,15 (m, 8H), 7,03 - 6,98 (m, 2H), 6,78 - 6,73 (m, 4H),
15

6,18 (dd, J = 2,7, 17,2 Hz, 1H), 5,88 (td, J = 5,5, 15,6 Hz, 1H), 5,77 (td, J = 5,1, 15,6
Hz, 1H), 5,60 (ddd, J = 2,7, 4,3, 53,1 Hz, 1H), 5,03 - 4,96 (m, 2H), 4,91 (ddd, J = 4,5,
6,6, 16,6 Hz, 1H), 4,18 - 4,14 (m, 1H), 3,88 - 3,82 (m, 2H), 3,78 (s, 6H), 3,52 (dd, J =
2,7, 10,9 Hz, 1H), 3,14 (dd, J = 3,5, 10,9 Hz, 1H), 0,85 (s, 9H), 0,10 (s, 3H), 0,01 (s,
3H).

20
Stupeň 4

25

Zlúčenina 132 (800 g, 0,930 mol, 1 hmotn., 1 obj., 1 ekv.) a zlúčenina 133 (522 g,
1,07 mol, 0,652 hmotn., 1,15 ekv.) boli azeotropicky vysušené THF (2 x 3 l, 2 x
3,8 obj.) a znovu rozpustené v THF (9,60 l, 8,45 kg, 12,0 obj.) pri teplote miestnosti.
Pridal sa trifenylfosfin (317 g, 1,21 mol, 0,396 hmotn., 1,30 ekv.) a zmes bola
ochladená pod -5 °C. Pridal sa DIAD (226 ml, 1,16 mol, 235 g, 0,294 hmotn.,

30

0,283 obj., 1,25 ekv.) pri vnútornej teplote pod 7 °C. Reakčná zmes bola ponechaná
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pomaly zahriať na teplotu miestnosti. Reakcia bola monitorovaná pomocou LCMS. Po
21 h bola reakčná zmes zakoncentrovaná vo vákuu na hustý olej, azeotropicky
predestilovaná s n-heptánom (2,00, 1,37 kg, 1,71 hmotn., 2,50 obj.) a potom znovu
rozpustená v zmesi MTBE (2,40 l, 1,78 kg, 2,2 hmotn., 3,0 obj.) a n-heptánu (800 ml,
5

547 g, 0,68 hmotn., 1,0 obj.). Roztok bol naočkovaný trifenylfosfínoxidom a
ochladený na 5 °C, zriedený n-heptánom (400 ml, 274 g, 0,34 hmotn., 0,50 obj.) a
miešaný pri 5 °C po dobu 30 minút. Biela pevná zrazenina bola zhromaždená
vákuovou filtráciou a premytá zmesou 2:1 (obj./obj.) MTBE a n-heptánu (1,8 l), čím
bol získaný trifenylfosfínoxid (455 g). Filtrát bol zakoncentrovaný vo vákuu a

10

prečistený pomocou Biotage 150 L KP-Sil (5 kg SiO2; s predbežným ošetrením 1%
TEA; vzorka bola vložená rozpustením v toluénových eluentoch: 9:1 heptán/EtOAc
(16 l) a 15 TEA, 3,6:1 (46 l), 2:1 (20 l) a 1% TEA, 1:1 (30 l) a 1% TEA a 100%
EtOAc (16 l) a 1% TEA). Spojené frakcie čistého produktu boli zakoncentrované vo
vákuu, a tak bola získaná zlúčenina 134 vo forme špinavo bielej pevnej peny (662,2 g).

15

Frakcie zmesi boli spojené a zakoncentrované vo vákuu (480 g). Biela nerozpustná
pevná látka vytvorená zriedením toluénom (300 ml) pred vložením do Biotage 150L
bola odstránená vákuovou filtráciou. Hmota rozpustná v toluéne bola prečistená
pomocou Biotage 150M HP-Sphere (2,5 kg SiO2 (s predbežným ošetrením 1% TEA);
vzorka bola vložená s toluénom; eluenty: 2:1 heptán/EtOAc (26 l) s 1 % TEA, 1:1

20

(25 l) s 1 % TEA, 1:4 (34 l) s 1 % TEA). kolóna bola monitorovaná pomocou TLC
(heptán/EtOAc 1:1). Spojené frakcie čistého produktu boli zakoncentrované vo vákuu,
čím bola získaná ďalšia zlúčenina 134 vo forme špinavo bielej pevnej peny (165,5 g,
celkom 662,2+165,5 g = 827,7 g, 930 mmol, 1,03 hmotn., výťažok 67 %).

25

1

H NMR (400 MHz, CHLOROFORM-d) δ = 8,47 (s, 1H), 8,39 (s, 1H), 8,20 (s, 1H),

8,01 (s, 1H), 7,38 - 7,31 (m, 5H), 7,27 - 7,19 (m, 6H), 7,14 - 7,06 (m, 3H), 6,93 - 6,87
(m, 2H), 6,76 (d, J = 8,6 Hz, 4H), 6,26 (dd, J = 2,0, 16,0 Hz, 1H), 6,15 (dd, J = 2,7,
17,2 Hz, 1H), 5,86 (dd, J = 4,7, 15,2 Hz, 1H), 5,80 (dd, J = 4,7, 15,2 Hz, 1H), 5,51
(ddd, J = 2,7, 4,3, 52,8 Hz, 1H), 5,31 (ddd, J = 2,0, 4,3, 52,8 Hz, 1H), 4,87 (d, J = 4,7
30

Hz, 2H), 4,85 - 4,81 (m, 1H), 4,79 (d, J = 4,3 Hz, 2H), 4,71 - 4,59 (m, 1H), 4,20 - 4,13
(m, 2H), 4,06 (dd, J = 2,7, 11,3 Hz, 1H), 3,90 (dd, J = 2,7, 11,7 Hz, 1H), 3,77 (s, 6H),
3,52 (dd, J = 3,1, 10,9 Hz, 1H), 3,18 (dd, J = 3,9, 10,9 Hz, 1H), 0,92 (s, 9H), 0,84 (s,
9H), 0,10 (s, 3H), 0,09 (s, 6H), 0,07 (s, 3H)
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Stupeň 5-6

5
K roztoku zlúčeniny 134 (410,7 g, 309 mmol, 1 hmotn., 1 obj., 1 ekv.) v pyridíne
(1,23 l, 1,21 kg, 15,2 mol, 2,9 hmotn., 3,0 obj., 49 ekv.) bol pridaný difenylfosfit
(90 ml 109 g, 0,46 mol, 0,26 hmotn., 0,22 obj., 1,5 ekv.). Reakčná zmes bola miešaná
10

pri teplote miestnosti a reakcia bola monitorovaná pomocou LCMS. Po 2 hodinách
(80% konverzia) bol pridaný ďalší difenylfosfit (29,9 ml, 36,2 g, 155 mmol,
0,088 hmotn., 0,073 obj., 0,50 ekv.). Po ďalšej 1 hodine bol pridaný ďalší difenylfosfit
(6,0 ml, 7,2 g, 31 mmol, 0,018 hmotn., 0,015 obj., 0,10 ekv.) a reakcia pokračovala po
dobu ďalšej 0,5 hodiny (98% konverzia). Reakčná zmes bola pridaná k zmesi

15

nasýteného roztoku NaHCO3 (9 % hmotn., roztok vo vode; 2,1 l, 5 obj.) a vody (1,0 l,
2,5 obj.), pričom bola udržiavaná vnútorná teplota 4,7 až 12 °C. Reaktor bol
prepláchnutý malým objemom EtOAc. Miešanie pokračovalo pri teplote miestnosti po
dobu 30 minút a reakcia bola monitorovaná pomocou LCMS (100% konverzia).
Reakčná zmes bola extrahovaná dvakrát zmesou 1:1 EtOAc a MTBE (2 x 8,2 l, 2 x

20

20 obj.).

Spojené

organické

vrstvy

boli

premyté

vodou

(4,1 l,

10 obj.),

zakoncentrované vo vákuu a azetropicky destilované s toluénom (3 x 4,1 l, 3 x 10 obj.;
kontinuálne pridávanie) na odstránenie pyridíne, čím bola získaná zlúčenina 135
(zostalo 0,55 ekv. pyridínu).
25

Stupeň 6 - Surová zlúčenina 135 bola rozpustená v dichlórmetáne (3,08 l, 4,07 kg,
9,9 hmotn., 7,5 obj.) pri teplote miestnosti. Pridala sa voda (55,7 ml, 0,136 obj.,
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10 ekv.) a potom roztok kyseliny dichlóroctovej (77 ml, 120 g, 0,93 mol, 0,29 hmotn.,
0,19 obj., 3,0 ekv.) v DCM (3,08 l, 7,5 obj.) pri zachovaní vnútornej teploty pod 25 °C.
(došlo k premene na oranžový roztok). Po 30 minútach bol pridaný trietylsilan
(Et3SiH; 494 ml, 359 g, 3,09 mol, 0,875 hmotn., 1,20 obj., 10,0 ekv.) (vnútorná teplota
5

sa zmenila z 18,2 °C na 17 °C) a miešanie pokračovalo po dobu 20 minút. Pridal sa
trietylamín (431 ml, 313 g, 3,09 mol, 0,762 hmotn., 1,05 obj., 10,0 ekv.) (vnútorná
teplota sa zmenila z 17,8 °C na 22 °C). Zmes bola zakoncentrovaná na 1,55 kg
(3,8 hmotn.), znovu rozpustená v EtOAc (6,2 l, 5,5 kg, 14 hmotn., 15 obj.), a postupne
bola premytá: (1) vodou (1,0 l, 2,5 obj.) a nasýteným NaHCO3 (9 % hmotn., roztok vo

10

vode, 0,82 l, 2,0 obj.). Roztok surového produktu v EtOAc bol cez noc uložený pri 20 °C.; 0,82 l, 2,0 obj.) a nasledujúci deň bol roztok zakoncentrovaný vo vákuu pri
25 °C. Takto získaná surová zmes (654 g) bola rozotrená s: (1) n-heptánom (3,01 l,
7,5 obj.), (2) zmesou n-heptánu (2,46 l, 6,0 obj.) a toluéne (0,82 l, 2,0 obj.). Časť
roztoku (supernatant) bola dekantovaná a pevná látka, ktorá zostala na dne, bola

15

rozpustená v acetonitrile (4,1 l, 10 obj.). Zmes bola zakoncentrovaná vo vákuu pri
25 °C a dvakrát azeotropicky destilovaná s acetonitrilom za získania zlúčeniny 136.
Produkt bol použitý na nasledujúci stupeň bez čistenia (bol predpokladaný teoretický
výťažok 100 %).

20

Stupeň 7
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Stupeň 7a Zlúčenina 136 (337 g, 309 mmol, 1 hmotn., 1 obj., 1 ekv.) bola rozpustená
v bezvodom pyridíne (13,5 l, 13,2 kg, 39 hmotn., 40 obj.) pri teplote miestnosti. Bol
pridaný trietylamín (129 ml, 927 mmol, 94 g, 0,28 hmotn., 0,38 obj., 3,0 ekv.) a
následne 2-chlór-5,5-dimetyl-1,3,2-dioxafosfinan-2-oxid (DMOCP; 103 g, 556 mmol,
5

0,31 hmotn., 1,80 ekv.). Výsledná zmes bola miešaná pri teplote miestnosti po dobu
30 minút a monitorovaná pomocou LCMS (100% konverzia, čím bola získaná
zlúčenina 137.
Stupeň 7b K vyššej uvedenej zmesi zlúčeniny 137 boli pridaný TEA (129 ml,

10

927 mmol, 94 g, 0,28 hmotn., 0,38 obj., 3,0 ekv.), voda (100 ml, 5,56 mol,
0,30 hmotn., 0,30 hmotn., 18 ekv.) a síra (34,7 g, 1,08 mol, 0,10 hmotn., 3,5 ekv.). Po
90 minútach (100% konverzia) bol pridaný NaHCO3 (9 % hmotn., roztok vo vode;
3,37 l, 10 obj.), pričom bola vnútorná teplota udržiavaná pod 30 °C (16,6 °C až 27 °C).
Výsledná zmes bola prefiltrovaná za účelom odstránenia solí. Filtrát zmesi bol

15

zakoncentrovaný vo vákuu, zriedený MTBE (5,1 l, 15 obj.) a premytý dvakrát NaCl
(30 % hmotn., roztok vo vode; 2 x 1,35 l, 2 x 4 obj.). Nerozpustné pevné látky boli
odfiltrované a filtrát bol zakoncentrovaný vo vákuu a azeotropicky destilovaný
s toluénom (4,0 l, 12 obj.). Výsledná pevná látka bola odstránená filtráciou a surová
zmes bola rozpustená v toluéne a prečistená pomocou Biotage 150L KP-Sil (5 kg SiO2;

20

s predbežným ošetrením Hep/EtOAc/TEA (1,5/1,5/0,03 CV); eluovaná: EtOAc/TEA
(3/0,03 CV), EtOAc/MeOH/TEA (4/0,2/0,04 CV), EtOAC/MeOH/TEA (2/0,2/0,02
CV). kolóna bola monitorovaná pomocou TLC (EtOAC/MeOH/TEA=9/1/0,1).
Frakcie obsahujúce Sp izomér boli spojené a zakoncentrované vo vákuu za
poskytnutia zlúčeniny 138 vo forme svetlo ružovej penovej pevnej látky (Sp izomér;

25

154 g, 128 mmol, 0,46 hmotn., výťažok 41,3 %). Frakcie obsahujúce Rp izomér boli
spojené a zakoncentrované vo vákuu za poskytnutia zlúčeniny 240 vo forme svetlo
ružovej penovej pevnej látky (Rp izomér; 64 g, 53 mmol, 0,19 hmotn., výťažok 17 %).
Zlúčenina 138 (Sp izomér):

30
1

H NMR (400 MHz, CHLOROFORM-d) δ = 8,51 (s, 1H), 8,50 (s, 1H), 8,22 (s, 1H),

8,14 (s, 1H), 7,49 - 7,44 (m, 2H), 7,38 - 7,27 (m, 4H), 7,25 - 7,21 (m, 2H), 7,14 (t, J =
7,1 Hz, 2H), 6,44 (dd, J = 2,5, 13,9 Hz, 1H), 6,18 (d, J = 15,2 Hz, 1H), 5,78 (td, J =
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6,3, 15,6 Hz, 1H), 5,69 (td, J = 4,7, 15,6 Hz, 1H), 5,56 (dd, J = 3,9, 50,8 Hz, 1H), 5,20
- 5,06 (m, 1H), 4,95 - 4,79 (m, 4H), 4,69 (dd, J = 4,3, 16,0 Hz, 1H), 4,54 - 4,38 (m,
3H), 4,35 (d, J = 5,5 Hz, 1H), 4,32 - 4,29 (m, 1H), 4,05 (dd, J = 1,6, 11,7 Hz, 1H),
3,91 (dd, J = 3,1, 11,7 Hz, 1H), 3,14 - 3,06 (m, 6H), 1,30 (t, J = 7,4 Hz, 9H), 0,91 (s,
5

9H), 0,90 (s, 9H), 0,12 (s, 3H), 0,08 (s, 3H), 0,06 (s, 3H), 0,05 (s, 3H)
Zlúčenina 240 (Rp izomér):
1

10

H NMR (400 MHz, CHLOROFORM-d) δ = 8,54 (s, 1H), 8,38 (s, 1H), 8,33 (s, 1H),

8,01 (s, 1H), 7,39 - 7,09 (m, 10H), 6,39 (dd, J = 2,3, 14,1 Hz, 1H), 6,13 (d, J = 17,2
Hz, 1H), 5,72 (d, J = 3,1 Hz, 2H), 5,68 (dd, J = 4,3, 51,2 Hz, 1H), 5,43 - 5,29 (m, 1H),
5,10 - 4,96 (m, 3H), 4,90 - 4,83 (m, 2H), 4,78 - 4,72 (m, 1H), 4,52 (ddd, J = 3,9, 6,6,
17,2 Hz, 1H), 4,44 - 4,35 (m, 2H), 4,31 - 4,26 (m, 1H), 4,20 - 4,12 (m, 2H), 3,87 (dd,
J = 3,5, 11,7 Hz, 1H), 3,79 - 3,77 (m, 1H), 3,15 - 3,09 (m, 6H), 1,33 (t, J = 7,4 Hz,

15

9H), 0,94 (s, 9H), 0,89 (s, 9H), 0,13 (s, 3H), 0,12 (s, 3H), 0,10 (s, 3H), 0,09 (s, 3H)
Stupeň 8

20
Zlúčenina 138 (221 g, 183 mmol, 1 hmotn., 1 obj., 1 ekv.) bola rozpustená v zmesi
pyridínu (530 ml, 6,56 mol, 519 g, 2,3 hmotn., 2,4 obj.) a TEA (2,65 l, 19,0 mol,
1,93 kg, 8,7 hmotn., 12 obj., 104 ekv.). Bol pridaný trietylamíntrihydrofluorid (264 ml,
25

1,62 mol, 262 g, 1,2 hmotn., 1,2 obj., 8,9 ekv. ako komplex, 27 ekv. HF) a zmes bola
miešaná pri teplote miestnosti, zatiaľ čo konverzia bola monitorovaná pomocou
LCMS. Po 3 hodinách (97% konverzia) bol pridaný metoxytrimetylsilan (TMSOMe;
1,40 l, 10,2 mol, 1,06 kg, 4,8 hmotn., 6,3 obj., 55 ekv.) a miešanie pokračovalo po
dobu 30 minút. Reaktor bol pokrytý lepkavou pevnou látkou. Časť roztoku

30

(supernatant) bola dekantovaná. Pevná látka bola dvakrát rozotrená s toluénom (2 x
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2,2 l, 2 x 10 obj.; supernatant bol dekantovaný). Surová pevná látka, ktorá zostala
v reaktore, bola rozpustená v dichlórmetáne (2,2 l, 10 obj.) a premytá NH4Cl
(28 % hmotn., roztok vo vode; 2,2 l, 10 obj.). Vodná vrstva bola spätne extrahovaná
dichlórmetánom (2,2 l, 10 obj.). Spojené organické vrstvy boli premyté zmesou NaCl
5

(36 % hmotn., roztok vo vode; 1,1 l, 5 obj.) a vody (1,1 l, 5 obj.) a potom
zakoncentrované vo vákuu, čím bola získaná zlúčenina 139 vo forme hnedej suchej
peny (152 g, 155 mmol, 0,70 hmotn., výťažok 85 %). Surový produkt bol použitý
v ďalšom kroku bez čistenia.

10

Stupeň 9

15

Zlúčenina 139 (150 g, 153 mmol, 1 hmotn., 1 obj., 1 ekv.) bola azeotropicky
destilovaná s acetonitrilom (4 l, 27 obj.) a potom bola znovu rozpustená v acetonitrile
(1,05 l, 0,83 kg, 5,5 hmotn., 7,0 obj.) pri teplote miestnosti. Pri teplote miestnosti bol
pridaný 2-nitrobenzylbromid (44,4 g, 205 mmol, 0,30 hmotn., 1,34 ekv.) a reakcia
bola monitorovaná pomocou LCMS. Po 23 h (100% konverzia), bol pridaný EtOAc

20

(1,50 l, 10 obj.), NH4Cl (28 % hmotn., roztok vo vode; 300 ml, 2 obj.) a voda (300 ml,
2 obj.) (pH = 6) a výsledná zmes bola čiastočne zakoncentrovaná vo vákuu pri 25 °C
na hmotnosť 1,11 kg. Pridal sa EtOAc (2,25 l, 15 obj.) a zmes bola miešaná po dobu
5 minút. Obe vrstvy boli oddelené. Vodná vrstva bola extrahovaná etylacetátom
(750 ml, 5 obj.). Spojené organické vrstvy boli postupne premyté: (1) zmesou NaCl

25

(36 % hmotn., roztok vo vode; 300 ml, 2 obj.) a vody (300 ml, 2 obj.) a (2) vodou
(600 ml, 4 obj.). Organická vrstva bola potom zakoncentrovaná vo vákuu a
azeotropicky destilovaná s n-heptánom (1,50 l, 10 obj.). K surovej pevnej látke bol
pridaný MTBE (0,95 l, 6,3 obj.) a zmes bola zahrievaná na 40 °C. Zmes bola zriedená
EtOAc (300 ml, 2 obj.) a pomaly ochladená na 0 °C. Hustá pevná látka bola
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ponechaná usadiť a supernatant bol odčerpaný cez filtračnú fritu. Pevná látka bola
dvakrát premytá MTBE (2 x 300 ml, 2 x 2 obj.; supernatant bol zakaždým odčerpaný
cez filtračnú fritu) a vysušená vo vákuu pri 40 °C cez noc, čím bola získaná zlúčenina
140 vo forme svetlo žltej pevnej látky (156 g). Filtrát bol zakoncentrovaný vo vákuu,
5

čím bol získaný hnedý olej (17,8 g), ktorý bol podrobený čisteniu pomocou Biotage
Snap-Ultra 340 g (eluenty: 0 až 5% MeOH v EtOAc), čím bola získaná ďalšia
zlúčenina 140 vo forme svetlo žltej pevnej látky (5,8 g). Celkom 156 g + 5,8 g =
161,8 g (netto 152 mmol, čistota 95 %, výťažok 99 %)

10

1

H NMR (400 MHz, CHLOROFORM-d) δ = 8,46 (s, 1H), 8,15 (s, 1H), 8,10 (s, 1H),

8,09 - 8,06 (m, 1H), 7,89 (s, 1H), 7,54 - 7,51 (m, 1H), 7,49 - 7,45 (m, 4H), 7,37 - 7,28
(m, 3H), 7,24 - 7,19 (m, 3H), 7,16 - 7,11 (m, 2H), 6,22 (d, J = 16,8 Hz, 1H), 6,14 (dd,
J = 2,7, 17,2 Hz, 1H), 5,83 - 5,61 (m, 3H), 5,60 - 5,48 (m, 1H), 5,07 (dd, J = 3,5, 51,6
Hz, 1H), 5,06 - 4,96 (m, 1H), 4,79 (dd, J = 4,9, 15,8 Hz, 1H), 4,69 (d, J = 5,9 Hz, 2H),
15

4,67 - 4,56 (m, 1H), 4,48 - 4,40 (m, 3H), 4,37 - 4,30 (m, 1H), 4,27 (d, J = 5,9 Hz, 2H),
4,19 - 4,13 (m, 1H), 3,93 - 3,85 (m, 1H), 3,85 - 3,78 (m, 1H)
Stupeň 10-11

20
Fáza 10 Zlúčenina 140 (čistota 95 %, čistá hmotnosť 73,2 g, 72,3 mmol, 1 hmotn.,
1 obj.,

1 ekv.)

a

2-kyanoetyl-N,N,N',N'-tetraizopropylfosfordiamidit

(25,3 ml,

79,5 mmol, 0,33 hmotn., 0,35 obj. 1,10 ekv.) boli trikrát azeotropicky destilované
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s bezvodým acetonitrilom (3 x 2 l), znovu rozpustené v dichlórmetáne (0,73 l, 10 obj.)
a ochladené na 0–5 °C. Bol pridaný diizopropylamónium tetrazolid (6,19 g,
36,1 mmol, 0,085 hmotn., 0,50 ekv.). Výsledná reakčná zmes bola miešaná pri 0 °C
po dobu 10 hodín, zahriatá na 10 °C počas 2 hodín, udržiavaná pri 10 °C po dobu
5

10 hodín a zahriata na teplotu miestnosti počas 2 hodín. Reakcia bola monitorovaná
pomocou LCMS a TLC (EtOAc s 0,5% TEA). Po 18 hodinách bol pridaný bezvodý
acetonitril (0,73 l, 10 obj.) a zmes bola uložená pri -20 °C po dobu 3 dní.
Stupeň 11a zmes zo stupňa 10 bola zahriata na teplotu miestnosti a pridaná pomocou

10

prikvapkávacieho lievika po častiach (100 ml každých 30 minút, počas 9 hodín) do
zmesi pyridíntrifluóracetátovej soli (vopred dvakrát azetropicky destilovanej
s pyridínom; 41,9 g, 217 mmol, 0,57 hmotn., 3,0 ekv.) a acetonitrilu (5,85 l, 80 obj.).
Reakcia bola monitorovaná pomocou LCMS. Po 13 hodinách bol počas 4 hodín
pridaný roztok 2-kyanoetyl-N,N,N',N'-tetraizopropylfosfordiamiditu (5,8 ml, 18 mmol,

15

0,25 ekv.) v acetonitrile (24 ml). Množstvo ďalšieho činidla bolo stanovené na základe
zvyšnej zlúčeniny 140 (∼30 % na základe LCMS). Ďalšia konverzia diolu bola
pozorovaná po 6 hodinách.
Stupeň 11b bol pridaný ((dimetylaminometylidén)amino)-3H-1,2,4-ditiazolín-3-tión

20

(DDTT; 20,8 g, 101 mmol, 0,28 hmotn., 1,4 ekv.) a miešanie pokračovalo po dobu
1 hodiny. Reakčná zmes bola čiastočne zakoncentrovaná na ∼800 ml a zriedená
MTBE (1,46 l, 20 obj.), NaHCO3 (9 % hmotn., roztok vo vode; 1,1 l, 15 obj.) a voda

(0,37 l, 5 obj.). pH = 8. Vrstvy boli oddelené a vodná vrstva bola extrahovaná zmesou
MTBE (1,46 l, 20 obj.) a EtOAc (1,10 l, 15 obj.). Spojené organické vrstvy boli
25

premyté dvakrát 30% vodným roztokom NaCl (2 x 0,73 l, 2 x 10 obj.),
zakoncentrované vo vákuu pri 35 °C a azeotropicky destilované s toluénom (1,46 l,
20 obj.). LCMS a TLC (EtOAc) ukázali zlúčeninu 143 (SpRp, požadovaná):
Zlúčenina 241 (SpSp) = 5: 1
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Surový produkt bol prečistený pomocou Biotage 150M KP-Sil, (2,5 kg SiO2; eluenty:
EtOAc/Hep: 2:1 (4 CV), 3:1 (2,5 CV), 4:1 (2,5 CV), 100% EA (3 CV), 5–10% MeOH
v EA 4 CV) za získania zlúčeniny 143 (36 g, 31,5 mmol, výťažok 44 %).
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Zlúčenina 143 (SpRp): 1H NMR (400 MHz, CHLOROFORM-d) δ = 8,59 (s, 1H),
8,10 (s, 1H), 8,03 - 7,99 (m, 1H), 7,91 (s, 1H), 7,56 - 7,53 (m, 2H), 7,49 - 7,40 (m,
5H), 7,35 - 7,28 (m, 2H), 7,24 - 7,16 (m, 4H), 6,92 (s, 1H), 6,29 (d, J = 14,9 Hz, 1H),
6,08 (d, J = 20,7 Hz, 1H), 5,97 - 5,83 (m, 1H), 5,76 (td, J = 4,7, 15,6 Hz, 1H), 5,61 5

5,51 (m, 2H), 5,40 (d, J = 4,3 Hz, 1H), 5,29 - 5,17 (m, 1H), 4,91 (dd, J = 7,4, 14,9 Hz,
1H), 4,86 - 4,75 (m, 3H), 4,63 (dd, J = 3,7, 9,2 Hz, 1H), 4,58 - 4,43 (m, 5H), 4,34 4,19 (m, 4H), 2,79 (td, J = 5,9, 16,8 Hz, 1H), 2,66 (td, J = 6,3, 16,8 Hz, 1H).
Zlúčenina 241 (SpSp) 1H NMR (400 MHz, CHLOROFORM-d) δ = 8,11 (s, 1H), 8,03

10

(d, J = 8,2 Hz, 1H), 7,94 (s, 1H), 7,90 (s, 1H), 7,61 (s, 1H), 7,56 - 7,40 (m, 7H), 7,33 7,28 (m, 2H), 7,23 - 7,17 (m, 4H), 6,22 (d, J = 17,6 Hz, 1H), 6,15 (d, J = 18,8 Hz, 1H),
5,85 (dd, J = 3,5, 51,2 Hz, 1H), 5,75 - 5,45 (m, 5H), 4,95 - 4,23 (m, 14H), 2,82 (t, J =
6,1 Hz, 2H).

15

Stupeň 12

20
Zlúčenina 143 (71,6 g, 62,6 mmol, 1 hmotn., 1 obj., 1 ekv.) bola rozpustená v 1,4dioxáne (0,43 l, 6 obj.). Bol pridaný tiofenol (215 ml, 2,09 mol, 230 g, 3,2 hmotn.,
3 obj., >30 ekv.) a následne trietylamín (215 ml, 1,54 mol, 156 g, 2,2 hmotn., 3 obj.).
Bola pozorovaná určitá exotermia (vnútorná teplota sa zvýšila o ∼7 °C), preto boli

94
na ochladenie a reguláciu vnútornej teploty pod 27 °C použitý kúpeľ voda/ľad.
Reakcia bola monitorovaná pomocou LCMS. Po 2 hodinách boli pridaný MeOH
(0,57 l, 8 obj.) a NH4OH (28 % hmotn.; 15 mol, 0,57 l, 8 obj., >200 ekv.). Výsledná
zmes bola zahrievaná pri 50 °C po dobu 5 hodín, ochladená na teplotu miestnosti a
5

miešaná cez noc. Po 14 hodinách bola pridaná voda (0,72 l, 10 obj.) (nebola
pozorovaná žiadna pevná látka) a zmes bola extrahovaná trikrát 1:1 (obj./obj.) zmesou
n-heptánu a toluénu (3 x 0,86 l, 3 x 12 obj.) a následne toluénom (0,57 l, 8 obj.).
Vodná vrstva bola zakoncentrovaná vo vákuu pri 40–50 °C a zriedená vodou (1,07 l,
15 obj.). Výsledná suspenzia bola udržiavaná cez noc pri teplote miestnosti. Výsledná

10

pevná látka bola odfiltrovaná a premytá vodou (0,36 l, 5 obj.). Filtrát bol stále
zakalený a bol prefiltrovaný cez filtre Celite a Kuno. Zákal bol stále prítomný. Počas
1 hodiny bola pridaná HCl (1,0M roztok vo vode; 132 ml, 132 mmol, 2,1 ekv.) a bolo
skontrolované pH (pH <2). Miešania pokračovalo pri teplote miestnosti po dobu
1 hodiny a zmes bola prefiltrovaná. Filtračný koláč bol premytý vodou (8 x 0,20 l),

15

vysušený vo vákuovej sušiarni pri teplote 35 °C po dobu 2 dní a bez zahrievania po
dobu 1 dňa, čím bola získaná zlúčenina 1 vo forme svetlo oranžovej pevnej látky
(44,88 g, 60,1 mmol, 0,63 hmotn., výťažok 96 %).
Stupeň 13

20

K voľnej kyseline zlúčeniny 1 (22,42 g, 30,03 mmol, 1 hmotn., 1 obj., 1 ekv.) bol
pridaný amoniak (2,0M roztok v MeOH; 220 ml, 440 mmol, 10 obj., 15 ekv.). Bol
25

pridaný EtOH (55 ml, 2,5 obj.) a výsledný roztok bol prefiltrovaný cez filter Kuno
(0,45 mikrónu; PTFE) a premytý zmesou 1:1 (obj./obj.) MeOH a EtOH (90 ml, 4 obj.).
Filtrát bol zakoncentrovaný vo vákuu pri 30 °C, čím bola získaná špinavo biela pevná
látka, ktorá bola vysušená pri teplote miestnosti cez noc, rozdrvená špachtľou (bola
ľahko rozbitná) a ďalej sušená vo vákuu pri teplote miestnosti. Izolovaná pevná látka
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bola potom suspendovaná v toluéne (250 ml) a miešaná pri teplote miestnosti po dobu
30 minút. Pevná látka bola potom zhromaždená vákuovou filtráciou a dvakrát premytá
toluénom (2 x 50 ml). Pevná látka bola potom vysušená vo vákuu vo vákuovej
sušiarni, čím bolo získaných 22,4 g zlúčeniny 1a (diamónna soľ zlúčeniny 1).
5
Rekryštalizácia: Zlúčenina 1a (22,14 g, 28,36 mmol, 1 hmotn., 1 obj., 1 ekv.) bola
rozpustená v zmesi vody (664 ml, 30 obj.) a hydroxidu amónneho (28 % hmotn.;
2,5 ml, 18 mmol, 0,63 ekv.) (pH = 9–10) a trikrát extrahovaná toluénom (3 x 300 ml,
3 x 14 obj.), trikrát EtOAc (3 x 200 ml, 3 x 9 obj.) a trikrát toluénom (3 x 300 ml, 3 x
10

14 obj.). Výsledná vodná vrstva bola spracovaná s HCl (1,0M roztok vo vode; 90 ml,
90 mmol, 3,2 ekv.) po dobu 3,5 hodiny (pH ≤2). Zmes bola miešaná 30 minút a potom
bola pevná zrazenina zozbieraná vákuovou filtráciou. Filtračný koláč bol premytý
trikrát vodou (3 x 200 ml, 3 x 9 obj.) a vysušený vo vákuu cez noc. K pevnej látke bol
pridaný amoniak (2,0M roztok v MeOH; 250 ml, 500 mmol, 17,6 ekv.) a etanol

15

(100 ml) a výsledná zmes bola zakoncentrovaná vo vákuu, pokiaľ sa neobjavili
kryštály (∼100 ml), a potom bola koncentrácia zastavená a zmes bola miešaná po
dobu 20 minút. Bol pridaný etanol (45 ml) a zmes bola čiastočne zakoncentrovaná
(45 ml bolo odstránených). Rovnaký postup bol opakovaný ešte dvakrát a potom bola
zmes ochladená na 0 °C a miešaná po dobu 3,5 hodiny. Biela pevná látka bola

20

zozbieraná vákuovou filtráciou a premytá studeným etanolom (20 ml) a následne
etylacetátom (2 x 50 ml). Biela pevná látka bola vysušená vo vákuu pri teplote
miestnosti po dobu 3 dní, čím bola získaná zlúčenina 1a vo forme bielej pevnej látky
(16,6 g, 21,3 mmol, 0,75 hmotn., výťažok 75 %). Filtrát bol zakoncentrovaný vo
vákuu a vysušený vo vákuu pri teplote miestnosti po dobu 3 dní, čím bola získaná

25

zlúčenina 1a vo forme špinavo bielej pevnej látky (4,16 g, 5,3 mmol, výťažok 18 %).
Príklad 1.2 - Analýza 1H NMR zlúčeniny 1
Spektrogram 1H NMR zlúčeniny 1a je znázornený na obrázku 3. Výsledné spektrum
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bolo: 1H-NMR Spektrum (400MHz, DMSO-d6, δH 2,49 ppm, 80 °C)
δ(ppm) : 3,05-3,13(4H, m), 3,70(1H, dd, J=13, 5 Hz), 3,78(1H, dd, J=12, 4Hz), 4,214,24(2H, m), 4,28(1H, m), 4,38(1H, m), 4,53-4,68(2H, m), 5,22(1H, m), 5,76(2H, s),

96
5,78(1H, m), 6,26(1H, m), 6,29(1H, m), 8,13(1H, s), 8,14(1H, s), 8,36(1H, brs),
8,59(1H, brs).
Príklad 1.3 - Röntgenová analýza zlúčeniny 1
5
Približne 2 mg zlúčeniny 1 boli rozpustené v 600 ul vody. 120 ul tohto roztoku bolo
vložených do ďalšej sklenenej fľaštičky a potom bola táto fľaštička uložená v pevnej
nádobe s 3 ml MeCN pri teplote miestnosti po dobu 1 týždňa. Toto je H2O/MeCN
metóda parnej difúzie prípravy vzorky.
10
Bezfarebný blokový monokryštál (0,1 x 0,1 x 0,1 mm) nájdený v kryštalizačnom
roztoku bol dispergovaný v kvapalnom oleji Parabar 10312 a upevnený na DualThickness MicroMounts™ (MiTeGen). Difrakčné dáta boli zhromaždené pri -160 °C
na XtaLAB PRO P200 MM007HF (Rigaku) s metódou oscilácie osi ω za použitia
15

viacvrstvového zrkadlového monochromatického žiarenia Cu-Kα.
Obrázok 4A znázorňuje ORTEP vyobrazenie molekúl Zlúčeniny 1 v asymetrickej
jednotke, spolu so skupinou neusporiadaných molekúl vody. Obrázok 4B znázorňuje
kryštálovú štruktúru jednej z molekúl zlúčeniny 1 z obrázka 4A. Obrázok 4C

20

znázorňuje kryštálovú štruktúru ďalšej molekuly zlúčeniny 1 zobrazenej na obrázku
4A.
Kryštálová štruktúra zlúčeniny 1 bola vyriešená s konečným R-faktorom 0,1354.
Parameter Flack bol takmer nulový (0,083(17)), čo ukazuje, že absolútna konfigurácia

25

zlúčeniny 1 je (R, S). Analýza kryštálovej štruktúry tiež ukázala, že vo veľkom kanály
zlúčeniny 1 bolo prítomných mnoho molekúl vody, čo naznačovalo, že molekuly vody
boli schopné z kanála ľahko vyklznúť. Analýza tiež potvrdila, že konformácia
obidvoch kryštalograficky nezávislých molekúl asymetrickej jednotky boli takmer
rovnaké.
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Ďalšie parametre röntgenovej analýzy sú uvedené nižšie:
Teplota

113 K

Vlnová dĺžka

1,54184 Å
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Teplota
Kryštálová
skupina

113 K
sústava,

priestorová Jednoklonná, P21

Parametre mriežky

a = 8,1584(3) Å
b = 35,451(2) Å
c= 15,9146(6) Å
β = 91,313(3) °

Objem

4601,7(4) Å3

Hodnota Z, vypočítaná hustota

4, 1,127 g/cm3

Veľkosť kryštálu

0,1 × 0,1 × 0,1 mm

Celkový
počet
odrazov/počet 52006/17198 [R(intenzita)=0,0876]
jedinečných odrazov
Úplnosť

92,2 %

Stanovenie fázy

Priame metódy (SHELXT verzia 2014/5)

Metóda spresnenia

Plná matica najmenších
(SHELXL verzia 2014/7)

Dáta/parameter

17198/1116

Indikátor dobrej zhody

1,545

Zvyšky: R(I>2σ(I))

0,1354

Zvyšky: Rw

0,3886

Parameter Flack

0,083(17)

štvorcov

na

F2

Maximálny a minimálny rozdiel 1,17 a -0,88 e-/Å3
píku
Príklad 2 - Syntéza zlúčeniny 2
Zlúčenina 106 (RpRp izomér zlúčeniny 105) získaná z príkladu 1, krok E, bola
5

spracovaná oddelene podľa príkladu 1, krok F a príkladu 1, krok G, čím bola získaná
zlúčenina 2a (RR izomér zlúčeniny 1a):
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Zlúčenina 108 (RpRp) 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ = 8,12 (dd, J =8,2, 0,8 Hz, 2H),
7,99 (s, 2H), 7,96 (s, 2H), 7,65 - 7,48 (m, 10H), 7,38 - 7,33 (m, 2H), 7,26 - 7,24 (m,
5

4H), 6,22 (d, J = 17,6 Hz, 2H), 5,95 - 5,84 (m, 2H), 5,71 (dd, J = 50,8, 3,9 Hz, 2H)
5,73 - 5,71 (m, 2H), , 4,88 - 4,77 (m, 4H), 4,59 - 4,38 (m, 8H), 4,19 (m, 2H).
Zlúčenina 2a (RpRp, trans) 1H NMR (400 MHz, CD3OD) δ = 8,70 (s, 1H), 8,49 (s,
1H), 8,23 (s, 1H), 8,09 (s, 1H), 6,34 (br s, 2H), 5,83 (br s, 2H), 5,73 - 5,53 (m, 2H),

10

5,38 - 5,01 (m, 2H), 4,76 - 4,32 (m, 6H), 3,95 (br s, 2H), 3,69 - 3,64 (m, 2H);
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P

NMR (162 MHz, CD3OD) δ= 55,57 (s, 1P), 55,32 (s, 1P).
Príklad 2.1 - Röntgenová analýza zlúčeniny 2
15

Zlúčenina 2 (0,5 mg) bola zvážená a rozpustená v acetonitrile/28% roztoku amoniaku.
Potom bol tento roztok uložený pri teplote miestnosti s voľne upevneným uzáverom.
Po 2 týždňoch sa objavil kryštál v tvare tyčinky.
Bezfarebný blokový monokryštál (0,1 x 0,1 x 0,5 mm) nájdený v kryštalizačnom

20

roztoku bol dispergovaný v kvapalnom oleji Parabar 10312 a upevnený na DualThickness MicroMounts™ (MiTeGen). Difrakčné dáta boli zhromaždené pri -160 °C
na XtaLAB PRO P200 MM007HF (Rigaku) s metódou oscilácie osi ω za použitia
viacvrstvového zrkadlového monochromatického žiarenia Cu-Kα.

25

Obrázok 4D ukazuje ORTEP vyobrazenie molekuly zlúčeniny 2.
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Ďalšie parametre tejto röntgenovej analýzy sú uvedené nižšie:
Teplota

113 K

Vlnová dĺžka

1,54187 Å

Kryštálová sústava, priestorová
skupina

Jednoklonná, P2

Parametre mriežky

a = 14,20210(11) Å
b = 7,99219(7) Å
c= 19,03500(14) Å
β = 94,2005(7)°

Objem

2154,78(3) Å3

Hodnota Z

2

Veľkosť kryštálu

0,1 × 0,1 × 0,5 mm

Celkový počet odrazov/počet
jedinečných odrazov

29195/8152 [R(intenzita)=0,0216]

Úplnosť

94,8 %

Stanovenie fázy

Priame metódy (SHELXT verzia 2014/5)

Metóda spresnenia

Plná matica najmenších
(SHELXL verzia 2014/7)

Dáta/parameter

8152/518

Indikátor dobrej zhody

1,099

Zvyšky: R(I>2σ(I))

0,0711

Zvyšky: Rw

0,2133

Parameter Flack

0,020(8)

štvorcov

na

F2

Maximálny a minimálny rozdiel 1,95 a -0,64 e-/Å3
píku

Príklad 3 - Syntéza zlúčeniny 3
5
Zlúčenina 109 (SpSp izomér zlúčeniny 105) získaná z príkladu 1, krok E, bola
spracovaná oddelene podľa príkladu 1, krok F a príkladu 1, krok G, čím bola získaná
zlúčenina 3a (SS izomér zlúčeniny 1a):

100

Zlúčenina 109 (SpSp izomér zlúčeniny 105): 1H NMR (400 MHz, CHLOROFORM-d)
δ = 8,52 (s, 2H), 7,99 (d, J = 8,2 Hz, 2H), 7,91 (s, 2H), 7,63 - 7,40 (m, 10H), 7,35 5

7,28 (m, 2H), 7,23 - 7,16 (m, 4H), 6,10 - 5,93 (m, 4H), 5,92 - 5,75 (m, 2H), 5,62 5,50 (m, 2H), 5,26 - 5,16 (m, 2H), 5,09 - 5,03 (m, 2H), 4,98 - 4,91 (m, 4H), 4,61 4,25 (m, 10H)
Zlúčenina 3a (SpSp, trans): 1H NMR (400 MHz, CD3OD) δ = 8,97 (br s, 1H), 8,84

10

(br s, 1H), 8,21 (br s, 2H), 6,31 (br s, 2H), 6,08 (br d, J = 53,5 Hz, 1H), 5,89 (br s, 2H),
5,63 (br d, J = 52,4 Hz, 1H), 5,13 - 4,96 (m, 2H), 4,72 - 4,32 (m, 6H), 4,01 (br d, J =
9,8 Hz, 2H), 3,67 (br s, 2H).
Príklad 4 - Syntéza zlúčeniny 4a

15
Zlúčenina 107 získaná z príkladu 2, krok F, izolovaná len ako cis izomér pomocou
chromatografie na silikagéli, bola spracovaná oddelene podľa príkladu 1, krok G, čím
bola získaná zlúčenina 4a.
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Zlúčenina 107: 1H NMR (400 MHz, CHLOROFORM-d) δ = 8,13 (s, 2H), 8,12 - 8,08
(m, 2H), 7,91 (s, 2H), 7,65 - 7,55 (m, 4H), 7,54 - 7,45 (m, 6H), 7,33 - 7,27 (m, 2H),
7,23 - 7,16 (m, 4H), 6,14 (d, J = 17,6 Hz, 2H), 5,88 (dd, J = 3,9, 50,8 Hz, 2H), 5,76 25

5,61 (m, 4H), 5,21 - 4,99 (m, 4H), 4,60 - 4,46 (m, 4H), 4,45 - 4,37 (m, 2H), 4,30 4,13 (m, 4H), 3,49 (d, J = 5,1 Hz, 2H)
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Zlúčenina 4a (RpRp, cis z 1a, zlúčenina 4a): 1H NMR (400 MHz, METANOL-d4) δ =
8,48 (br s, 2H), 8,02 (br s, 2H), 6,29 (d, J = 14,8 Hz, 2H), 5,99 (br s, 2H), 5,43 (d, J =
51,2 Hz, 2H), 5,03 - 4,88 (m, 2H), 4,43 (br d, J = 11,7 Hz, 2H), 4,32 (br d, J = 9,4 Hz,
5

2H), 4,27 - 4,17 (m, 2H), 4,21 - 4,02 (m, 2H), 3,97 (br dd, J = 6,1, 12,3 Hz, 2H).
Príklad 5 - Syntéza zlúčeniny 5
Cis izomér získaný z príkladu 1, krok F, bol spracovaný oddelene podľa príkladu 1,

10

krok G, čím bola získaná zlúčenina 5a.

Zlúčenina 111 (cis izomér zlúčeniny 107): 1H NMR (400 MHz, CHLOROFORM-d)
15

δ = 8,48 (s, 1H), 8,15 - 8,09 (m, 1H), 8,03 (d, J = 8,2 Hz, 1H), 7,94 (s, 1H), 7,75 (s,
1H), 7,65 - 7,06 (m, 11H), 6,07 (d, J = 17,2 Hz, 1H), 5,98 (d, J = 20,3 Hz, 1H), 5,97 5,79 (m, 1H), 5,84 (dd, J = 3,5, 51,2 Hz, 1H), 5,54 - 5,47 (m, 1H), 5,50 (dd, J = 3,9,
52,0 Hz, 1H), 5,38 - 5,21 (m, 2H), 5,18 - 5,02 (m, 2H), 5,02 - 4,95 (m, 1H), 4,78 4,69 (m, 1H), 4,60 - 4,16 (m, 10H) Zlúčenina 5a (SpRp, cis izomér z 1a): 1H NMR

20

(400 MHz, METANOL-d4) δ = 8,88 (br s, 1H), 8,51 (br s, 1H), 8,16 (s, 1H), 8,05 (s,
1H), 6,38 (d, J = 15,6 Hz, 1H), 6,33 (d, J = 14,1 Hz, 1H), 6,14 - 6,09 (m, 2H), 6,01 (d,
J = 49,2 Hz, 1H), 5,42 (d, J = 49,6 Hz, 1H), 5,02 - 4,87 (m, 2H), 4,76 - 3,92 (m, 8H),
3,75 - 3,56 (m, 2H)
Príklad 6 - Syntéza zlúčeniny 6a (SpRp)

25
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K roztoku zlúčeniny 1a (1,5 mg, 2,0 µmol) v MeOH/H2O (0,6/0,5 ml) bol pri teplote
miestnosti pridaný hydroxid paladnatý na uhlí (20 % hmotn. sušiny, 2 mg). Výsledná
zmes bola spracovaná s vodíkom (balónik), zatiaľ čo reakcia bola monitorovaná
5

pomocou LCMS. Po úplnom spotrebovaní východiskového materiálu bola zmes
prefiltrovaná a prepláchnutá metanolom, pokiaľ nebol všetok produkt vyčistený.
Filtrát bol zakoncentrovaný vo vákuu a zvyšok bol rozpustený vo vode (1 ml).
Vykonalo sa RHPLC prečistenie zlúčeniny 6a (0,9 mg).

10

LCMS (MS m/z 749,2 [M+H]+)
Príklad 7 - Syntéza zlúčeniny 9

15
K roztoku 107 (3,7 mg, 3,02 µmol) v EtOH (1,5 ml) bol pridaný hydroxid amónny
(1 ml). Výsledná zmes bola zahrievaná pri 50 °C po dobu 8 hodín a ochladená na
teplotu miestnosti. Rozpúšťadlo bolo odparené za zníženého tlaku. Zvyšok bol
spracovaný s 2 ml vody a výsledná pevná látka bola odfiltrovaná. Filtrát bol
20

podrobený preparatívnej HPLC za získania zlúčeniny 9a (2,5 mg).
Zlúčenina 9a: 1H NMR (400 MHz, METANOL-d4) δ = 8,67 (br s, 1H), 8,50 (br s,
1H), 8,25 (br s, 1H), 8,12 (br s, 1H), 6,47 - 6,28 (m, 2H), 5,92 - 5,79 (m, 2H), 5,74 (d,
J= 50,8 Hz, 1H), 5,32 (d, J= 52,4 Hz, 1H), 5,16 - 4,95 (m, 2H), 4,71 - 4,25 (m, 6H),

25

4,17 - 3,97 (m, 2H), 3,83 - 3,61 (m, 2H).
LCMS: MS m/z 715,2 [M+H]+.
Príklad 8 - Cesty syntézy pre zlúčeniny 8a, 11a a 12a
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So zlúčeninou 112 a zlúčeninou 102 ako východiskovými materiálmi boli zlúčeniny 8,
11 a 12 pripravené pomocou rovnakých reakčných sekvencií, ako je opísané
v príklade 1.
5

10
Podmienky preparatívnej HPLC pre frakcie A a B
Zariadenie

Agilent 1200

Kolóna HPLC

Kolóna Waters Sunfire Prep C18 OBD, 5 um, 19 x 100 mm,
#186002567

Prietok

20 ml/min

Mobilná fáza

A: voda, B: acetonitril

Gradient

Čas
(min)

0

8

9,9

10

11

B%

40

99

99

40

40

Doba priebehu

12 min

Objem vstreku

250 ul (0,03 g/ml v acetonitrile)

Detekcia

UV 254 nm

Retenčná
doba

Frakcia
A

5,3 min

Frakcia
B

5,8 min
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Zlúčenina 8a: Frakcia A bola spracovaná podľa kroku G, príklad 1, čím boli získané
dva izoméry, ktoré boli oddelené pomocou HPLC. Zlúčenina 8a bola rýchlejšie
prechádzajúcim izomérom (retenčná doba: 4,1 min) a zlúčenina 37a (retenčná doba:
4,5 min) bola pomalšie prechádzajúcim izomérom.
5
1

H NMR (400 MHz, METANOL-d4) δ = 9,01 (s, 1H), 8,61 (s, 1H), 8,22 (s, 1H), 8,20

(s, 1H), 6,34 (d, J = 10,2 Hz, 1H), 6,31 (d, J = 10,9 Hz, 1H), 5,92 (dd, J = 2,7, 51,2 Hz,
1H), 5,85 - 5,71 (m, 2H), 5,37 (d, J = 51,6 Hz, 1H), 4,81 - 4,56 (m, 6H), 4,52 (br d, J
= 12,1 Hz, 1H), 4,42 (br d, J = 9,4 Hz, 3H), 4,05 (dd, J = 4,1, 11,9 Hz, 1H), 3,95 (br
10

dd, J = 4,3, 12,1 Hz, 1H), 3,94 - 3,84 (m, 1H), 3,62 (br dd, J = 4,9, 15,4 Hz, 1H), 2,71
- 2,58 (m, 1H), 2,46 - 2,33 (m, 1H) 31P NMR (162 MHz, METANOL-d4) δ = 55,36 (s,
1P), 55,18 (s, 1P) LCMS: MS m/z 761,2 [M+H]+
Zlúčenina 37a: 1H NMR (400 MHz, METANOL-d4) δ = 8,95 (s, 1H), 8,40 (s, 1H),

15

8,18 (s, 1H), 8,15 (br s, 1H), 6,34 (d, J = 5,5 Hz, 1H), 6,31 (d, J = 6,6 Hz, 1H), 5,96 5,68 (m, 3H), 5,40 (dd, J = 2,7, 51,6 Hz, 1H), 4,85 (s, 3H), 4,58 (br d, J = 12,1 Hz,
1H), 4,49 (br d, J = 12,1 Hz, 1H), 4,43 - 4,33 (m, 3H), 4,29 (dd, J = 8,6, 14,1 Hz, 1H),
4,05 (dd, J = 4,5, 11,9 Hz, 1H), 3,95 (dd, J = 4,9, 12,3 Hz, 1H), 3,94 - 3,86 (m, 1H),
2,67 - 2,55 (m, 1H), 2,52 - 2,40 (m, 1H).

20
Zlúčenina 8a/37a, podmienky preparatívnej HPLC:
Zariadenie

Agilent 1200/1260 AS/FC

Kolóna HPLC

Waters XBridge C18, 10 x 100 mm, # 1413

Prietok

4,0 ml/min

Teplota kolóny

35 °C

Mobilná fáza

A: 0,1% NH4OH vo vode, B: 0,1% NH4OH
v acetonitrile

Gradient (B%)

0 → 50

Doba priebehu

20 min

Objem vstreku

50 ul (4 mg/ml vo vode)

Detekcia

UV 260 nm

Retenčná
doba

Zlúčenina 8a 4,1 min
Zlúčenina
37a

4,5 min
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Frakcia B bola spracovaná podľa kroku G, príklad 1, čím boli získané dva izoméry,
ktoré boli oddelené preparatívnou HPLC opísanou nižšie. Zlúčenina 11a je rýchlejšie
prechádzajúcim izomérom (retenčná doba: 11,2 min) a zlúčenina 12a je pomalšie
prechádzajúcim izomérom (retenčná doba: 12,1 min)
5
Zlúčenina 11a: 1H NMR (400 MHz, METANOL-d4) δ = 8,63 (br s, 2H), 8,18 (br s,
1H), 8,17 (br s, 1H), 6,34 (d, J = 13,3 Hz, 1H), 6,32 (d, J = 12,9 Hz, 1H), 5,86 - 5,65
(m, 2H), 5,48 (d, J = 48,5 Hz, 1H), 5,35 (d, J = 43,8 Hz, 1H), 4,84 - 4,53 (m, 6H),
4,47 - 4,36 (m, 2H), 4,05 - 3,91 (m, 2H), 3,96 - 3,85 (m, 1H), 3,70 - 3,54 (m, 1H),
10

2,66 - 2,54 (m, 1H), 2,43 - 2,30 (m, 1H)
Zlúčenina 12a:1H NMR (400 MHz, METANOL-d4) δ = 8,56 (br s, 1H), 8,41 (s, 1H),
8,17 (s, 1H), 7,95 (br s, 1H), 6,35 (d, J = 14,8 Hz, 1H), 6,31 (d, J = 15,2 Hz, 1H), 5,82
- 5,65 (m, 2H), 5,50 (d, J = 51,2 Hz, 1H), 5,36 (d, J = 53,9 Hz, 1H), 4,74 - 4,33 (m,

15

8H), 4,26 - 4,16 (m, 1H), 4,07 - 3,93 (m, 3H), 2,64 - 2,44 (m, 2H).
Zlúčenina 11a/12a, podmienky preparatívnej HPLC:
Zariadenie

Agilent 1200/1260 AS/FC

Kolóna HPLC

Waters Xterra C18, 10 x 100 mm # 3128

Prietok

3,0 ml/min

Teplota kolóny

35 °C

Mobilná fáza

A: 0,1% kyselina mravčia vo vode, B: 0,1% kyselina
mravčia v acetonitrile

Gradient (B%)

0 → 30

Doba priebehu

20 min

Objem vstreku

50 ul (2,5 mg/ml vo vode)

Detekcia

UV 260 nm

Retenčné
doby

20

Zlúčenina
11a

11,2 min

Zlúčenina
12a

12,1 min

Príklad 9 - Cesty syntézy pre zlúčeniny 13 a 14
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So zlúčeninou 114 a zlúčeninou 115 ako východiskovými materiálmi boli zlúčeniny
13 a 14 pripravené pomocou rovnakých reakčných sekvencií, ako je opísané
v príklade 1, plus krok deprotekcie TBS.

5

10
Zlúčenina 116: 1H NMR (400 MHz, CHLOROFORM-d) δ = 9,36 (s, 1H), 9,18 (s,
1H), 8,77 (s, 1H), 8,76 (s, 2H), 8,07 (br dd, J = 1,8, 7,6 Hz, 3H), 8,05 - 8,00 (m, 2H),
7,99 (s, 1H), 7,87 - 7,82 (m, 1H), 7,70 - 7,65 (m, 1H), 7,63 - 7,55 (m, 3H), 7,55 - 7,41
(m, 6H), 7,39 - 7,35 (m, 1H), 7,30 - 7,26 (m, 1H), 6,37 (d, J = 8,6 Hz, 1H), 5,89 (d, J
15

= 4,7 Hz, 1H), 5,36 - 5,27 (m, 2H), 5,15 (ddd, J= 3,7, 8,4, 11,7 Hz, 1H), 4,64 - 4,43
(m, 4H), 4,43 - 4,38 (m, 1H), 4,37 - 4,30 (m, 1H), 4,23 - 4,13 (m, 2H), 4,11 - 3,98 (m,
2H), 3,97 - 3,86 (m, 1H), 0,97 (s, 9H), 0,83 (s, 9H), 0,25 (s, 3H), 0,18 (s, 3H), 0,16 (s,
3H), -0,13 (s, 3H).

20

Zlúčenina 13a: 1H NMR (400 MHz, METANOL-d4) δ = 8,78 (br s, 1H), 8,47 (br s,
1H), 8,21 (br s, 1H), 8,08 (br s, 1H), 6,44 - 6,21 (m, 1H), 6,19 - 6,03 (m, 1H), 6,01 -

107
5,78 (m, 2H), 5,38 - 4,95 (m, 2H), 4,67- 4,45 (m, 5H), 4,45 - 4,35 (m, 1H), 4,34 - 4,29
(m, 1H), 4,25 (br d, J= 11,3 Hz, 1H), 4,18 - 3,89 (m, 2H), 3,88 - 3,54 (m, 2H).

31

P

NMR (162 MHz, METANOL-d4) δ = 56,89 (br s, 1P), 56,37 (br s, 1P)
5

Zlúčenina

117

(Rp1Rp2 izomér zlúčeniny 116):

1

H NMR (400 MHz,

CHLOROFORM-d) δ = 9,36 (br s, 1H), 9,11 (br s, 1H), 8,98 (s, 1H), 8,87 (s, 1H),
8,78 (s, 1H), 8,14 - 7,96 (m, 6H), 7,72 - 7,27 (m, 13H), 6,44 (d, J = 8,6 Hz, 1H), 5,84
(d, J = 6,6 Hz, 1H), 5,59 - 5,50 (m, 1H), 5,48 - 5,44 (m, 1H), 5,33 - 5,24 (m, 1H), 4,75
- 3,85 (m, 11H), 0,90 (s, 9H), 0,79 (s, 9H), 0,20 (s, 3H), 0,11 (s, 3H), 0,07 (s, 3H), 10

0,21 (s, 3H)
Zlúčenina 14a (Rp1Rp2 izomér zlúčeniny 13a) LCMS: MS m/z 743,17 [M+H]+
Príklad 10 - Cesty syntézy pre zlúčeniny 15 a 16

15

K roztoku zlúčeniny A (2,63 g, 2,46 mmol) v MeCN (26,3 ml) bol pridaný terc20

butylamín (13,15 ml, 124,1 mmol). Po miešania po dobu 1 hodiny pri teplote
miestnosti bola reakčná zmes zakoncentrovaná vo vákuu a azetropicky destilovaná

108
s MeCN. Zvyšok bol rozpustený v MeCN (52,6 ml) a spracovaný s 1-(brommetyl)-2nitrobenzénom (1,064 g, 4,925 mmol) a trietylamínom (0,755 ml, 5,42 mmol). Po
dokončení

reakcie

(monitorované

pomocou

LC/MS)

bola

reakčná

zmes

zakoncentrovaná vo vákuu a prečistená silikagélovou kolónovou chromatografiou (66%
5

etylacetát/n-heptán až 100% etylacetát) za vzniku 0,226 g zlúčeniny 118. Izolovaný
produkt bol rozpustený v DMF (5 ml) a boli pridané allylbromid (0,046 ml,
0,528 mmol) a uhličitan draselný (0,073 g, 0,528 mmol). Výsledná zmes bola miešaná
pri teplote miestnosti, zatiaľ čo bol postup monitorovaný pomocou LCMS. Po
19 hodinách bola pridaná 1/1 zmes MTBE/EtOAc (12/12 ml), nasýtený vodný roztok

10

NH4Cl (15 ml) a voda (10 ml). Organická vrstva bola oddelená, dvakrát premytá
soľankou (5 ml), vysušená nad MgSO4 a zakoncentrovaná vo vákuu. Zvyšok bol
prečistený kolónovou chromatografiou na silikagéli (50% etylacetát/n-heptán až 100%
etylacetát), čím bolo získaných 37 mg bis-alylovaného produktu. Izolovaný produkt
(37 mg, 0,027 mmol) bol rozpustený v toluéne (55 ml) a zahrievaný do mierneho

15

refluxu (120–125 °C v olejovom kúpeli). Bol pridaný roztok Hoveyda-Grubbsova
katalyzátora

2.

generácie

((1,3-bis-(2,4,6-trimetylfenyl)-2-

imidazolidinylidén)dichlór(o-izopropoxyfenylmetylén)ruténium;

dostupný

od

spoločnosti SIGMA-ALDRICH® katalógové č. 569755; CAS 301224-40-8: 8,5 mg,
0,014 mmol) a chinónu (5,9 mg, 0,054 mmol) v toluéne (10 ml). Zmes bola
20

zahrievaná pod spätným chladičom a priebeh reakcie bol monitorovaný pomocou
LC/MS. Po úplnom spotrebovaní východiskového materiálu bola zmes ochladená na
teplotu miestnosti a spracovaná s DMSO (0,059 ml, 0,81 mmol) po dobu 15 hodín.
Výsledná

zmes

bola

zakoncentrovaná

vo

vákuu

a

prečistená

kolónovou

chromatografiou na silikagéli (10 g SiO2, 66% etylacetát v n-heptáne až 100%
25

etylacetát), čím bola získaná zlúčenina 119 (2,2 mg).
Zlúčenina 119:1H NMR (400 MHz, CHLOROFORM-d) δ = 8,49 (s, 1H), 8,12 (d, J =
7,8 Hz, 1H), 8,05 - 8,02 (m, 1H), 8,02 (s, 1H), 7,82 (s, 1H), 7,70 - 7,10 (m, 17H), 6,27
(d, J = 16,8 Hz, 1H), 6,15 - 6,05 (m, 1H), 5,97 (d, J = 8,2 Hz, 1H), 5,94 - 5,72 (m, 3H),

30

4,94 (br s, 2H), 4,86 - 4,69 (m, 2H), 4,67 - 4,60 (m, 1H), 4,60 - 4,44 (m, 4H), 4,39 4,33 (m, 1H), 4,31 - 4,10 (m, 6H), 0,96 (s, 9H), 0,25 (s, 3H), 0,19 (s, 3H)
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Zlúčenina 119 bola spracovaná podľa kroku G v príklade 1 s následnou
TBS deprotekciou pomocou TEA 3HF za získania zlúčeniny 15a.
Zlúčenina 15a: 1H NMR (400 MHz, METANOL-d4) δ = 8,76 (br s, 1H), 8,44 (br s,
5

1H), 8,24 (br s, 1H), 8,07 (br s, 1H), 6,45 - 6,19 (m, 2H), 6,12 - 5,75 (m, 2H), 5,54 (br
d, J = 51,6 Hz, 1H), 5,67 - 5,06 (m, 2H), 4,66 - 4,37 (m, 3H), 4,47 - 4,37 (m, 1H), 4,36
- 4,22 (m, 2H), 4,17 - 3,94 (m, 2H), 3,94 - 3,80 (m, 1H) 3,80 - 3,59 (m, 2H)
Zlúčenina 16 bola získaná zo zlúčeniny B (RR izomér zlúčeniny A) pomocou

10

rovnakých postupov, aké sú opísané zlúčeniny 15.
Zlúčenina

120 (Rp1Rp2 izomér zlúčeniny 119):

1

H NMR (400 MHz,

CHLOROFORM-d) δ = 8,89 (s, 1H), 8,10 (d, J = 8,2 Hz, 1H), 8,01 (d, J = 8,2 Hz,
1H), 7,85 - 7,74 (m, 4H), 7,69 - 7,61 (m, 2H), 7,58 (s, 1H), 7,55 - 7,48 (m, 1H), 7,45 15

7,30 (m, 6H), 7,22 - 7,15 (m, 1H), 7,13 - 7,04 (m, 3H), 6,76 - 6,68 (m, 1H), 6,31 6,22 (m, 1H), 6,22 (d, J = 16,0 Hz, 1H), 6,12 - 5,99 (m, 2H), 5,94 (d, J = 8,2 Hz, 1H),
5,92 - 5,81 (m, 1H), 5,67 (dd, J = 3,5, 51,2 Hz, 1H), 5,08 - 4,93 (m, 2H), 4,87 - 4,77
(m, 1H), 4,60 - 4,22 (m, 8H), 4,21 - 4,16 (m, 1H), 4,11 - 4,02 (m, 1H), 3,94 (br d, J =
11,7 Hz, 1H), 3,66 (dd, J = 4,7, 11,3 Hz, 1H), 0,90 (s, 9H), 0,09 (s, 3H), 0,08 (s, 3H)

20
Zlúčenina 16a: 1H NMR (400 MHz, METANOL-d4) δ = 8,54 (br s, 1H), 8,24 (br s,
1H), 8,17 (br s, 1H), 8,08 (br s, 1H), 6,44 - 6,23 (m, 2H), 6,07 - 5,68 (m, 2H), 5,43 (d,
J = 50,4 Hz, 1H), 5,31 - 5,05 (m, 2H), 4,69 - 4,26 (m, 6H), 4,19 - 3,90 (m, 2H), 3,90 3,57 (m, 3H)
25
Príklad 11 - Cesty syntézy zlúčenín analógov adenínu/guanínu (A/G) - zlúčenina
21, zlúčenina 22 a zlúčenina 23
So zlúčeninou 121 a zlúčeninou 101 ako východiskovými materiálmi boli pripravené
30

analógy adenínu/guanínu rovnakými reakčnými sekvenciami, ako je opísané
v príklade 1.
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5

Podmienky preparatívnej HPLC na separáciu zlúčenín C, D a E
Zariadenie

Agilent 1100

Kolóna HPLC

Kolóna Waters Sunfire Prep C18 OBD, 5 um, 19 x
100 mm, #186002567

Prietok

12 ml/min

Mobilná fáza

A: voda, B: acetonitril

Gradient

Čas (min)

0

13

14,5

14,51

16

B%

40

99

99

40

40

Doba priebehu

16 min

Objem vstreku

150 ul (0,027 g/ml v acetonitrile)

Detekcia

UV 254 nm

Retenčná
doba

Zlúčenina
C

9,9 min

Zlúčenina
D

9,4 min

Zlúčenina

9,0 min
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Zariadenie

Agilent 1100
E

Zlúčenina D: 1H NMR (400 MHz, CHLOROFORM-d) δ = 8,60 (s, 1H), 8,27 (s, 1H),
8,04 - 8,01 (m, 1H), 8,01 (s, 1H), 7,99 - 7,95 (m, 1H), 7,80 (s, 1H), 7,63 - 7,51 (m,
5

5H), 7,46 - 7,41 (m, 1H), 7,39 - 7,30 (m, 3H), 7,25 - 7,20 (m, 2H), 6,96 - 6,84 (m, 1H),
6,19 - 5,99 (m, 4H), 5,67 (dd, J = 4,3, 52,3 Hz, 1H), 5,47 (dd, J = 1,4, 17,4 Hz, 1H),
5,36 - 5,24 (m, 4H), 5,14 - 5,09 (m, 1H), 5,08 (d, J = 5,5 Hz, 2H), 5,04 - 4,98 (m, 2H),
4,51 - 4,30 (m, 10H), 4,21 - 4,13 (m, 1H), 2,83 - 2,67 (m, 1H), 1,16 (d, J = 7,0 Hz,
3H), 1,14 (d, J = 6,6 Hz, 3H)

10
Zlúčenina D bola spracovaná krokmi F a G, príklad 1, čím bola získaná zlúčenina 22.
Zlúčenina 22: LCMS: MS m/z 763,07 [M+H]+
15

Zlúčenina C: 1H NMR (400 MHz, CHLOROFORM-d) δ = 9,08 (s, 1H), 8,60 (s, 1H),
8,07 - 8,02 (m, 2H), 8,02 (s, 1H), 7,80 (s, 1H), 7,55 -7,30 (m, 9H), 7,24 - 7,19 (m, 2H),
6,58 - 6,45 (m, 1H), 6,23 - 5,97 (m, 4H), 5,97 - 5,86 (m, 1H), 5,63 - 5,57 (m, 1H),
5,54 - 5,47 (m, 1H), 5,48 - 5,44 (m, 1H), 5,35 - 5,30 (m, 1H), 5,29 - 5,22 (m, 1H),
5,18 - 5,13 (m, 2H), 5,11 - 5,07 (m, 1H), 5,02 - 4,97 (m, 2H), 4,51 - 4,22 (m, 9H),

20

4,14 - 4,07 (m, 1H), 2,99 - 2,85 (m, 1H), 1,20 (d, J = 6,6 Hz, 3H), 1,17 (d, J = 7,0 Hz,
3H)
Zlúčenina C bola spracovaná krokmi F a G v príklade 1, čím bola získaná zlúčenina
21 Zlúčenina 21: LCMS: MS m/z 763,13 [M+H]+

25
Zlúčenina E: 1H NMR (400 MHz, CHLOROFORM-d) δ = 8,99 (s, 1H), 8,57 (s, 1H),
8,02 - 7,94 (m, 2H), 7,93 (s, 1H), 7,82 (s, 1H), 7,68 - 7,63 (m, 1H), 7,60 - 7,55 (m,
1H), 7,54 - 7,49 (m, 2H), 7,45 - 7,31 (m, 5H), 7,25 - 7,21 (m, 2H), 6,22 - 5,94 (m, 6H),
5,56 (br dd, J = 5,1, 51,5 Hz, 1H), 5,54 - 5,46 (m, 1H), 5,34 - 5,29 (m, 1H), 5,29 - 5,22
30

(m, 2H), 5,16 - 5,08 (m, 3H), 5,02 - 4,96 (m, 2H), 4,62 - 4,54 (m, 1H), 4,52 - 4,26 (m,
9H), 2,93 - 2,81 (m, 1H), 1,21 (d, J = 2,3 Hz, 3H), 1,20 (d, J = 2,0 Hz, 3H)
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Zlúčenina E bola spracovaná krokmi F a G v príklade 1, čím bola získaná zlúčenina
23 Zlúčenina 23: LCMS: MS m/z 763,18 [M+H]+
5

Príklad 12 - Syntéza zlúčeniny 24
So zlúčeninou F bola zlúčenina 24a pripravená pomocou rovnakých reakčných
sekvencií, ako je opísané v príklade 1.

10
Zlúčenina 24: 1H NMR (400 MHz, METANOL-d4) δ = 8,95 (br s, 1H), 8,29 (br s,
1H), 8,23 (br s, 1H), 8,08 (br s, 1H), 6,31 (br d, J = 12,9 Hz, 2H), 6,23 - 6,07 (m, 1H),
6,04 - 5,84 (m, 2H), 5,71 (br d, J = 50,8 Hz, 1H), 5,27 - 4,32 (m, 7H), 4,27 - 4,16 (m,
15

1H), 4,12 (dd, J = 5,7, 11,9 Hz, 1H), 4,07 - 3,98 (m, 1H), 3,78 - 3,62 (m, 2H), 1,40 (d,
J = 7,0 Hz, 3H)
Príklad 13 - Syntéza zlúčeniny 18, zlúčeniny 19 a zlúčeniny 20

20

Cesta tejto syntézy je zobrazená na obrázku 3.
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K roztoku

9-((2R,3R,4R,5R)-3-fluór-4-hydroxy-5-(hydroxymetyl)tetrahydrofuran-2-

yl)-9H-purín-6-olu (100 mg, 0,37 mmol) a Hünigovej bázy (0,129 ml, 0,74 mmol)
v DMF (1 ml) bol pri 20 °C pridaný BOP (327 mg, 0,74 mmol). Zmes bola miešaná
pri 20 °C cez noc. UPLC-MS ukázala, že reakcia bola dokončená. Rozpúšťadlo bolo
5

odstránené na rotačnej odparke Rotavapor pod vysokým vákuom. Zvyšok bol
rozpustený v DCM a prečistený za použitia Biotage (24 g Si-gel kolóna, EtOAc
v heptáne = 0 až 100 %, 10 obj., 100 %, 10 obj.), čím bolo získaných 105 mg aduktu
BOP vo výťažku 73 %.

10

1

H NMR (400 MHz, METANOL-d4) δ ppm 3,74 - 3,84 (m, 1 H) 3,92 - 4,00 (m, 1 H)

4,12 - 4,19 (m, 1 H) 4,62 - 4,74 (m, 1 H) 5,37 - 5,57 (m, 1 H) 6,41 - 6,52 (m, 1 H)
7,47 - 7,55 (m, 1 H) 7,57 - 7,64 (m, 2 H) 8,03 - 8,14 (m, 1 H) 8,36 - 8,46 (m, 1 H)
8,86 (s, 1 H)

15
K roztoku (2R,3R,4R,SR)-5-(6-((1H-benzo[d][l,2,3]triazol-1-yl)oxy)-9H-purín-9-yl)4-fluór-2-(hydroxymetyl)tetrahydrofuran-3-olu (135 mg, 0,349 mmol) v alylalkohole
(3 ml) bol pri 20 °C pridaný uhličitan cézny (500 mg, 1,535 mmol). Zmes bola
20

miešaná pri 20 °C po dobu 1 hodiny. UPLC-MS ukázala, že reakcia bola dokončená.
Reakčná zmes bola spracovaná s nasýteným roztokom. NaHCO3/soľankou a
extrahovaná EtOAc/Hept. Organická vrstva bola vysušená nad Na2SO4 a prefiltrovaná.
Rozpúšťadlo a prchavé organické látky vo filtráte boli odstránené na rotačnej odparke
Rotavapor. Zvyšok bol prečistený za použitia Biotage (12 g Si-gél kolóna, EtOAc

25

v heptáne = 0 až 100 %, 10 obj., 100 %, 10 obj.), čím bolo získaných 100 mg
požadovaného alylového aduktu vo výťažku 92 %.
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1

H NMR (400 MHz, METANOL-d4) δ ppm 8,56 (s, 1 H) 8,47 (s, 1 H) 6,29 - 6,41 (m,

1 H) 6,06 - 6,21 (m, 1 H) 5,33 - 5,53 (m, 2 H) 5,22 - 5,31 (m, 1 H) 5,02 - 5,14 (m, 2 H)
4,56 - 4,71 (m, 1 H) 4,10 - 4,18 (m, 1 H) 3,88 - 3,96 (m, 1 H) 3,70 - 3,79 (m, 1 H)

5
K roztoku diizopropylfosforamiditu (150 mg, 0,164 mmol) a (2R,3R,4R,5R)-5-(6(alyloxy)-9H-purín-9-yl)-4-fluór-2-(hydroxymetyl)tetrahydrofurán-3-olu

(76 mg,

0,246 mmol) v acetonitrile (1069 µl, 20,47 mmol) boli pri 20 °C pridané molekulové
10

sitá (3 A, 150 mg). Zmes bola miešaná pri 20 °C po dobu 1 hodiny, než bol za teploty
miestnosti pridaný 1H-imidazol-4,5-dikarbonitril (38,7 mg, 0,328 mmol). Zmes bola
miešaná 1 hodinu pri teplote miestnosti. UPLC-MS ukázala, že reakcia bola
dokončená.

Bol

pridaný

(E)-N,N-dimetyl-N'-(3-tioxo-3H-1,2,4-ditiazol-5-

yl)formimidamid (37,0 mg, 0,18 mmol). UPLC-MS ukázala, že sulfurizácia bola
15

dokončená za 30 minút. Rakčná zmes bola spracovaná nasýteným roztokom
NaHCO3/soľankou a extrahovaná EtOAc/Hept. Organická vrstva bola vysušená nad
Na2SO4 a prefiltrovaná. Rozpúšťadlo a prchavé organické látky vo filtráte boli
odstránené na rotačnej odparke Rotavapor. Zvyšok bol prečistený pomocou Biotage
(25 g Si-gél kolóna, EtOAc v heptáne = 0 až 100 %, 15 obj., 100 %, 10 obj.).

20
1

H NMR (500 MHz, METANOL-d4, dva diastereoméry ∼1:1) δ ppm 8,62 - 8,63 (m, 1

H) 8,57 - 8,58 (m, 1 H) 8,48 - 8,50 (m, 1 H) 8,44 - 8,46 (m, 1 H) 8,40 - 8,41 (m, 1 H)

8,38 - 8,39 (m, 1 H) 8,33 - 8,35 (m, 1 H) 8,25 - 8,27 (m, 1 H) 7,22 - 7,33 (m, 11 H)
7,11 - 7,20 (m, 17 H) 7,05-7,11 (m, 4 H) 6,83 - 6,92 (m, 6 H) 6,65 - 6,77 (m, 11 H)
25

6,28 - 6,41 (m, 5 H) 6,23 - 6,28 (m, 2 H) 6,10 - 6,22 (m, 5 H) 6,00 - 6,10 (m, 4 H)
5,89 - 6,00 (m, 5 H) 5,52 - 5,57 (m, 2 H) 5,45 - 5,52 (m, 3 H) 5,41 - 5,45 (m, 1 H)
5,24 - 5,34 (m, 4 H) 5,13 - 5,17 (m, 3 H) 5,07 - 5,12 (m, 5 H) 4,93 - 4,98 (m, 4 H)
4,88 - 4,93 (m, 5 H) 4,73 - 4,82 (m, 3 H) 4,50 - 4,59 (m, 2 H) 4,36 - 4,48 (m, 4 H)

115
4,27 - 4,36 (m, 5 H) 4,16 - 4,27 (m, 5 H) 3,83 - 4,04 (m, 5 H) 3,73 - 3,78 (m, 13 H)
3,64 - 3,73 (m, 4 H) 3,52 - 3,58 (m, 1 H) 3,45 - 3,51 (m, 2 H) 3,35 - 3,41 (m, 2 H)
3,16 - 3,23 (m, 2 H) 3,08 - 3,15 (m, 2 H) 2,84 - 2,93 (m, 2 H) 2,79 - 2,83 (m, 2 H)
2,70 - 2,77 (m, 2 H) 2,61 - 2,69 (m, 3 H)
5

K roztoku

O-((2R,3R,4R,SR)-5-(6-(N-alylbenzamido)-9H-purín-9-yl)-2-((bis(4-

metoxyfenyl)(fenyl)metoxy)metyl)-4-fluórtetrahydrofurán-3-yl) O-(((2R,3R,4R,5R)10

5-(6-(alyloxy)-9H-purín-9-yl)-4-fluór-3-hydroxytetrahydrofurán-2-yl)metyl)

O-(2-

kyanoetyl)fosfortioátu (120 mg, 0,104 mmol) v acetonitrile (4171 µl, 79,852 mmol)
boli pri 20 °C pridané molekulové sitá (3A, 1 hmotn.). Zmes bola miešaná pri 20 °C
po dobu 1 hodiny a potom bol pridaný tripyrolidínfosfin (71,6 µl, 0,311 mmol). Potom
bolo pridaných 0,45 M tetrazolu v ACN (253 µl, 0,114 mmol) v 7 dávkach v
15

2minútových intervaloch. TLC (EtOAc/Hept=2:1, RfSM=0,7, RfProd=0,0 až 0,6)
bola neúplná. Bol pridaný dvojnásobok fosforylačného činidla a tetrazolu. Reakčná
zmes bola miešaná 10 minút pri teplote miestnosti. Ani UPLC-MS ani TLC neukázali
zostavajúce SM. Reakčná zmes bola prenesená do banky obsahujúcej acetonitril
(20,8 ml), vodu (104 µl, 5,776 mmol) a pyridíntrifluóracetát (421 mg, 2,178 mmol).

20

Zmes bola miešaná po dobu 10 minút. UPLC-MS ukázala, že vznikol požadovaný
produkt. Reakčná zmes bola zmiešaná s EtOAc a premytá HCl [0,1N]/soľankou a
potom nasýteným roztokom NaHCO3/soľankou, aby sa zabránilo deprotekcii DMT.
Vodná vrstva bola spätne extrahovaná EtOAc (1x). Spojené organické vrstvy boli
vysušené nad Na2SO4 a prefiltrované. Rozpúšťadlo a prchavé látky vo filtráte boli

25

odstránené na rotačnej odparke Rotavapor, čím bol získaný surový produkt, ktorý bol
použitý v ďalšom kroku bez ďalšieho čistenia.
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Surový hydrogenfosfonátový medziprodukt bol rozpustený v DCM (2635 µl,
40,946 mmol) a vode (29,5 µl, 1,638 mmol) a potom bola pri 20 °C pridaná kyselina
5

dichlóroctová (135 µl, 1,638 mmol) v DCM (2635 µl, 40,946 mmol). Zmes bola
miešaná pri 20 °C po dobu 5 minút. UPLC-MS ukázala, že reakcia bola dokončená.
Reakčná zmes bola neutralizovaná pyridínom (510 µl, 6,308 mmol). Prchavé látky
boli odstránené na rotačnej odparke a potom na rotačnej odparke pod vysokým
vákuom. Zvyšok bol pred použitím na cyklizáciu ešte raz azeotropicky destilovaný

10

s pyridínom.
Surový hydrogenfosfonát zbavený ochrany DMT (80 mg, 0,087 mmol) bol rozpustený
v pyridíne (1831 µl, 22,639 mmol), a potom bol pri teplote miestnosti pridaný 2-chlór5,5-dimetyl-1,3,2-dioxafosfinan-2-oxid (48,2 mg, 0,261 mmol). Zmes bola miešaná

15

10 minút pri teplote miestnosti. UPLC neukázala žiadny SM pík za 2,1 min. Reakcia
bola ukončená pridaním vody (47,1 µl, 2,612 mmol) s následným okamžitým
pridaním 3H-benzo[c][1,2]ditiol-3-ónu (21,97 mg, 0,131 mmol). Po 10 minútach
UPLC ukázala, že nezostal žiadny východiskový materiál. Reakčná zmes bola
miešaná 1 hodinu pri teplote miestnosti. Na UPLC-MS nebola nájdená žiadna zmena.

20

Reakčná zmes bola zriedená EtOAc a premytá nasýteným roztokom NaHCO3 a
soľankou. Organická vrstva bola vysušená nad Na2SO a potom prefiltrovaná. Zvyšok
po odparení rozpúšťadlá bol rozpustený v MeOH bol pridaný roztok NH3-H2O. Zmes
bola miešaná po dobu 5 minút, než bolo všetko rozpúšťadlo a prchavé látky
odstránené na rotačnej odparke a rotačnej odparke pod vysokým vákuom.

25
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CDN medziprodukt bol rozpustený v acetonitrile (1484 µl, 28,417 mmol) a 1,4dioxáne (496 µl, 5,797 mmol) a potom bol pri 20 °C pridaný TEA (39,6 µl,
5

0,284 mmol) a 1-(brómmetyl)-2-nitrobenzén (49,1 mg, 0,227 mmol). Zmes bola
miešaná pri 20 °C po dobu 16 hodín. UPLC-MS ukázala, že reakcia nebola dokončená.
Ani TLC (EtOAc) ani HPLC neukázali žiadny zvyšný o-nitrobenzylbromid. Bol
pridaný 1-(brómmetyl)-2-nitrobenzén (49,1 mg, 0,227 mmol) a TEA (39,6 µl,
0,284 mmol). Reakčná zmes bola miešaná po dobu 5 hodín. Reakčná zmes bola

10

spracovaná s nasýteným roztokom NaHCO3/soľankou a extrahovaná EtOAc/Hept.
Organická vrstva bola vysušená nad Na2SO4 a prefiltrovaná. Rozpúšťadlo a prchavé
organické látky vo filtráte boli odstránené na rotačnej odparke Rotavapor. Zvyšok bol
prečistený pomocou Biotage (12 g Si-gél kolóna, EtOAc v heptáne = 0 až 100 %,
15 obj., 100 %, 10 obj., 10 % MeOH v EtOAc, 6 obj.). Frakcie obsahujúce

15

požadovaný produkt boli spojené. Odparením rozpúšťadla bol získaný požadovaný
produkt. Na izoláciu najviac polárneho izoméru, ktorý vedie ku konečnému produktu,
zlúčenine 18, bola použitá preparatívna TLC (EtOAc). Ďalšie dva izoméry boli
oddelené za použitia preparatívnej TLC (EtOAc/DCM = 1:1, 3 priebehy). Polárny
izomér bol prevedený na zlúčeninu 19 a menej polárny izomér bol prevedený na

20

zlúčeninu 20.
Najviac polárny produkt z prvej preparatívnej TLC (EtOAc), označený ako zlúčenina
128-1: 1H NMR (500 MHz, chloroform-d) δ ppm 8,62 (s, 1 H) 8,55 (s, 1 H) 8,00 8,07 (m, 2 H) 7,99 (s, 1 H) 7,96 (s, 1 H) 7,56 - 7,64 (m, 2 H) 7,48 - 7,56 (m, 3 H) 7,42

25

- 7,48 (m, 1 H) 7,34 - 7,42 (m, 2 H) 7,29 - 7,34 (m, 1 H) 7,18 - 7,25 (m, 2 H) 6,09 6,21 (m, 3 H) 5,98 - 6,09 (m, 2 H) 5,63 - 5,75 (m, 1 H) 5,52 - 5,63 (m, 1 H) 5,42 -
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5,51 (m, 2 H) 5,32 (dd, J=10,27, 0,98 Hz, 1 H) 5,27 (dd, J=17,12, 1,47 Hz, 1 H) 5,13
(d, J=5,87 Hz, 2 H) 5,09 - 5,12 (m, 1 H) 4,95 - 5,05 (m, 2 H) 4,36 - 4,54 (m, 7 H) 4,23
- 4,31 (m, 2 H) 4,15 - 4,21 (m, 1 H) Polárnejší produkt z druhej preparatívnej TLC,
označený ako zlúčenina 128-2 (EtOAc/DCM=1:1, 3x) 1H NMR (400 MHz, metanol5

d4) δ ppm 8,75 (s, 1 H) 8,59 (s, 1 H) 8,43 (s, 1 H) 8,39 (s, 1 H) 8,01 - 8,07 (m, 2 H)
7,38 - 7,56 (m, 7 H) 7,27 - 7,35 (m, 1 H) 7,15 - 7,26 (m, 3 H) 6,45 (d, J=19,91 Hz, 1 H)
6,38 (d, J=19,52 Hz, 1 H) 5,95 - 6,26 (m, 4 H) 5,83 (dd, J=51,54, 4,69 Hz, 1 H) 5,73
(dd, J=51,54, 4,69 Hz, 1 H) 5,46 - 5,57 (m, 1 H) 5,28 - 5,36 (m, 1 H) 5,19 - 5,28 (m, 1
H) 5,16 (dt, J=5,56, 1,51 Hz, 2 H) 5,03 - 5,10 (m, 1 H) 4,95 (br d, J=5,50 Hz, 2 H)

10

4,41 - 4,62 (m, 4 H) 4,28 - 4,40 (m, 2 H) 4,12 - 4,27 (m, 4 H) Méne polární produkt
z druhé preparativní TLC, označený ako zlúčenina 128-3 (EtOAc/DCM=1:1, 3x) 1H
NMR (400 MHz, chloroform-d) δ ppm 8,53 (s, 1 H) 8,36 (s, 1 H) 7,95 - 8,02 (m, 2 H)
7,95 (s, 1 H) 7,89 (s, 1 H) 7,53 - 7,61 (m, 2 H) 7,44 - 7,53 (m, 4 H) 7,36 - 7,44 (m, 2 H)
7,25 - 7,31 (m, 1 H) 7,12 - 7,20 (m, 2 H) 5,91 - 6,18 (m, 4 H) 5,85 - 5,91 (m, 1 H)

15

5,72 - 5,79 (m, 1 H) 5,61 - 5,72 (m, 1 H) 5,47 - 5,57 (m, 1 H) 5,40 - 5,47 (m, 1 H)
5,25 - 5,32 (m, 1 H) 5,15 - 5,23 (m, 1 H) 4,99 - 5,14 (m, 3 H) 4,92 (d, J=5,47 Hz, 2 H)
4,52 - 4,60 (m, 2 H) 4,37 - 4,52 (m, 4 H) 4,35 (d, J=3,13 Hz, 1 H) 4,30 (d, J=5,47 Hz,
1 H) 4,25 (d, J=2,74 Hz, 1 H) 4,20 (d, J=4,69 Hz, 1 H)

20
K refluxnému roztoku CDN chránenému 2-nitrobenzylom (10 mg, 8,696 µmol)
v toluéne

(20 ml,

katalyzátora
25

187,761 mmol)
2.

bol

generácie

pridaný

roztok

Hoveyda-Grubbsovho

((1,3-bis-(2,4,6-trimetylfenyl)-2-

imidazolidinylidén)dichlór(o-izopropoxyfenylmetylén)ruténium; dostupný u SIGMAALDRICH® katalogové č. 569755; CAS 301224-40-8; 2,73 mg, 4,348 µmol) a
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benzochinón (2,350 mg, 0,022 mmol) v TOLUÉNE (2 ml). Výsledný roztok bol
zahrievaný pod spätným chladičom po dobu 4 hodín (teplota olejového kúpeľa 120–
125 °C). TLC (EtOAc, Rfsm= 0,8, Rfprod=0,3) a UPLC-MS ukázali, že reakcia nebola
dokončená. Bol pridaný 1 ml roztoku Ru katalyzátora. Reakčná zmes bola zahrievaná
5

pod spätným chladičom ďalšie 2 hodiny. Stále zostávalo dosť nezreagovaných SM.
Bol pridaný ďalší 1 ml roztoku Ru katalyzátora. Reakčná zmes bola zahrievaná pod
spätným chladičom ďalšie 2 hodiny. Na HPLC s reverznou fázou nebol detegovaný
žiadny SM. Reakčná zmes bola ochladená na teplotu miestnosti a reakcia bola
ukončená DMSO (0,019 ml, 0,261 mmol). Odparením rozpúšťadla bol získaný surový

10

produkt, ktorý bol prečistený na Si-gél kolóne (10 g Si-gel kolóna, eluent od 50 do
100 %, 15 obj., 100 %, 10 obj.). Frakcie obsahujúce produkty s požadovanou MS boli
spojené a odparené na rotačnej odparke. Zvyšok bol ešte raz prečistený pomocou
preparatívnej TLC (EtOAc).

15

K CDN (2,5 mg, 2,228 µmol) prečistenej preparatívnou TLC s blokovanými mostíkmi
(trans izomér) v 1,4-dioxáne (0,5 ml, 5,845 mmol) bol pri 20 °C pridaný tiofenol
(0,25 ml, 2,428 mmol) a TEA (0,25 ml, 1,794 mmol). Zmes bola miešaná 3 hodiny pri
teplote miestnosti. UPLC ukázala, že konverzia bola dokončená.

20

Bol pridaný metanol (1,5 ml) a potom 29% roztok NH3 v H2O (1,0 ml). Výsledná
zmes bola zahrievaná na 50 °C po dobu 6 hodín a potom ochladená na teplotu
miestnosti.
Suspenzia reakčnej zmesi bola prefiltrovaná a premytá vodou (25 ml). Po opláchnutí

25

vodou sa vo filtráte vytvorili zrazeniny. Filtrát bol znovu prefiltrovaný, aby bolo
odstránené určité množstvo pevnej látky.
Výsledný filtrát bol extrahovaný zmesou tol/Hep (3x, 1/1, po 25 ml). Vodná vrstva
bola zakoncentrovaná vo vákuu a potom rozpustená vo vode (6 ml). Zrazeniny boli

30

ešte raz odfiltrované. UPLC ukázala, že vznikol požadovaný produkt. Produkt bol
prečistený pomocou HPLC s reverznou fázou za použitia rovnakej metódy na čistenie
iných analógov na báze uzamknutých CDN.
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Pre zlúčeninu 18, LCMS: MS m/z 748,11 [M+H]+ 746,15 [M-H]Pre zlúčeninu19, LCMS: MS m/z 748,06 [M+H]+ 746,17 [M-H]5

Pre zlúčeninu 20, LCMS: MS m/z 748,09 [M+H]+ 746,21 [M-H]Príklad 13 - Syntéza zlúčeniny 26

10
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K roztoku zlúčeniny 150 (0,70 g, 2,256 mmol) v pyridíne (10,5 ml) bol pri 0 °C
pridaný 4,4'-dimetoxytritylchlorid (0,803 g, 2,369 mmol). Výsledný roztok bol
miešaný cez noc, pričom sa zahrial na teplotu miestnosti. Po dokončení (monitorované
5

LCMS), bol pridaný nasýtený roztok NH4Cl (10 ml) a MTBE (20 ml). Vrstvy boli
oddelené a vodná vrstva bola extrahovaná MTBE/EtOAc (3/1, 12 ml). Spojené
organické vrstvy boli premyté 30% vodným roztokom NaCl (5 ml), vysušené nad
MgSO4, prefiltrované a zakoncentrované vo vákuu. Čistenie surového produktu
kolónovou chromatografiou na silikagéli (25 g SiO2, 50% až 70% EtOAc v n-heptáne)

10

poskytlo 0,942 g zlúčeniny 151.
1

H NMR (400 MHz, CHLOROFORM-d) δ = 8,47 (s, 1H), 8,11 (s, 1H), 7,43 - 7,35 (m,

2H), 7,30 - 7,26 (m, 4H), 7,25 - 7,17 (m, 3H), 6,82 - 6,75 (m, 4H), 6,28 (dd, J = 2,3,
17,6 Hz, 1H), 6,22 - 6,10 (m, 1H), 5,63 (ddd, J = 2,7, 4,7, 53,1 Hz, 1H), 5,47 (qd, J =
15

1,4, 17,3 Hz, 1H), 5,31 (dd, J = 1,2, 10,6 Hz, 1H), 5,13 (t, J = 1,4 Hz, 1H), 5,12 (t, J =
1,2 Hz, 1H), 4,89 - 4,76 (m, 1H), 4,21 (td, J = 3,2, 6,8 Hz, 1H), 3,78 (s, 6H), 3,55 (dd,
J = 2,7, 10,9 Hz, 1H), 3,44 (dd, J = 4,3, 10,9 Hz, 1H), 2,29 - 2,21 (m, 1H).

20
K roztoku zlúčeniny 151 (0,942 g, 1,538 mmol) v DMF (7,5 ml) bol pri teplote
miestnosti

pridaný

3-((bis(diizopropylamino)fosfino)oxy)propánnitril

(0,927 g,

3,075 mmol), 0,45 M 1,2,3,4-tetrazol (2,8 ml, 1,2 mmol) a 1-metylimidazol (30 µl,
0,38 mmol). Výsledný roztok bol miešaný pri teplote miestnosti po dobu 4 h. Po
25

dokončení (monitorované LCMS) boli pridaný TEA (0,50 ml, 3,6 mmol), DMF
(11,3 ml) a voda (1,9 ml). Výsledná zmes bola trikrát extrahovaná n-heptánom
(zakaždým 3 ml). Vrstva DMF bola zriedená vodou (4 ml) a extrahovaná zmesou
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toluén/n-heptán (1/1, 10 ml). Spojené organické vrstvy boli dvakrát premyté 30%
vodným roztokom NaCl (zakaždým 3 ml), vysušené nad MgSO4, prefiltrované a
zakoncentrované vo vákuu. Po prečistení zvyšku kolónovou chromatografiou na
silikagéli (50 g SiO2, 33% až 40% EtOAc v n-heptáne s 1 % TEA) bolo získaných
5

1,115 g zlúčeniny 152 (diastereomérna zmes 3:2) vo forme bielej penovej pevnej látky.

Zmes zlúčeniny 152 (1,115 g, 1,372 mmol) a zlúčeniny 158 (0,650 g, 2,095 mmol)
10

bola dvakrát azeotropicky destilovaná s MeCN (zakaždým 20 ml). K výslednému
zvyšku boli pridaný MeCN (20,0 ml) a 1H-imidazol-4,5-dikarbonitril (0,243 g,
2,058 mmol). Po dokončení reakcie (monitorované LCMS) bola reakčná zmes
spracovaná

s (E)-N,N-dimetyl-N'-(3-tioxo-3H-1,2,4-ditiazol-5-yl)formimidamidom

(0,422 g, 2,058 mmol). Po dokončení sulfurizácie
15

bol pridaný nasýtený roztok

NaHCO3 (20 ml) a MTBE (30 ml). Vrstvy boli oddelené a vodná vrstva bola
extrahovaná zmesou MTBE/EtOAc (15/15 ml). Spojené organické vrstvy boli
premyté 30% vodným roztokom NaCl (10 ml), vysušené nad MgSO4, prefiltrované a
zakoncentrované vo vákuu. Po prečistení zvyšku kolónovou chromatografiou na
silikagéli (50 g SiO2, 33% až 100% EtOAc v n-heptáne s 1 % TEA) bolo získaných

20

0,88 g zlúčeniny 153.
LC/MS (ESI) m/z 1076,48 [M+Na]+.

25
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K roztoku zlúčeniny 153 (0,880 g, 0,835 mmol) v pyridíne (8,8 ml) bol pri teplote
miestnosti pridaný difenylfosfit (0,323 ml, 1,67 mmol). Reakčná zmes bola miešaná
po dobu 1 hodiny a monitorovaná LCMS. Po dokončení bola zmes pridaná do zmesi
nasýteného vodného roztoku NaHCO3 (13,2 ml) a vody (4,4 ml), pričom bola
5

vnútorná teplota udržiavaná pod 30 °C, a prepláchnutá EtOAc (8,8 ml). Výsledná
zmes bola miešaná pri teplote miestnosti a hydrolýza bola monitorovaná pomocou
LCMS. Po dokončení bola zmes dvakrát extrahovaná zmesou EtOAc/MTBE (1/1,
26 ml). Spojené organické vrstvy boli premyté 30% vodným roztokom NaCl (3 ml),
vysušené nad MgSO4, prefiltrované a zakoncentrované vo vákuu. Zvyšok bol dvakrát

10

azeotropicky destilovaný s toluénom (zakaždým 7 ml). Surový produkt bol rozpustený
v dichlórmetáne (6,6 ml) a spracovaný s vodou (0,15 ml, 8,35 mmol) a 6% kyselinou
dichlóroctovou (0,41 ml, 5,0 mmol) v dichlórmetáne (6,6 ml) pri teplote miestnosti.
Po úplnej deprotekcii DMT (monitorované LCMS) bol pridaný trietylsilan (2,7 ml,
17 mmol). Po 10 minútach miešania bola výsledná zmes spracovaná s pyridínom

15

(4,4 ml) a TEA (1 ml) a zakoncentrovaná vo vákuu. Zvyšok bol trikrát rozotrený s nheptánom (zakaždým 8,8 ml) a dvakrát azeotropicky destilovaný s MeCN. Surový
produkt (zlúčenina 154) bol použitý v ďalšom kroku bez ďalšieho čistenia.
LC/MS (ESI) m/z 814,29 [M-H]-.

20

K roztoku zlúčeniny 154 (0,681 g, 0,835 mmol) v pyridíne (68 ml) bol pri teplote
miestnosti
25

pridaný

2-chlór-5,5-dimetyl

-1,3,2-dioxafosforinan-2-oxid

(0,462 g,

2,505 mmol). Výsledný roztok bol miešaný 1 hodinu pri teplote miestnosti a
monitorovaný pomocou LCMS. Po dokončení bola pridaná voda (0,45 ml, 25 mmol)
(10 ekv. DMOCP) a síra (0,134 g, 4,175 mmol). Po dokončení sulfurizácie
(monitorované pomocou LCMS) bola reakčná zmes spracovaná s nasýteným vodným
roztokom NaHCO3 (13,6 ml) a zakoncentrovaná vo vákuu. Zvyšok bol spracovaný
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s EtOAc (27 ml) a vodou (13,6 ml). Vrstvy boli oddelené a vodná vrstva bola
extrahovaná zmesou EtOAc/MTBE (1/1, 27 ml). Spojené organické vrstvy boli
premyté 30% vodným roztokom NaCl (13,6 ml), vysušené nad MgSO4, prefiltrované
a zakoncentrované vo vákuu. Po prečistení zvyšku kolónovou chromatografiou na
5

silikagéli (25 g SiO2, 0% až 10% MeOH v EtOAc) bolo získaných 0,693 g (teoretický
výťažok) zlúčeniny 155.
LC/MS (ESI) m/z 830,23 [M+H]+.

10
K roztoku zlúčeniny 155 (0,693 g, 0,835 mmol) v acetonitrile (14 ml) bol pri teplote
miestnosti pridaný terc-butylamín (14 ml, 131 mmol). Výsledný roztok bol miešaný
po dobu 10 minút a monitorovaný pomocou LCMS. Po dokončení bola reakčná zmes
zakoncentrovaná vo vákuu a dvakrát azeotropicky destilovaná s MeCN. K zvyšku bol
15

pridaný acetonitril (14 ml) a 2-nitrobenzylbromid (0,541 g, 2,51 mmol). Po miešaní
cez noc bola reakčná zmes zakoncentrovaná vo vákuu a prečistená kolónovou
chromatografiou na silikagéli (100 g SiO2, 75% až 100% EtOAc v n-heptáne a 0% až
10% MeOH v EtOAc), čím bolo získaných 0,103 g zlúčeniny 156.

20

1

H NMR (400 MHz, CHLOROFORM-d) δ = 8,59 (s, 2H), 8,05 (br d, J = 8,2 Hz, 2H),

8,03 (s, 2H), 7,58 (d, J = 7,4 Hz, 2H), 7,48 (t, J = 7,4 Hz, 2H), 7,45 - 7,37 (m, 2H),
6,20 (br d, J = 18,8 Hz, 2H), 6,21 - 6,08 (m, 2H), 5,98 - 5,83 (m, 2H), 5,69 (dd, J =
4,7, 52,0 Hz, 1H), 5,47 (br d, J = 17,2 Hz, 2H), 5,31 (br d, J = 10,6 Hz, 2H), 5,14 (br d,
J = 5,5 Hz, 4H), 4,54 - 4,46 (m, 2H), 4,45 - 4,40 (m, 2H), 4,37 - 4,26 (m, 4H), 4,21 25

4,11 (m, 2H).
Na základe syntetickej metodológie, NMR dát (symetrických) a retenčnej doby HPLC
(izomér s najpomalšou elúciou), sa prihlasovatelia domnievajú, že zlúčenina 156 má
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fosforovú stereochémiu RR. Toto stereochemické priradenie je podmienené
potvrdením röntgenovou kryštalografiou.

5
K roztoku zlúčeniny 156 (0,103 g, 0,098 mmol) v toluéne (103 ml) bol pod spätným
chladičom pridaný roztok Hoveyda-Grubbsovho katalyzátora 2. generácie ((1,3-bis(2,4,6-trimetylfenyl)-2-imidazolidinylidén)dichlór(oizopropoxyfenylmetylén)ruténium; dostupný od SIGMA-ALDRICH®, katalogové č.
10

569755; CAS 301224-40-8; 31 mg, 0,049 mmol) a chinón (32 mg, 0,295 mmol)
v toluéne (10 ml). Zmes bola miešaná pod spätným chladičom po dobu 2 hodín a bol
pridaný ďalší katalyzátor (16 mg, 0,025 mmol). Po dokončení bola reakčná zmes
ochladená na teplotu miestnosti a spracovaná s DMSO (0,14 ml, 2,0 mmol) cez noc.
Výsledná

15

zmes

bola

zakoncentrovaná

vo

vákuu

a

prečistená

kolónovou

chromatografiou na silikagéli (10 g SiO2, 0% až 10% metanol v EtOAc), čím bol
získaný požadovaný produkt, ktorý bol ďalej čistený preparatívnou TLC (EtOAc), čím
boli získané 3,6 mg zlúčeniny 157.
1

20

H NMR (400 MHz, CHLOROFORM-d) δ = 8,11 (dd, J = 1,2, 8,2 Hz, 2H), 8,09 (s,

2H), 7,68 (s, 2H), 7,67 - 7,58 (m, 4H), 7,52 - 7,48 (m, 2H), 6,26 (d, J = 17,6 Hz, 2H),
6,02 - 5,97 (m, 2H), 5,97 - 5,88 (m, 2H), 5,68 (dd, J = 3,9, 50,8 Hz, 2H), 5,15 (br d, J
= 10,9 Hz, 2H), 4,99 (br d, J= 10,9 Hz, 2H), 4,56 - 4,44 (m, 8H), 4,25 (br t, J= 6,1 Hz,
2H).
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Ku zlúčenine 157 (3,6 mg, 3,5 µmol) boli pridaný 1,4-dioxán (0,11 ml), tiofenol
(0,045 ml, 0,44 mmol) a TEA (0,054 ml, 0,39 mmol). Výsledná zmes bola miešaná pri
5

teplote miestnosti, zatiaľ čo bola reakcia monitorovaná pomocou LCMS. Po
dokončení konverzie bola pridaná voda (0,5 ml). Výsledná zmes bola trikrát
extrahovaná zmesou n-heptán/toluén (1/1, zakaždým 0,4 ml) a potom toluénom
(0,3 ml). Vodná vrstva bola zakoncentrovaná vo vákuu a spracovaná s vodou (0,5 ml).
Výsledná pevná látka bola odfiltrovaná a premytá vodou (0,5 ml). Lyofilizácia

10

spojených filtrátov poskytla 2,0 mg bis-TEA soli zlúčeniny 26 vo forme bielej
penovej pevnej látky.
1

H NMR (400 MHz, METANOL-d4) δ = 8,67 (s, 2H), 8,18 (s, 2H), 6,41 (d, J = 14,8

Hz, 2H), 6,07 - 6,01 (m, 2H), 5,56 (dd, J = 3,1, 51,2 Hz, 2H), 5,48 - 5,41 (m, 2H),
15

5,08 (br d, J = 12,1 Hz, 2H), 4,99 - 4,88 (m, 2H), 4,52 (br d, J = 12,5 Hz, 2H), 4,40 (br
d, J = 9,8 Hz, 2H), 3,98 (dd, J = 5,7, 12,3 Hz, 2H), 3,14 (q, J = 7,4 Hz, 12H), 1,27 (t, J
= 7,4 Hz, 18H).
Príklad 15 - Syntéza zlúčeniny 27

20
Zlúčenina 27 bola pripravená zo zlúčeniny 159, vedľajšieho produktu v stupni 11b
postupu pre zlúčeninu 1 znázorneného na obrázku 2B.
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K roztoku zlúčeniny 159 (2,0 g, 1,75 mmol) v metanole (24 ml) bol pridaný 28%
hydroxid amónny (12 ml). Výsledná zmes bola miešaná pri 50 °C po dobu 5 hodín a
ochladená na teplotu miestnosti. Po dokončení (monitorované LCMS) bola reakčná
5

zmes ochladená na teplotu miestnosti, spracovaná vodou (20 ml) a trikrát extrahovaná
zmesou toluén/EtOAc (1/1, zakaždým 24 ml). Vodná vrstva bola okyslená 1,0M
kyselinou chlorovodíkovou (3,5 ml, 3,5 mmol), miešaná pri teplote miestnosti po
dobu 30 minút a pri 0 °C po dobu 30 minút. Výsledná suspenzia bola odfiltrovaná a
premytá vodou (20 ml). Filtračný koláč bol vysušený vo vákuovej sušiarni pri 35 °C

10

cez noc a rozpustený v zmesi 28% NH4OH (2 ml) a MeOH (20 ml). Výsledný roztok
bol skoncentrovaný vo vákuu a spracovaný s EtOH (4 ml), čím vznikla suspenzia.
Výsledná pevná látka bola zozbieraná filtráciou a vysušená vo vákuu. Bolo získaných
70 mg zlúčeniny 27 vo forme bielej pevnej látky.

15

1

H NMR (400 MHz, METANOL-d4) δ = 9,03 (br s, 1H), 8,31 (br s, 1H), 8,26 (br s,

1H), 8,13 (br s, 1H), 6,43 - 6,24 (m, 2H), 5,97 - 5,83 (m, 2H), 5,71 (br d, J = 51,6 Hz,
1H), 5,64 (br d, J = 50,0 Hz, 1H), 5,12 - 4,99 (m, 1H), 4,96 - 4,90 (m, 1H), 4,68 - 4,32
(m, 6H), 4,14 - 3,97 (m, 2H), 3,77 - 3,62 (m, 2H).
20

Príklad 16 - Syntéza zlúčeniny 28

Zlúčenina 28 bola pripravená zo zlúčeniny 160, produktu v kroku 11 postupu pre
25

zlúčeninu 1 znázornenom na obrázku 2B, za použitia rovnakej metódy pre zlúčeninu
27.
1

H NMR (400 MHz, METANOL-d4) δ = 8,70 (br s, 1H), 8,49 (br s, 1H), 8,24 (br s,

1H), 8,10 (br s, 1H), 6,52 - 6,26 (m, 2H), 5,94 - 5,78 (m, 2H), 5,69 (br d, J = 54,7 Hz,
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1H), 5,48 - 5,26 (m, 1H), 5,14 (br d, J = 53,1 Hz, 2H), 5,06 - 4,94 (m, 1H), 4,74 - 4,19
(m, 4H), 4,10 - 3,93 (m, 2H), 3,76 - 3,58 (m, 2H)
Príklad 17 - Syntéza zlúčeniny 29

5

Zlúčenina 161 (5,0 g, 6,329 mmol) a but-2-ín-1,4-diol (1,907 g, 22,153 mmol) boli
10

dvakrát azetropicky destilované s THF. Zvyšok bol rozpustený v THF (50,0 ml) a
toluéne (75 ml). Bol pridaný trifenylfosfin (2,158 g, 8,228 mmol) a výsledný roztok
bol ochladený pod 5 °C. Po kvapkách bol pridaný DIAD (1,60 ml, 8,23 mmol),
pričom bola vnútorná teplota udržiavaná pod 10 °C. Výsledný roztok bol miešaný pri
0–5 °C, zatiaľ čo postup bol monitorovaný pomocou LCMS. Po dokončení bola

15

reakčná zmes zakoncentrovaná vo vákuu, aby bola odstránená väčšina THF. Zvyšok
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bol zriedený MTBE (50,0 ml) a premytý dvakrát 30% vodným roztokom NaCl
(zakaždým 40,0 ml) a dvakrát vodou (zakaždým 25 ml). Organický roztok bol
zakoncentrovaný vo vákuu a prečistený kolónovou chromatografiou na silikagéli
(100 g SiO2, 50% až 70% EtOAc v n-heptánu pufrovaný 1% TEA), čím boli získané
5

4,671 g zlúčeniny 162.
1

H NMR (400 MHz, CHLOROFORM-d) δ = 8,61 (s, 1H), 8,14 (s, 1H), 7,43 (d, J =

7,2 Hz, 2H), 7,33 - 7,27 (m, 3H), 7,24 - 7,18 (m, 8H), 7,05 - 7,01 (m, 2H), 6,76 (d, J =
8,6 Hz, 4H), 6,20 (dd, J = 2,7, 17,2 Hz, 1H), 5,59 (td, J = 3,1, 53,1 Hz, 1H), 5,19 (br d,
10

J = 2,3 Hz, 2H), 4,93 - 4,83 (m, 1H), 4,18 - 4,15 (m, 1H), 4,01 (br d, J = 6,3 Hz, 2H),
3,78 (s, 6H), 3,53 (dd, J = 2,7, 10,9 Hz, 1H), 3,17 (dd, J = 3,7, 11,1 Hz, 1H), 0,85 (s,
9H), 0,10 (s, 3H), 0,02 (s, 3H).
Zlúčenina 162 (4,671 g, 5,444 mmol), zlúčenina 163 (3,32 g, 6,805 mmol) a

15

trifenylfosfin (1,856 g, 7,077 mmol) boli rozpustené v THF (56,1 ml) a ochladené pod
5 °C. K výslednému roztoku bol pridaný DIAD (1,3 ml, 6,8 mmol), pričom bola
vnútorná teplota udržiavaná pod 10 °C. Po úplnom spotrebovaní zlúčeniny 162
(monitorované pomocou LCMS) bola reakčná zmes zakoncentrovaná vo vákuu a
prečistená kolónovou chromatografiou na silikagéli (340 g SiO2, 55% až 70% EtOAc

20

v n-heptánu pufrovaný 1% TEA), čím boli získané 3,879 g zlúčeniny 164 vo forme
bielej penovej pevnej látky.
1

H NMR (400 MHz, CHLOROFORM-d) δ = 8,51 (s, 1H), 8,45 (s, 1H), 8,20 (s, 1H),

8,05 (s, 1H), 7,41 (d, J = 7,1 Hz, 2H), 7,36 - 7,32 (m, 4H), 7,28 - 7,13 (m, 8H), 6,98 (t,
25

J = 7,8 Hz, 2H), 6,79 - 6,74 (m, 4H), 6,29 (dd, J = 2,0, 16,4 Hz, 1H), 6,19 (dd, J = 2,7,
17,2 Hz, 1H), 5,53 (ddd, J = 2,7, 4,7, 53,1 Hz, 1H), 5,33 (ddd, J = 2,0, 3,9, 53,1 Hz,
1H), 5,23 - 5,21 (m, 1H), 5,05 - 5,01 (m, 2H), 4,99 - 4,94 (m, 2H), 4,81 (ddd, J = 4,3,
6,7, 16,7 Hz, 1H), 4,71 - 4,60 (m, 1H), 4,21 - 4,14 (m, 2H), 4,08 - 4,03 (m, 1H), 3,89
(dd, J = 3,1, 11,7 Hz, 1H), 3,77 (s, 6H), 0,91 (s, 9H), 0,84 (s, 9H), 0,09 (s, 3H), 0,08 (s,

30

6H), 0,00 (s, 3H).
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K roztoku zlúčeniny 164 (1,5 g, 1,13 mmol) v pyridíne (12,0 ml) bol pridaný
difenylfosfit (0,35 ml, 1,8 mmol) pri teplote miestnosti. Výsledný roztok bol miešaný
5

pri teplote miestnosti, zatiaľ čo bol monitorovaný pomocou LCMS. Po dokončení bola
reakčná zmes pridaná do zmesi nasýteného vodného roztoku NaHCO3 (22,5 ml) a
vody (7,5 ml), pričom bola vnútorná teplota udržiavaná pod 30 °C. Po dokončení
hydrolýzy (monitorované pomocou LCMS) bola výsledná zmes dvakrát extrahovaná
zmesou EtOAc/MTBE (30,0/30,0 ml). Spojené organické vrstvy boli premyté 30%

10

vodným roztokom NaCl (15,0 ml), vysušené nad MgSO4, prefiltrované a
zakoncentrované vo vákuu. Zvyšok bol trikrát azetropicky destilovaný s toluénom a
rozpustený v dichlórmetáne (11 ml), vode (0,20 ml, 11 mmol) a 6% kyseline
dichlóroctovej (0,57 ml, 6,9 mmol) v dichlórmetáne (11 ml) pri teplote miestnosti. Po
úplnom odstránení skupiny DMT (monitorované pomocou LCMS) bol pridaný

15

trietylsilan (1,8 ml, 11 mmol). Po 10 minútach miešania bol pridaný TEA (1,6 ml,
11 mmol) a výsledná zmes bola zakoncentrovaná vo vákuu. Zvyšok bol rozpustený
v EtOAc (22,5 ml), premytý vodou (3,8 ml) a nasýteným vodným roztokom NaHCO3
(8 %) (3,0 ml), vysušený nad MgSO4, prefiltrovaný a zakoncentrovaný vo vákuu.
Surový produkt bol dvakrát rozotrený s n-heptánom (33,8 ml) a zmesou n-heptánu

20

(9,0 ml) a toluénu (3,0 ml). Supernatant bol dekantovaný a pevná látka, ktorá zostala
na dne, bola rozpustená v acetonitrile. Výsledný roztok bol zakoncentrovaný vo vákuu
a dvakrát azeotropicky destilovaný s acetonitrilom. Surový produkt, zlúčenina 165,
bol použitý v ďalšom kroku bez čistenia (bol predpokladaný teoretický výťažok
100 %).

25
LC/MS (ESI) m/z 1089,74 [M+H]+.
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K roztoku zlúčeniny 165 (1,231 g, 1,13 mmol) v pyridíne (100 ml) bol pri teplote
miestnosti pridaný TEA (0,47 ml, 3,4 mmol) a DMOCP (0,375 mg, 2,03 ml).
5

Výsledný roztok bol miešaný pri teplote miestnosti, zatiaľ čo bol monitorovaný
pomocou LCMS. Po dokončení bola pridaná voda (0,41 ml, 22,6 mmol) a potom síra
(0,181 g, 5,651 mmol). Po dokončení sulfurizácie (monitorovanej LCMS), bol pridaný
nasýtený vodný roztok NaHCO3 (8 %) (24,6 ml) a voda (10 ml). Výsledná zmes bola

10

zakoncentrovaná vo vákuu na ∼50 ml a dvakrát extrahovaná zmesou MTBE/EtOAc

(zakaždým 31/31 ml). Spojené organické vrstvy boli premyté 30% vodným roztokom
NaCl (25 ml), vysušené nad MgSO44, prefiltrované, zakoncentrované vo vákuu a
prečistené kolónovou chromatografiou na silikagéli (100 g SiO2, 0 až 10% metanol
v etylacetáte pufrovanom 1% TEA), čím bola získaná zlúčenina 166 (0,484 g).

15

LC/MS (ESI) m/z 1103,65 [M+H]+.

K roztoku zlúčeniny 166 (0,484 g, 0,402 mmol) v pyridíne (1,2 ml) a TEA (5,8 ml)
20

bol pri teplote miestnosti pridaný Et3N 3HF (0,581 ml, 3,563 mmol). Výsledná zmes
bola miešaná pri teplote miestnosti, zatiaľ čo bola monitorovaná pomocou LCMS. Po
dokončení konverzie bol pridaný metoxytrimetylsilan (3,9 ml, 28 mmol). Po
20 minútach miešania pri teplote miestnosti bol supernatant dekantovaný. K zvyšku
bol pridaný toluén (5 ml) a po 10 minútach miešania bola toluénová vrstva

25

dekantovaná. Rovnaký postup bol opakovaný ešte raz. Výsledný surový produkt bol
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rozpustený v dichlórmetáne (10 ml), premytý nasýteným vodným roztokom NH4Cl
(27 % hmotn.) (5 ml) a 30% vodným roztokom NaCl (2,4 ml) a vysušený nad MgSO4.
Filtrácia nasledovaná zakoncentrovaním výslednej organickej vrstvy poskytla 0,386 g
svetlo hnedej pevnej látky, ktorá bola dvakrát azeotropicky destilovaná s MeCN.
5

Výsledný surový produkt bol rozpustený v MeCN (4,6 ml) a spracovaný s 2nitrobenzylbromidom (0,103 g, 0,475 mmol) pri teplote miestnosti. Po dokončení
alkylácie (monitorovanej pomocou LCMS) bola reakčná zmes zakoncentrovaná vo
vákuu a prečistená kolónovou chromatografiou na silikagéli (25 g SiO2, 0 až 5%
MeOH v EtOAc), čím bolo získaných 0,251 g zlúčeniny 167 vo forme bielej pevnej

10

látky.
1

H NMR (400 MHz, CHLOROFORM-d) δ = 8,42 (br s, 1H), 8,31 (br s, 1H), 8,22 (br

s, 1H), 8,10 - 8,04 (m, 1H), 7,93 (s, 1H), 7,53 - 7,37 (m, 8H), 7,32 - 7,27 (m, 3H), 7,24
- 7,16 (m, 2H), 6,18 (br d, J = 16,8 Hz, 1H), 6,26 - 6,14 (m, 1H), 5,56 (d, J = 53,1 Hz,
15

1H), 5,48 - 5,37 (m, 1H), 5,31 (br s, 1H), 5,15 (br d, J = 17,6 Hz, 1H), 4,92 (d, J =
17,6 Hz, 1H), 4,82 (d, J = 17,2 Hz, 1H), 4,88 - 4,77 (m, 1H), 4,76 - 4,66 (m, 1H), 4,58
- 4,33 (m, 3H), 4,29 (br d, J = 5,9 Hz, 1H), 4,21 (br s, 1H), 4,13 - 4,06 (m, 1H), 3,93 3,79 (m, 2H).

20
Zlúčenina

167

(0,224 g,

(bis(diizopropylamino)fosfinooxy)propánnitril

0,222 mmol)
(0,081 ml,

a
0,255 mmol)

3boli

rozpustené v MeCN (5 ml) a zakoncentrované. Rovnaký postup bol opakovaný ešte
25

dvakrát. Výsledná zmes bola rozpustená v dichlórmetáne (2,2 ml), ochladená na 0 °C
a spracovaná s diizopropylamónium tetrazolidom (0,019 g, 0,111 mmol). Reakčná
zmes bola cez noc privedená na teplotu prostredia a zriedená MeCN (2,2 ml).
Výsledný roztok bol pridaný počas 10 hodín pomocou injekčného dávkovača do
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roztoku pyridíntrifluóracetátovej soli (0,129 g, 0,665 mmol) v MeCN (18 ml). Po
ďalšej

1 hodine

miešania

bol

počas

4 hodín

pridaný

3-

(bis(diizopropylamino)fosfinooxy)propánnitril (0,04 ml, 0,12 mmol) v MeCN (1 ml).
Pridal sa (E)-N,N-dimetyl-N'-(3-tioxo-3H-1,2,4-ditiazol-5-yl)formimidamid (0,064 g,
5

0,311 mmol). Po dokončení sírenia (monitorované LCMS) bola reakčná zmes
zakoncentrovaná vo vákuu a výsledný zvyšok bol odobraný pomocou MTBE (4,5 ml).
Výsledný organický roztok bol premytý nasýteným vodným roztokom NaHCO3 (8 %)
(4 ml) a vody (2 ml). Spojené vodné vrstvy boli spätne extrahované zmesou
TBE/EtOAc (4/4 ml). Spojené organické vrstvy boli dvakrát premyté 30% vodným

10

roztokom NaCl (zakaždým 2 ml), vysušené nad MgSO44, prefiltrované a
zakoncentrované vo vákuu. Zvyšok bol prečistený kolónovou chromatografiou na
silikagéli (25 g SiO2, 50% až 100% EtOAc v n-heptanu), čím bolo získaných 64 mg
zlúčeniny 168.

15

1

H NMR (400 MHz, CHLOROFORM-d) δ = 8,57 (s, 1H), 8,18 (s, 1H), 8,06 - 8,01 (m,

1H), 7,91 (s, 1H), 7,62 - 7,56 (m, 2H), 7,55 - 7,50 (m, 2H), 7,49 - 7,43 (m, 3H), 7,42 7,34 (m, 2H), 7,30 - 7,18 (m, 5H), 6,33 (d, J= 15,2 Hz, 1H), 6,10 (d, J= 20,7 Hz, 1H),
5,95 - 5,77 (m, 1H), 5,54 (dd, J = 4,3, 52,8 Hz, 1H), 5,46 (dd, J = 3,9, 50,8 Hz, 1H),
5,32 - 5,18 (m, 1H), 5,10 (d, J = 17,6 Hz, 1H), 4,89 (d, J = 17,6 Hz, 1H), 4,85 - 4,81
20

(m, 2H), 4,78 (br d, J = 12,1 Hz, 1H), 4,64 (br dd, J = 4,1, 9,2 Hz, 1H), 4,55 (dd, J =
2,7, 12,1 Hz, 1H), 4,52 - 4,44 (m, 3H), 4,38 - 4,20 (m, 4H), 2,75 (td, J= 6,3, 17,6 Hz,
1H), 2,58 (td, J= 5,9, 17,2 Hz, 1H).

25
K roztoku zlúčeniny 168 (40 mg, 0,035 mmol) v 1,4-dioxáne (0,5 ml) boli pridaný
tiofenol (0,24 ml, 2,3 mmol) a TEA (0,24 ml, 1,7 mmol). Výsledná zmes bola miešaná
pri teplote miestnosti, zatiaľ čo bola reakcia monitorovaná pomocou LCMS. Po
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dokončení bol pridaný metanol (0,64 ml) a 28% hydroxid amónny (0,64 ml).
Výsledná zmes bola zahriata na 50 °C, miešaná po dobu 5 hodín a ochladená na
teplotu miestnosti. Po úplnej deprotekcii (monitorované LCMS) bola výsledná zmes
spracovaná s vodou (0,80 ml) a trikrát extrahovaná zmesou n-heptán/toluén (1/1,
5

zakaždým 0,5 ml) a potom toluénom (0,3 ml). Vodná vrstva bola zakoncentrovaná vo
vákuu pri 40–50 °C a spracovaná s vodou (1 ml). Výsledná pevná látka bola
odfiltrovaná a premytá vodou (0,3 ml). Spojené filtráty boli spracované s 1,0M HCl
(0,07 ml, 0,07 mmol). Výsledná suspenzia bola odfiltrovaná a premytá vodou (1 ml).
Filtračný koláč bol rozpustený v 2,0M roztoku amoniaku (1,0 ml, 2,0 mmol) v MeOH.

10

Výsledný roztok bol zakoncentrovaný vo vákuu na 0,5 ml a spracovaný s EtOH
(0,5 ml). Rovnaký postup bol opakovaný ešte dvakrát. K výslednému roztoku bol po
kvapkách pridaný EtOAc (0,9 ml). Objavila sa zrazenina. Výsledná pevná látka bola
zozbieraná filtráciou, premytá zmesou 4/1 EtOAc/EtOH (0,4 ml) a vysušená vo vákuu
cez noc pri teplote miestnosti. Získalo sa 12 mg zlúčeniny 29.

15
1

H NMR (400 MHz, METANOL-d4) δ = 8,88 (br s, 1H), 8,50 (br s, 1H), 8,20 (br s,

1H), 8,12 (br s, 1H), 6,42 - 6,17 (m, 2H), 5,84 - 5,54 (m, 1H), 5,52 (d, J= 51,6 Hz,
1H), 5,06 - 4,78 (m, 2H), 4,77 - 4,55 (m, 3H), 4,49 (br d, J= 10,2 Hz, 1H), 4,42 (br s,
2H),4,09 - 3,77 (m, 4H).
20
Príklad 18 - Syntéza zlúčeniny 25
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K roztoku Hoveyda-Grubbsovho katalyzátora 2. Generácie (0,996 g, 1,585 mmol)
v dichlórmetáne (40,0 ml) pod spätným chladičom bol pridaný prop-2-én-d5-1-ol
5

(10,0 g, 158 mmol). Po 1 hodine bol pridaný ďalší 1 % mol. Hoveyda-Grubbsovho
katalyzátora 2. generácie (0,996 g, 1,585 mmol). Výsledný roztok bol miešaný cez
noc pod spätným chladičom, ochladený na teplotu miestnosti a zakoncentrovaný vo
vákuu. Zvyšok bol prečistený kolónovou chromatografiou na silikagéli (340 g SiO2

10

0% až 10% MeOH v EtOAc), čím bolo získaných 4,2 g zlúčeniny 170 vo forme
hnedého oleja.
13

C NMR (101 MHz, METANOL-d4) δ = 130,87 (t, J = 23,8 Hz, 2C), 62,22 (quin, J =

21,9 Hz, 2C).
15
So zlúčeninou 170 ako východiskovým materiálom bola zlúčenina 171 pripravená
pomocou rovnakej reakčnej sekvencie (stupeň 1 až 11), ako je opísané v ceste syntézy
pre zlúčeninu 1 na obrázku 2A a obrázok 2B.
20

1

H NMR (400 MHz, CHLOROFORM-d) δ = 8,59 (s, 1H), 8,10 (s, 1H), 8,02 - 7,96 (m,

1H), 7,93 (s, 1H), 7,58 - 7,50 (m, 2H), 7,48 - 7,37 (m, 5H), 7,34 - 7,27 (m, 2H), 7,24 7,14 (m, 4H), 6,90 (s, 1H), 6,28 (d, J = 14,8 Hz, 1H), 6,14 - 6,03 (m, 1H), 5,97 - 5,81
(m, 1H), 5,49 (dd, J = 4,7, 52,3 Hz, 2H), 5,43 (dd, J = 3,9, 50,8 Hz, 1H), 5,30 - 5,15
(m, 1H), 4,75 (br d, J = 12,1 Hz, 1H), 4,61 (br dd, J = 4,3, 9,4 Hz, 1H), 4,53 (dd, J =
25

2,9, 11,9 Hz, 1H), 4,47 - 4,41 (m, 3H), 4,32 - 4,18 (m, 4H), 2,79 (td, J = 7,0, 17,2 Hz,
1H), 2,66 (td, J = 6,3, 16,8 Hz, 1H)
So zlúčeninou 171 ako východiskovým materiálom bola zlúčenina 25 pripravená
pomocou rovnakej reakčnej sekvencie (stupeň 12–13), ako je opísané na obrázku 2A a

30

obrázok 2B.
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1

H NMR (400 MHz, CD3OD) δ = 9,03 (br s, 1H), 8,30 (br s, 1H), 8,24 (br s, 1H), 8,10

(br s, 1H), 6,44 - 6,13 (m, 2H), 0,00 (d, J = 52,4 Hz, 1H), 0,00 (d, J = 51,2 Hz, 1H),
4,71 - 4,32 (m, 6H), 4,09 - 3,98 (m, 1H), 3,97 - 3,87 (m, 1H).
5
Príklad 19 - Syntéza zlúčeniny 31 (buďto RpRp, alebo SpSp)

10

Zmes (E)-but-2-én-1,4-diolu (0,10 g, 1,135 mmol) a zlúčeniny 172 (2,52 g, 2,55 mmol)
15

bola dvakrát azeotropicky destilovaná s THF a rozpustená v THF (5,0 ml) a toluéne
(7,5 ml). K výslednému roztoku bol pridaný trifenylfosfin (0,714 g, 2,724 mmol).
Výsledný roztok bol ochladený pod 5 °C a spracovaný s DIAD (0,53 ml, 2,72 mmol),
pričom bola vnútorná teplota udržiavaná pod 10 °C. Výsledná reakčná zmes bola
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miešaná cez noc, pričom sa zahriala na teplotu miestnosti. Po dokončení reakcie
(monitorovanej LCMS) bola reakčná zmes zakoncentrovaná vo vákuu a prečistená
kolónovou chromatografiou na silikagéli (50 g SiO2, vopred ošetrený 1% TEA v nheptáne/EtOAc (1/1), 50% až 66% EtOAc v n-heptáne) za získania 2,46 g zlúčeniny
5

173 vo forme bielej penovej pevnej látky. Tento materiál bol použitý v ďalšom kroku
bez ďalšieho čistenia.

10

K roztoku zlúčeniny 173 (2,387 g, 1,177 mmol) v acetonitrile (28,6 ml) bola pri
teplote miestnosti pridaná voda (0,085 ml, 4,7 mmol), pyridíntrifluóracetátová soľ
(0,500 g, 2,589 mmol). Po 1 minúte bol pridaný 2-amino-2-metylpropán (19,1 ml,
182 mmol). Výsledná zmes bola miešaná pri teplote miestnosti, zatiaľ čo bola reakcia
monitorovaná pomocou LCMS. Po dokončení bola reakčná zmes zakoncentrovaná vo

15

vákuu a azeotropicky destilovaná s MeCN. Zvyšok bol rozpustený v dichlórmetáne
(24 ml) a spracovaný s vodou (0,42 ml) a 6% kyselinou dichlóroctovou (1,2 ml,
14 mmol) v dichlórmetáne (24 ml). Po úplnej deprotekcii DMT (monitorovanej
LCMS) bola reakcia ukončená pyridínom (12 ml) a reakčná zmes bola
zakoncentrovaná vo vákuu. Výsledný zvyšok bol spracovaný zmesou n-heptán/toluén

20

(15/15 ml) a vrchná vrstva bola dekantovaná. Rovnaký postup bol opakovaný ešte raz.
Vysušením zvyšku vo vákuu bola získaná zlúčenina 174, ktorá bola použitá v ďalšom
kroku bez ďalšieho čistenia.
LC/MS (ESI) m/z 1151,64 [M+H]+.

25
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K roztoku zlúčeniny 174 (1,355 g, 1,177 mmol) v pyridíne (271 ml) bol pri teplote
miestnosti
5

pridaný

TEA

(0,98 ml,

7,1 mmol)

a

2-chlór-5,5-dimetyl-1,3,2-

dioxafosfinan-2-oxid (0,869 g, 4,708 mmol). Výsledný roztok bol miešaný pri teplote
miestnosti, pokiaľ nebol spotrebovaný všetok východiskový materiál (monitorované
pomocou LCMS). Po dokončení reakcie bola pridaná voda (0,85 ml, 47 mmol)
(10 ekv. DMOCP) a potom síra (0,377 g, 11,77 mmol). Výsledná zmes bola miešaná
pri teplote miestnosti, zatiaľ čo reakcia bola monitorovaná pomocou LCMS. Po

10

dokončení sulfurizácie bola reakčná zmes spracovaná s nasýteným vodným roztokom
NaHCO3 (27 ml) a vodou (10 ml) a zakoncentrovaná vo vákuu. K výslednému zvyšku
bola pridaná zmes MTBE/EtOAc (34/34 ml), nasýtený vodný roztok NaHCO3 (27 ml)
a voda (20 ml). Vrstvy boli oddelené a vodná vrstva bola extrahovaná zmesou
EtOAc/MTBE (34/34 ml). Spojené organické vrstvy boli premyté 30% vodným

15

roztokom NaCl (7 ml), vysušené nad MgSO4, prefiltrované a zakoncentrované vo
vákuu. Zvyšok bol prečistený kolónovou chromatografiou na silikagéli (50 g SiO2, 0%
až 20% MeOH v EtOAc s 1 % TEA), čím bolo získaných 56 mg zlúčeniny 175
(symetrická na základe NMR; buďto izomér RpRp alebo SpSp).

20

1

H NMR (400 MHz, CHLOROFORM-d) δ = 9,09 (s, 2H), 8,46 (s, 2H), 7,56 - 7,05 (m,

10H), 6,37 (d, J = 8,2 Hz, 2H), 6,28 - 6,22 (m, 2H), 5,29 (ddd, J = 4,7, 7,8, 11,7 Hz,
2H), 5,00 (br d, J = 13,7 Hz, 2H), 4,84 (d, J = 4,3 Hz, 2H), 4,76 (br d, J = 13,3 Hz,
2H), 4,31 (br s, 2H), 4,28 - 4,20 (m, 2H), 4,16 - 4,08 (m, 2H), 3,00 - 2,77 (m, 12H),
1,12 - 0,99 (m, 18H), 0,96 (s, 18H), 0,34 (s, 6H), 0,25 (s, 6H).
25
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K roztoku zlúčeniny 175 (56 mg, 0,0405 mmol) v metanole (1,1 ml) bol pridaný 28%
hydroxid amónny (0,22 ml). Výsledná zmes bola miešaná pri 50 °C po dobu 5 hodín,
5

ochladená na teplotu miestnosti, zakoncentrovaná vo vákuu a dvakrát azeotropicky
destilovaná s MeCN. K výslednému zvyšku bol pridaný pyridín (0,22 ml), TEA
(0,11 ml) a TEA 3HF (0,11 ml, 0,69 mmol). Výsledná zmes bola miešaná pri 50 °C po
dobu 5 hodín, ochladená na teplotu miestnosti, spracovaná s metoxytrimetylsilanom
(0,90 ml, 6,50 mmol) po dobu 30 minút. Výsledná zmes bola zakoncentrovaná vo

10

vákuu a rozpustená vo vode (5 ml). Výsledný vodný roztok bol trikrát extrahovaný
toluénom (zakaždým 5 ml) a zakoncentrovaný vo vákuu. Surový produkt bol
rozpustený v 1 ml vody, prefiltrovaný cez injekčný filter a okyslený 1N HCl, na
nastavenie pH <3. Výsledná zmes bola udržiavaná v mrazničke (5 °C) po dobu 2 dní a
výsledná pevná látka bola zozbieraná filtráciou. Pevná látka bola rozpustená v 2M

15

NH3 v MeOH (1,5 ml) a zakoncentrovaním vo vákuu boli získané 2,8 mg zlúčeniny
31 vo forme zmesi NH3 a TEA soli. Produkt bol rozpustený v EtOH (1 ml),
spracovaný s 0,1 ml TEA, zakoncentrovaný na 0,5 ml a ponechaný cez noc
v mrazničke (-20 °C). Supernatant bol odstránený a zvyšná pevná látka bola ďalej
sušená vo vákuu za poskytnutia 0,8 mg bis TEA soli zlúčeniny 31 (symetrickej podľa

20

NMR; buďto izomér RpRp, alebo SpSp).
1

H NMR (400 MHz, METANOL-d4) δ = 8,26 - 7,83 (m, 4H), 6,37 (br s, 2H), 5,89 (br

s, 2H), 5,36 - 5,07 (m, 2H), 4,95 (br d, J = 3,5 Hz, 2H), 4,58 (br dd, J = 6,3, 10,6 Hz,
2H), 4,43 (br s, 2H), 4,12 - 4,00 (m, 4H), 3,89 - 3,70 (m, 2H), 3,19 (q, J= 7,2 Hz,
25

12H), 1,30 (t, J= 7,4 Hz, 18H)
Príklad 20 - Syntéza zlúčeniny 32
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5
K roztoku zlúčeniny 177 (2,0 g, 2,532 mmol) a (+)-2,3-O-izopropylidén-L-treitolu
(zlúčenina 176) (1,232 g, 7,595 mmol) v THF (20,0 ml) a toluéne (30,0 ml) bol
pridaný trifenylfosfin (0,930 g, 3,544 mmol). Výsledný roztok bol ochladený pod 5 °C
10

a spracovaný s DIAD (0,64 ml, 3,3 mmol). Reakčná zmes bola zahriata na teplotu
miestnosti. Po 8 hodinách miešania pri teplote miestnosti boli pridaný ďalší DIAD
(0,64 ml) a PPh3 (0,93 g). Po miešaní cez noc pri teplote miestnosti bola reakčná zmes
miešaná 2 dni pri 40 °C a zakoncentrovaná vo vákuu. Čistenie zvyšku kolónovou
chromatografiou na silikagéli (100 g SiO2, vopred ošetrený 1% TEA v n-

15

heptán/EtOAc (1/1), 50% až 70% EtOAc v n-heptáne) poskytlo 0,524 g zlúčeniny 178
vo forme bielej penovej pevnej látky.

141

1

H NMR (400 MHz, CHLOROFORM-d) δ = 8,62 (s, 1H), 8,09 (s, 1H), 7,40 - 7,09 (m,

12H), 7,01 - 6,92 (m, 2H), 6,80 - 6,73 (m, 4H), 6,16 (dd, J = 2,7, 16,8 Hz, 1H), 5,49
(ddd, J = 3,1, 4,3, 53,1 Hz, 1H), 4,85 - 4,75 (m, 2H), 4,63 (dd, J= 3,9, 14,8 Hz, 1H),
5

4,30 - 4,19 (m, 2H), 4,18 - 4,12 (m, 1H), 3,94 (tt, J = 3,5, 8,2 Hz, 1H), 3,84 (td, J =
5,5, 12,1 Hz, 1H), 3,78 (s, 6H), 3,53 (dd, J = 2,7, 10,9 Hz, 1H), 3,17 (dd, J = 3,5, 10,9
Hz, 1H), 2,94 (br t, J = 5,5 Hz, 1H), 0,89 (s, 6H), 0,83 (s, 9H), 0,08 (s, 3H), -0,01 (s,
3H)

10

K roztoku zlúčeniny 178 (0,409 g, 0,84 mmol) v THF (6 ml) boli pridaný
trifenylfosfin (0,191 g, 0,728 mmol) a DIAD (0,142 ml, 0,728 mmol). Po 40 hodinách
miešania pri teplote miestnosti bola reakčná zmes zahustená vo vákuu a prečistená
kolónovou chromatografiou (50 g SiO2, vopred ošetrený 1% TEA v n-heptáne/EtOAc
(1/1), 50% až 66% EtOAc v n-heptáne) za získania 0,533 g zlúčeniny 180.

15
LC/MS: LRMS (ESI) m/z 1403,86 [M+H]+.

20

So zlúčeninou 180 ako východiskovým materiálom bola zlúčenina 181 pripravená
pomocou rovnakej reakčnej sekvencie (stupeň 5-11), ako je opísané na obrázku 2A a
obrázok 2B.
1

25

H NMR (400 MHz, CHLOROFORM-d) δ = 8,72 (s, 1H), 8,14 - 8,06 (m, 1H), 7,93 (s,

1H), 7,69 (s, 1H), 7,62 - 7,53 (m, 6H), 7,53 - 7,45 (m, 1H), 7,43 - 7,33 (m, 2H), 7,30 7,24 (m, 3H), 7,19 - 7,12 (m, 2H), 6,11 (d, J = 16,8 Hz, 1H), 6,05 (d, J = 19,5 Hz, 1H),
5,89 (dd, J = 3,5, 52,3 Hz, 1H), 5,57 - 5,46 (m, 1H), 5,41 (dd, J = 3,5, 53,1 Hz, 1H),
5,18 - 5,04 (m, 1H), 4,83 (dd, J= 4,7, 14,4 Hz, 1H), 4,78 - 4,73 (m, 1H), 4,70 (br d, J=

142
12,1 Hz, 1H), 4,64 - 4,48 (m, 4H), 4,46 - 4,35 (m, 4H), 4,33 - 4,27 (m, 2H), 4,16 4,06 (m, 2H), 4,05 - 3,96 (m, 1H), 2,55 (t, J = 6,1 Hz, 2H), 1,26 (s, 6H).
K roztoku zlúčeniny 181 (3,2 mg, 2,629 µmol) v dichlórmetáne (0,5 ml) bol pridaný
5

terc-butylamín (0,5 ml, 4,7 mmol). Po 30 minútach miešania bol reakčný roztok
zakoncentrovaný vo vákuu a dvakrát azeotropne destilovaný s MeCN. Zvyšok bol
rozpustený v acetonitrile (1 ml) a spracovaný s 1-(brómmetyl)-2-nitrobenzénom
(1,7 mg, 7,9 µmol). Po dokončení alkylácie (monitorované LCMS) bola reakčná zmes
zakoncentrovaná

10

preplachovaním

dusíkom.

Prečistením

zvyšku

kolónovou

chromatografiou na silikagéli (4 g SiO2, 80% až 100% EtOAc v n-heptáne) boli
získané 2 mg zlúčeniny 182.
1

H NMR (400 MHz, CHLOROFORM-d) δ = 8,12 (dd, J = 1,4, 8,0 Hz, 1H), 8,03 -

8,00 (m, 1H), 8,00 (s, 1H), 7,93 (s, 1H), 7,70 (s, 1H), 7,70 - 7,29 (m, 13H), 7,21 (dt, J
15

= 2,7, 7,6 Hz, 4H), 6,07 (d, J= 19,9 Hz, 1H), 5,94(d, J= 21,1 Hz, 1H), 5,91 - 5,77 (m,
1H), 5,81 (dd, J = 4,3, 51,5 Hz, 1H), 5,62 - 5,49 (m, 1H), 5,54 (dd, J = 3,1, 52,7 Hz,
2H), 4,83 (q, J = 5,9 Hz, 1H), 4,72 - 4,63 (m, 2H), 4,61 - 4,28 (m, 13H), 1,42 (s, 3H),
1,28 (s, 3H).

20
K zlúčenine 182 (2,0 mg, 1,5 µmol) bola pridaná kyselina octová (0,8 ml) a voda
(0,2 ml). Výsledná zmes bola miešaná 14 hodín pri teplote miestnosti a 24 hodín pri
45–50 °C, zakoncentrovaná vo vákuu a dvakrát azeotropicky destilovaná s toluénom.
25

Ku zvyšku bol pridaný 1,4-dioxán (0,12 ml), tiofenol (60 µl) a potom TEA (60 µl).
Výsledná zmes bola miešaná pri teplote miestnosti, zatiaľ čo bola reakcia
monitorovaná pomocou LCMS. Po dokončení bol pridaný metanol (160 µl) a 28%
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hydroxid amónny (160 µl). Výsledná zmes bola miešaná pri 50 °C, pokiaľ nebola
debenzolyzácia dokončená (monitorované LCMS). Po dokončení bola pridaná voda
(0,3 ml). Výsledná pevná látka bola odfiltrovaná a premytá vodou (0,2 ml). Filtrát bol
dvakrát extrahovaný toluénom (zakaždým 0,5 ml) a zakoncentrovaný vo vákuu pri
5

40–50 °C. Zvyšok bol spracovaný s vodou (0,5 ml) a výsledná pevná látka bola
odfiltrovaná a premytá vodou (0,1 ml). Prečistenie spojených vodných vrstiev HPLC
za podmienok opísaných nižšie poskytlo 1,5 mg zlúčeniny 32.
LC/MS: LRMS (ESI) m/z 781,23 [M+H]+.

10
Podmienky preparatívnej HPLC pre zlúčeninu 32:
Zariadenie

Agilent 1200/1260 AS/FC

Kolóna HPLC

Waters Xterra C18, 10 x 100 mm # 1414

Prietok

3,0 ml/min

Teplota kolóny

35 °C

Mobilná fáza

A: 0,1% NH4OH vo vode, B: 0,1% NH4OH v acetonitrile

Gradient (B%)

0→5

Doba priebehu

20 min

Objem vstreku

50 ul (1 mg/ml vo vode)

Detekcia

UV 260 nm

Retenčné časy

12,7 min

Príklad 21 - Syntéza zlúčeniny 33 a zlúčeniny 34
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K roztoku

9-((2R,3R,4R,5R)-3-fluór-4-hydroxy-5-(hydroxymetyl)tetrahydrofuran-2-

yl)-1,9-dihydro-6H-purín-6-ónu, zlúčenina 183 (5,00 g, 18,5 mmol) v pyridíne (75 ml)
5

boli pri 0 °C pridaný Ac2O (7,0 ml, 74 mmol) a DMAP (0,565 g, 4,626 mmol).
Výsledná zmes bola zahriata na teplotu miestnosti a miešaná, zatiaľ čo reakcia bola
monitorovaná pomocou LCMS. Po dokončení bola reakčná zmes zakoncentrovaná vo
vákuu a spracovaná s EtOAc (200 ml) a vodou (50 ml). Objavila sa zrazenina.
Výsledná pevná látka bola zozbieraná filtráciou a prepláchnutá MTBE. Sušením vo

10

vákuu pri 40 °C cez noc bolo získaných 5,81 g zlúčeniny 193 vo forme bielej pevnej
látky.
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1

H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ = 12,53 (br s, 1H), 8,33 (s, 1H), 8,15 (d, J = 4,3 Hz,

1H), 6,37 (dd, J = 2,7, 19,1 Hz, 1H), 5,86 (ddd, J= 2,7, 5,1, 51,6 Hz, 1H), 5,62 (ddd,
J= 5,5, 7,0, 16,0 Hz, 1H), 4,49 - 4,38 (m, 2H), 4,26 (dd, J= 4,7, 12,1 Hz, 1H), 2,19 (s,
5

3H), 2,04 (s, 3H).

K roztoku zlúčeniny 193 v dichlórmetáne (40,0 ml) boli pri 0 °C pomaly pridaný
10

DMF (1,3 ml, 16,9 mmol) a tionylchlorid (1,28 ml, 17,5 mmol). Výsledná zmes bola
zahrievaná pod spätným chladičom, pokiaľ nebol spotrebovaný všetok východiskový
materiál (monitorované pomocou LCMS). Po dokončení bola reakčná zmes ochladená
na teplotu miestnosti a spracovaná s nasýteným vodným roztokom NaHCO3 (40 ml).
Vrstvy boli oddelené a vodná vrstva bola dvakrát extrahovaná dichlórmetánom

15

(zakaždým 30 ml). Spojené organické vrstvy boli vysušené nad MgSO4, prefiltrované
a zakoncentrované vo vákuu, čím bolo získaných 2,81 g zlúčeniny 184 vo forme
svetlo hnedého oleja.
1

20

H NMR (400 MHz, CHLOROFORM-d) δ = 8,79 (s, 1H), 8,30 (s, 1H), 6,29 (dd, J =

2,0, 18,0 Hz, 1H), 5,79 (ddd, J = 1,6, 4,7, 51,6 Hz, 1H), 5,53 (ddd, J = 5,1, 7,6, 17,8
Hz, 1H), 4,58 - 4,48 (m, 2H), 4,33 (dd, J = 3,9, 12,5 Hz, 1H), 2,20 (s, 3H), 2,07 (s,
3H).

25
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K roztoku zlúčeniny 184 (0,22 g, 0,59 mmol) v zmesi THF (7,7 ml) a NMP (0,77 ml)
bol pri teplote miestnosti pridaný acetylacetonát železitý (0,021 g, 0,059 mmol) a
0,5M roztok 3-butenylmagnéziumbromidu (1,77 ml, 0,885 mmol) v THF. Po
dokončení reakcie (monitorovanej LCMS) boli pridaný MTBE (10 ml) a 0,1N HCl
5

(10 ml). Výsledná zmes bola miešaná pri teplote miestnosti po dobu 10 minút. Vrstvy
boli oddelené a vodná vrstva bola extrahovaná zmesou EtOAc/MTBE (1/1, 10 ml).
Spojené organické vrstvy boli premyté 30% vodným roztokom NaCl (5 ml), vysušené
nad MgSO4 a zakoncentrované vo vákuu. Surový produkt bol použitý v ďalšom kroku
bez ďalšieho čistenia.

10
1

H NMR (400 MHz, CHLOROFORM-d) δ = 8,90 (s, 1H), 8,16 (s, 1H), 6,26 (dd, J =

2,0, 18,4 Hz, 1H), 5,98 - 5,85 (m, 1H), 5,90 - 5,73 (m, 1H), 5,63 (ddd, J = 4,9, 7,5,
17,7 Hz, 1H), 5,12 - 5,05 (m, 1H), 4,98 (dd, J= 1,6, 10,2 Hz, 1H), 4,54 - 4,50 (m, 2H),
4,31 (dd, J = 5,1, 12,9 Hz, 1H), 3,30 (t, J= 7,4 Hz, 2H), 2,70 - 2,64 (m, 2H), 2,19 (s,
15

3H), 2,05 (s, 3H).

Surový produkt, zlúčenina 194 (0,232 g, 0,590 mmol teoreticky), bol rozpustený
20

v metanole (1,5 ml) a spracovaný s 2,0M amoniakom (1,5 ml, 3,0 mmol) v MeOH pri
teplote miestnosti. Po úplnej deacetylácii bola reakčná zmes zakoncentrovaná vo
vákuu a prečistená kolónovou chromatografiou na silikagéli (10 g SiO2, 0% až 5%
MeOH v EtOAc), čím bolo získaných 0,17 g zlúčeniny 185.

25

LCMS: MS (ESI) m/z 309,20 [M+H]+
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K roztoku zlúčeniny 185 (1,22 g, 2,928 mmol) v pyridíne (9,0 ml) pri 0 °C bol pridaný
4,4'-(chlór(fenyl)metylén)bis(metoxybenzén) (1,042 g, 3,075 mmol). Reakčná zmes
5

bola ponechaná ohriať na teplotu miestnosti, zatiaľ čo reakcia bola monitorovaná
pomocou LCMS. Po dokončení bol pridaný MTBE (18 ml) a nasýtený vodný roztok
NaHCO3 (9,0 ml). Po 10 minútach miešania boli vrstvy oddelené a vodná vrstva bola
trikrát extrahovaná MTBE (18,0 ml). Spojené organické vrstvy boli premyté 30%
vodným roztokom NaCl (10 ml), prefiltrované a zakoncentrované vo vákuu. Po

10

prečistení pomocou kolónovej chromatografie na silikagéli (50 g SiO2, 50% až 100%
etylacetát v heptáne s 1% TEA) bolo získaných 1,53 g zlúčeniny 195 vo forme
oranžovej pevnej látky.
1

15

H NMR (400 MHz, CHLOROFORM-d) δ = 8,86 - 8,78 (m, 1H), 8,21 (s, 1H), 7,40 -

7,36 (m, 2H), 7,31 - 7,18 (m, 7H), 6,79 (d, J = 8,6 Hz, 4H), 6,29 (dd, J = 2,3, 17,2 Hz,
1H), 5,92 (tdd, J = 6,4, 10,4, 17,0 Hz, 1H), 5,70 (ddd, J = 2,7, 4,7, 52,8 Hz, 1H), 5,09
(dd, J = 1,6, 17,2 Hz, 1H), 4,97 (dd, J = 1,6, 10,2 Hz, 1H), 4,90 - 4,77 (m, 1H), 4,26 4,19 (m, 1H), 3,78 (s, 6H), 3,56 (dd, J = 3,1, 10,9 Hz, 1H), 3,43 (dd, J = 4,3, 10,9 Hz,
1H), 3,33 - 3,28 (m, 2H), 2,70 - 2,64 (m, 2H), 2,20 (dd, J = 2,5, 7,2 Hz, 1H).

20

K roztoku zlúčeniny 195 (1,530 g, 2,505 mmol) v dichlórmetáne (23 ml) bol pri
teplote miestnosti pridaný 3-(bis(diizopropylamino)fosfinooxy)propánnitril (1,20 ml,
25

3,76 mmol) a diizopropylamóniumtetrazolid (0,493 g, 2,881 mmol). Reakčná zmes
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bola miešaná pri teplote miestnosti, zatiaľ čo bol postup monitorovaný pomocou
LCMS. Po dokončení bola reakčná zmes zakoncentrovaná vo vákuu a prečistená
kolónovou chromatografiou na silikagéli (50 g SiO2, 40% až 66% EtOAc v n-heptáne
s 1% TEA), čím bolo získaných 1,80 g zlúčeniny 186 vo forme svetlo oranžovej
5

penovej pevnej látky.

Zlúčenina 186 (1,8 g, 2,22 mmol) a zlúčenina 185 (1,110 g, 2,664 mmol) boli
10

rozpustené v acetonitrile (21,6 ml) a zakoncentrované vo vákuu. Rovnaký postup bol
opakovaný ešte raz. Výsledná zmes bola rozpustená v acetonitrile (21,6 ml) a pri
teplote miestnosti spracovaná s pyridíniumtrifluóracetátom (0,514 g, 2,664 mmol). Po
dokončení

reakcie

(monitorovanej

LCMS)

bol

pridaný

((dimetylamino-

metylidén)amino)-3H-1,2,4-ditiazaolín-3-tión (0,911 g, 4,439 mmol) a výsledná zmes
15

bola miešaná pri teplote miestnosti. Po dokončení sulfurizácie (monitorovanej LCMS)
bol pridaný nasýtený vodný roztok NaHCO3 (30 ml) a výsledná zmes bola trikrát
extrahovaná MTBE (zakaždým 30 ml). Spojené organické vrstvy boli premyté 30%
vodným

roztokom

NaCl

(20 ml),

vysušené

nad

MgSO4,

prefiltrované

a

zakoncentrované vo vákuu. Po prečistení pomocou kolónovej chromatografie na
20

silikagéli (100 g SiO2, 0% až 10% MeOH v EtOAc s 1% TEA) bolo získaných
0,481 g zlúčeniny 196 a 1,315 g zlúčeniny 197.
Zlúčenina 196: LCMS: MS (ESI) m/z 1073,25 [M+Na]+

25

Zlúčenina 197: LCMS: MS (ESI) m/z 995,23 [M-H]-
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K roztoku TEA soli zlúčeniny 197 (1,315 g, 1,197 mmol) v MeCN (20 ml) bol pri
teplote miestnosti pridaný 2-nitrobenzylbromid (0,388 g, 1,796 mmol). Výsledný
5

roztok bol miešaný pri teplote miestnosti, zatiaľ čo reakcia bola monitorovaná
pomocou LCMS. Po dokončení bola reakčná zmes zakoncentrovaná vo vákuu a
prečistená kolónovou chromatografiou na silikagéli (100 g SiO2, 0% až 5% MeOH
v EtOAC), čím bolo získaných 0,90 g zlúčeniny 188.

10

LCMS: MS (ESI) m/z 1154,29 [M+Na]+

K roztoku zlúčeniny 188 (1,35 g, 1,192 mmol) v toluéne (540 ml) bol za mierrneho
15

ohrevu pod spätným chladičom (vnútorná teplota 110–112 °C) pridaný roztok
Hoveyda-Grubbsovho katalyzátora 2. generácie (0,187 g, 0,298 mmol) a chinónu
(0,322 g, 2,981 mmol) v toluéne (20 ml). Výsledný roztok bol miešaný za teploty
medzi 110–112 °C, zatiaľ čo reakcia bola monitorovaná pomocou LCMS. Po
4 hodinách bol pridaný ďalší katalyzátor (0,10 g, 0,16 mmol) a miešanie pokračovalo

20

pri refluxe. Po dokončení bola reakčná zmes ochladená na teplotu miestnosti a
spracovaná s DMSO (2,54 ml, 35,8 mmol). Po 3 hodinách miešania bola reakčná
zmes zakoncentrovaná vo vákuu a prečistená kolónovou chromatografiou na silikagéli
(50 g SiO2, 0% až 15% MeOH v EtOAC), čím bola získaná zmes zlúčeniny 198 a
zlúčeniny 199. Zmes bola rozpustená v dichlórmetáne (2 ml) a spracovaná vodou

25

(0,021 ml, 1,2 mmol) a 6% kyselinou dichlóroctovou (0,098 ml, 1,2 mmol)
v dichlórmetáne (2 ml). Po 10 minútach bola reakcia ukončená pyridínom (1 ml) a
reakčná zmes zakoncentrovaná vo vákuu. Zvyšok bol rozpustený v dichlórmetáne
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(50 ml) a dvakrát premytý 30% vodným roztokom NaCl (zakaždým 15 ml) a
vysušený nad MgSO4. Po prečistení surového produktu kolónovou chromatografiou
na silikagéli (50 g SiO2, 5% až 10% MeOH v DCM) bolo získaných 0,25 g zlúčeniny
198.
5
Zlúčenina 199:LCMS: MS (ESI) m/z 1104,31 [M+H]+
Zlúčenina 198:LCMS: MS (ESI) m/z 802,16 [M+H]+

10
Zlúčenina

198

(0,233 g,

(bis(diizopropylamino)fosfinooxy)propánnitril

0,291 mmol)
(0,111 ml,

a
0,349 mmol)

3boli

rozpustené v MeCN (10 ml) a zakoncentrované vo vákuu. Rovnaký postup bol
15

opakovaný ešte dvakrát. Výsledná zmes bola rozpustená v dichlórmetáne (2,3 ml),
ochladená na 0–5 °C a spracovaná s diizopropylamónium tetrazolidom (0,025 g,
0,145 mmol). Reakčná zmes bola cez noc zahriata na teplotu miestnosti a potom
zriedená acetonitrilom (2,3 ml). Výsledný roztok bol pridaný počas 7 hodín pomocou
injekčného dávkovača do roztoku pyridíntrifluóracetátovej soli (0,168 g, 0,872 mmol)

20

v MeCN

(18,6 ml).

Potom

bol

počas

2 hodín

pridaný

3-

(bis(diizopropylamino)fosfinooxy)propánnitril (40 mg, 0,133 mmol) v MeCN (2 ml).
Po 1 hodine miešania bol pridaný (E)-N,N-dimetyl-N'-(3-tioxo-3H-1,2,4-ditiazol-5yl)formimidamid (0,119 g, 0,581 mmol) a reakčný roztok bol miešaný, pokiaľ nebola
dokončená sulfurizácia (monitorované pomocou LCMS). Po dokončení bola zmes
25

zakoncentrovaná vo vákuu, rozpustená v MTBE (5 ml) a spracovaná s nasýteným
vodným roztokom NaHCO3 (3,50 ml) a vodou (1,2 ml). Vrstvy boli oddelené a vodná
vrstva bola extrahovaná zmesou MTBE/EtOAc (5/3 ml). Spojené organické vrstvy
boli dvakrát premyté 30% vodným roztokom NaCl (2,3 ml), vysušené nad MgSO4,
prefiltrované a zakoncentrované vo vákuu. Po prečistení surového produktu
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kolónovou chromatografiou na silikagéli (25 g SiO2, 0% až 20% MeOH v EtOAc)
bolo získaných 119 mg zlúčeniny 190 (58 mg rýchlejšie sa eluujúcich izomérov a
61 mg pomalšie sa eluujúcich izomérov).

5
K roztoku rýchlejšie eluujúcich izomérov zlúčeniny 190 (58 mg, 0,062 mmol)
v dichlórmetáne (1,8 ml) bol pridaný terc-butylamín (1,2 ml, 11 mmol). Výsledný
roztok bol miešaný pri teplote miestnosti, pokiaľ nebol spotrebovaný všetok
10

východiskový materiál (monitorované pomocou LCMS). Po dokončení bola reakčná
zmes zakoncentrovaná vo vákuu, dvakrát azeotropicky destilovaná s acetonitrilom a
rozpustená v acetonitrile (1,7 ml). K výslednému roztoku bol pridaný 1-(brómmetyl)2-nitrobenzén (40,3 mg, 0,187 mmol). Reakčná zmes bola miešaná pri teplote
miestnosti, zatiaľ čo bola reakcia monitorovaná pomocou LCMS. Po dokončení

15

alkylácie bola reakčná zmes zakoncentrovaná vo vákuu a prečistená kolónovou
chromatografiou na silikagéli (10 g SiO2, 0% až 5% MeOH v EtOAC), čím bolo
získaných 19 mg zlúčeniny 191 (izomér SpRp).
1

20

H NMR (400 MHz, CHLOROFORM-d) δ = 8,42 (s, 1H), 8,27 (s, 1H), 8,13 (dd, J =

1,2, 8,2 Hz, 1H), 8,05 (s, 1H), 7,98 (d, J= 7,8 Hz, 1H), 7,69 - 7,67 (m, 1H), 7,61 7,34 (m, 5H), 6,33 (d, J = 17,2 Hz, 1H), 6,19 (d, J = 19,9 Hz, 1H), 6,09 - 5,93 (m, 1H),
5,82 - 5,66 (m, 2H), 5,67 (dd, J = 3,5, 50,8 Hz, 1H), 5,35 - 5,32 (m, 2H), 4,62 - 4,29
(m, 11H), 3,35 - 3,28 (m, 1H), 3,18 - 3,14 (m, 2H), 3,01 - 2,91 (m, 1H), 2,84 - 2,78 (m,
1H), 2,60 - 2,49 (m, 3H).

25
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Pomalšie eluujúci izomér zlúčeniny 190 (60 mg) bol spracovaný rovnakou reakčnou
sekvenciou, aká je opísaná u zlúčeniny Zlúčenina 191, čím bolo získaných 14 mg
5

zlúčeniny 192 a 7 mg zlúčeniny 191.
1

H NMR (400 MHz, CHLOROFORM-d) δ = 8,18 (s, 2H), 8,10 (s, 2H), 8,10 (dd, J =

1,0, 8,0 Hz, 2H), 7,66 - 7,57 (m, 4H), 7,53 - 7,46 (m, 2H), 6,31 (d, J = 17,6 Hz, 2H),
6,19 - 6,05 (m, 2H), 5,84 (dd, J = 4,3, 50,8 Hz, 2H), 5,39 - 5,30 (m, 2H), 4,58 - 4,46
10

(m, 6H), 4,45 - 4,39 (m, 2H), 4,19 (ddd, J = 3,1, 6,3, 10,2 Hz, 2H), 3,32 (td, J = 3,5,
15,6 Hz, 2H), 3,06 (td, J = 6,3, 15,2 Hz, 2H), 2,67 - 2,57 (m, 4H).
Na základe syntetickej metodológie, NMR dát (symetrická), HPLC retenčné časy
(najpomalší elučný izomér) a biologických aktivít zlúčeniny 34, ktorá bola odvodená

15

od zlúčeniny 192, sa prihlasovatelia domnievajú, že zlúčenina 192 má stereochémiu
fosforu RR. Toto stereochemické priradenie je podmienené potvrdením röntgenovou
kryštalografiou.

20
K roztoku zlúčeniny 192 (26 mg, 0,026 mmol) v 1,4-dioxáne (0,52 ml) bol pridaný
tiofenol (0,26 ml, 2,5 mmol) a potom TEA (0,26 ml, 1,9 mmol). Výsledná zmes bola
miešaná pri teplote miestnosti, pokiaľ nebola dokončená deprotekcia (monitorované
pomocou LCMS). Po dokončení bola pridaná voda (2 ml). Výsledná zmes bola trikrát
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extrahovaná toluénom (zakaždým 2 ml). Vodná vrstva bola zakoncentrovaná vo
vákuu pri 40–50 °C a rozpustená vo vode (2 ml). Výsledná zmes bola štyrikrát
extrahovaná zmesou EtOAc/MTBE (zakaždým 1/1 ml). Vodná vrstva bola
zakoncentrovaná vo vákuu čím bola získaná bis-TEA soľ zlúčeniny 33.
5
1

H NMR (400 MHz, METANOL-d4) δ = 9,06 (s, 1H), 8,73 (s, 1H), 8,56 (s, 1H), 8,47

(s, 1H), 6,43 (d, J = 14,4 Hz, 1H), 6,38 (d, J = 15,2 Hz, 1H), 6,27 (dd, J = 3,5, 51,1 Hz,
1H), 5,63 (dd, J = 2,7, 51,5 Hz, 1H), 5,30 - 5,14 (m, 2H), 5,06 - 4,91 (m, 2H), 4,58 (br
d, J = 12,5 Hz, 1H), 4,52 - 4,39 (m, 3H), 4,07 (dd, J = 4,7, 11,7 Hz, 1H), 3,98 (dd, J =
10

5,1, 12,5 Hz, 1H), 3,43 - 3,34 (m, 2H), 3,22 (q, J = 7,2 Hz, 12H), 2,98 - 2,86 (m, 2H),
2,79 - 2,45 (m, 4H), 1,32 (t, J = 7,4 Hz, 18H)

15

So zlúčeninou 192 ako východiskovým materiálom bola zlúčenina 34 pripravená
pomocou rovnakej reakčnej sekvencie, aká je opísaná pre zlúčeninu 33.
1

H NMR (400 MHz, METANOL-d4) δ = 8,77 (s, 2H), 8,49 (s, 2H), 6,39 (d, J = 15,2

Hz, 2H), 5,71 (dd, J = 3,1, 51,2 Hz, 2H), 5,24 - 5,13 (m, 2H), 5,02 (dtd, J = 3,1, 9,0,
20

25,4 Hz, 2H), 4,54 (br d, J = 12,1 Hz, 2H), 4,42 (br d, J = 9,8 Hz, 2H), 3,99 (dd, J =
5,9, 12,1 Hz, 2H), 3,20 (q, J = 7,3 Hz, 12H), 2,90 (ddd, J = 3,5, 10,2, 14,1 Hz, 2H),
2,81 - 2,70 (m, 2H), 2,55 - 2,43 (m, 2H), 1,30 (t, J= 7,4 Hz, 18H).
Príklad 22 - Syntéza zlúčeniny 35 a zlúčeniny 36

25
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K disodnej soli zlúčeniny 200 (0,10 g, 0,126 mmol) bol pridaný 2-nitrobenzylbromid
(0,068 g, 0,316 mmol) a MeCN (2,0 ml). Výsledná zmes bola miešaná pri teplote
5

miestnosti, zatiaľ čo bola reakcia monitorovaná pomocou LCMS. Po dokončení bola
reakčná zmes zakoncentrovaná vo vákuu a prečistená kolónovou chromatografiou na
silikagéli (10 g SiO2, 0% až 5% MeOH v DCM), čím bolo získaných 115 mg
zlúčeniny 201.

10

1

H NMR (400 MHz, CHLOROFORM-d) δ = 8,13 (dd, J = 0,8, 8,2 Hz, 1H), 8,06 (s,

1H), 8,03 (dd, J = 1,0, 8,0 Hz, 1H), 7,80 (br s, 1H), 7,75 (s, 1H), 7,70 - 7,65 (m, 1H),
7,62 - 7,54 (m, 2H), 7,53 - 7,47 (m, 2H), 7,45 - 7,39 (m, 1H), 7,34 - 7,27 (m, 1H),
6,23 (br d, J = 16,8 Hz, 1H), 6,14 (br d, J = 18,8 Hz, 1H), 5,95 (br s, 2H), 5,77 (td, J =
5,1, 15,2 Hz, 2H), 5,71 (td, J = 5,1, 15,6 Hz, 1H), 5,63 - 5,55 (m, 1H), 5,47 (br d, J =
15

11,7 Hz, 1H), 4,58 - 4,27 (m, 11H), 4,18 - 4,10 (m, 1H), 4,05 - 3,71 (m, 2H)

K roztoku zlúčeniny 201 (77 mg, 0,076 mmol) v 2,2,2-frifluóretanolu (2 ml) boli
20

v jednej dávke pridaný O-(2,4-dinitrofenyl)hydroxylamín (36,5 mg, 0,183 mmol) a
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bis[ródium(α,α,α',α'-tetrametyl-1,3-benzéndipropiónová

kyselina)]

(5,74 mg,

0,015 mmol). Zmes bola miešaná cez noc pri teplote miestnosti, zriedená DCM (10 ml)
a spracovaná s nasýteným vodným roztokom NaHCO3 (10 ml). Vrstvy boli oddelené a
vodná vrstva bola dvakrát extrahovaná DCM (zakaždým 10 ml). Spojené organické
5

vrstvy boli vysušené nad MgSO4 a prečistené kolónovou chromatografiou na silikagéli
(10 g SiO2, 0% až 15% MeOH v EtOAc), čím boli získané 3,3 mg zlúčeniny 202.
LCMS: MS m/z 1032,07 [M+H]+

10

Zlúčenina 35 a zlúčenina 36

K roztoku zlúčeniny 202 (3,3 mg, 3,2 µmol) v 1,4-dioxáne (0,40 ml) bol pridaný
tiofenol (0,2 ml, 1,9 mmol) a TEA (0,2 ml, 1,4 mmol). Výsledná zmes bola miešaná
15

pri teplote miestnosti, zatiaľ čo bola reakcia monitorovaná pomocou LCMS. Po
dokončení bola reakčná zmes spracovaná s vodou (2 ml) a trikrát extrahovaná
toluénom (zakaždým 2 ml). Vodná vrstva bola zakoncentrovaná vo vákuu pri 40–
50 °C a rozpustená vo vode (1,5 ml). Výsledná pevná látka bola odfiltrovaná a
premytá vodou (0,5 ml). HPLC separácia spojených filtrátov za podmienok opísaných

20

nižšie poskytla zlúčeninu 35 (retenčný čas: 8,4 min) a zlúčeninu 36 (retenčný čas: 8,9
min)
Zlúčenina 35

25

LCMS: MS m/z 762,08 [M+H]+
Zlúčenina 36
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LCMS: MS m/z 762,22 [M+H]+
Zlúčenina 35 / zlúčenina 36, podmienky preparatívnej HPLC:
Zariadenie

Agilent 1200/1260 AS/FC

Kolóna HPLC

Waters Xterra C18, 10 x 100 mm # 3128

Prietok

3,0 ml/min

Teplota kolóny

35 °C

Mobilná fáza

A: 0,1% kyselina mravčia vo vode, B: 0,1% kyselina
mravčia v acetonitrile

Gradient (B%)

0 → 50

Doba priebehu

20 min

Objem vstreku

50 ul (1 mg/ml vo vode)

Detekcia

UV 260 nm

Retenčné
časy

5

Zlúčenina
35

8,4 min

Zlúčenina
36

8,9 min

Príklad 23 - Syntéza zlúčeniny 38 a zlúčeniny 39
Obrázok 13 ukazuje príklad syntézy zlúčeniny 38 a zlúčeniny 39.
Krok 1

10

K roztoku zlúčeniny 203 (5,82 g, 9,314 mmol) a alylalkoholu (0,95 ml, 14 mmol)
v THF (50 ml) bol pri 0 °C pridaný roztok DIAD (2,4 ml, 11,6 mmol) a trifenylfosfinu
15

(2,93 g, 11,2 mmol) v toluéne (25 ml), pričom bola vnútorná teplota udržiavaná pod
10 °C. Výsledný roztok bol zahriaty na teplotu miestnosti a miešaný, zatiaľ čo bola
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reakcia

monitorovaná

pomocou

LCMS.

Po

dokončení

(5 h)

bola

zmes

zakoncentrovaná vo vákuu a prečistená kolónovou chromatografiou na silikagéli
(100 g, 20% až 60% EtOAc v n-heptáne), čím bolo získaných 4,56 g zlúčeniny 204 vo
forme slabo rúžového oleja.
5
Zlúčenina 204: 1H NMR (400 MHz, CHLOROFORM-d) δ = 8,55 (s, 1H), 8,24 (s,
1H), 7,46 (d, J = 8,2 Hz, 2H), 7,31 - 7,23 (m, 1H), 7,20 - 7,10 (m, 2H), 6,02 (d, J = 5,1
Hz, 1H), 6,07 - 5,95 (m, 1H), 5,21 (dd, J = 1,6, 17,2 Hz, 1H), 5,05 (dd, J = 1,4, 10,4
Hz, 1H), 5,00 (d, J= 5,5 Hz, 2H), 4,82 (t, J= 4,9 Hz, 1H), 4,22 - 4,16 (m, 1H), 4,05 10

4,00 (m, 2H), 3,82 (dd, J = 2,5, 11,5 Hz, 1H), 0,95 (s, 9H), 0,81 (s, 9H), 0,14 (s, 3H),
0,13 (s, 3H), 0,00 (s, 3H), -0,23 (s, 3H).
Krok 2

15
K zlúčenine 204 (4,56 g, 6,858 mmol) bola pridaná kyselina octová (80 ml) a voda
(20 ml). Výsledná zmes bola miešaná cez noc pri teplote miestnosti a 1 deň pri teplote
35 °C. Výsledná zmes bola zakoncentrovaná vo vákuu a prečistená kolónovou
20

chromatografiou na silikagéli (50 g SiO2, 33% až 60% EtOAc v n-heptáne), čím boli
získané 3,22 g zlúčeniny 205 vo forme bielej penovej pevnej látky.
Zlúčenina 205: 1H NMR (400 MHz, CHLOROFORM-d) δ = 8,56 (s, 1H), 7,88 (s, 1H),
7,51 - 7,47 (m, 2H), 7,32 - 7,27 (m, 1H), 7,20 - 7,16 (m, 2H), 6,06 - 5,95 (m, 1H),

25

5,72 (d, J = 7,8 Hz, 1H), 5,26 (dd, J = 5,5, 7,8 Hz, 1H), 5,20 (dd, J = 1,6, 17,2 Hz, 1H),
5,06 (dd, J = 1,6, 10,2 Hz, 1H), 5,03 - 4,98 (m, 2H), 4,23 (d, J = 5,5 Hz, 1H), 4,14 (s,
1H), 3,92 (dd, J = 1,6, 12,9 Hz, 1H), 3,68 (br d, J = 12,9 Hz, 1H), 0,75 (s, 9H), -0,14
(s, 3H), -0,62 (s, 3H).
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Krok 3

5
K roztoku zlúčeniny 205 (3,22 g, 5,847 mmol) v THF (120 ml) bola pri teplote
miestnosti pridaná voda (30 ml) a trifenylfosfin (2,454 g, 9,355 mmol). Výsledná
zmes bola miešaná pri teplote miestnosti, zatiaľ čo bola reakcia monitorovaná
pomocou LCMS. Po dokončení (18 h) bola reakčná zmes zakoncentrovaná vo vákuu a
10

trikrát azetropicky destilovaná s MeCN. Zvyšok bol prečistený kolónovou
chromatografiou na silikagéli (55 g SiO2 (NH), 20% až 100% EtOAc v n-heptáne),
čím boli získané 4,82 g zlúčeniny 206 (bola predpokladaná čistota 63 %). Produkt bol
použitý v ďalšom kroku bez ďalšieho čistenia.

15

Zlúčenina 206: 1H NMR (400 MHz, CHLOROFORM-d) δ = 8,56 (s, 1H), 7,92 (s,
1H), 7,54 (qd, J = 1,6, 7,6 Hz, 2H), 7,31 - 7,27 (m, 1H), 7,19 - 7,15 (m, 2H), 6,07 5,94 (m, 1H), 5,84 (d, J = 6,6 Hz, 1H), 5,50 (br d, J = 10,6 Hz, 1H), 5,20 (dd, J = 1,6,
17,2 Hz, 1H), 5,05 (dd, J = 1,4, 10,4 Hz, 1H), 5,02 - 4,98 (m, 2H), 4,95 - 4,91 (m, 1H),
4,16 - 4,08 (m, 2H), 3,96 (dd, J = 1,6, 12,9 Hz, 1H), 3,73 (dd, J = 2,0, 5,5 Hz, 1H),

20

3,73 - 3,67 (m, 1H), 0,78 (s, 9H), - 0,20 (s, 3H), -0,46 (s, 3H).
Krok 4

25
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K roztoku zlúčeniny 206 (4,82 g, čistota 63 %, 5,72 mmol) v pyridíne (39,0 ml) bol
pri teplote miestnosti pridaný TEA (1,3 ml, 8,6 mmol) a trityl-Cl (1,753 g,
6,289 mmol). Po dokončení reakcie (monitorovanej pomocou LC/MS) bol pridaný
nasýtený roztok NaHCO3 (60 ml). Výsledná zmes bola trikrát extrahovaná zmesou
5

MTBE/EtOAc (1/1, zakaždým 70 ml). Spojené organické vrstvy boli premyté 30%
vodným

roztokom

NaCl

(30 ml),

vysušené

nad

MgSO4,

prefiltrované

a

zakoncentrované vo vákuu. Zvyšok bol prečistený kolónovou chromatografiou na
silikagéli (50 g SiO2 vopred ošetrený 1% TEA v EtOAc/n-heptán, 20% až 100%
EtOAc v n-heptáne s 1% TEA) za získania 1,484 g zlúčeniny 207 vo forme bielej
10

pevnej látky.
Zlúčenina 207: 1H NMR (400 MHz, CHLOROFORM-d) δ = 8,49 (s, 1H), 8,10 (s,
1H), 7,50 - 7,46 (m, 8H), 7,31 - 7,22 (m, 7H), 7,20 - 7,14 (m, 5H), 6,11 (d, J= 6,3 Hz,
1H), 6,07 - 5,94 (m, 1H), 5,20 (dd, J = 1,2, 17,2 Hz, 1H), 5,06 (dd, J = 1,4, 10,4 Hz,

15

1H), 5,03 - 4,98 (m, 2H), 4,84 (dd, J= 3,1, 10,6 Hz, 1H), 4,52 (t, J= 5,7 Hz, 1H), 3,78
(d, J= 1,6 Hz, 1H), 3,64 - 3,57 (m, 1H), 3,26 - 3,16 (m, 3H), 0,77 (s, 9H), -0,18 (s,
3H), -0,63 (s, 3H).
Krok 5

20

K roztoku zlúčeniny 207 (0,50 g, 0,652 mmol) v MeCN (6 ml) bol pri teplote
miestnosti
25

pridaný

3-((bis(diizopropylamino)fosfanyl)oxy)propánnitril

(0,393 g,

1,304 mmol) a pyridíniumtrifluóracetát (0,113 g, 0,587 mmol). Výsledný roztok bol
miešaný pri teplote miestnosti, zatiaľ čo bol monitorovaný pomocou LCMS. Po
dokončení

(1 h)

bol

výsledný

roztok

spracovaný

s plynným

sirovodíkom

(prebublávaním) po dobu 1 minúty a následne pyridíniumtrifluóracetátom (0,252 g,
1,304 mmol). Výsledný roztok bol miešaný pri teplote miestnosti, zatiaľ čo bol
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monitorovaný pomocou LCMS. Po dokončení (1 h) bola výsledná zmes zriedená
MTBE (60 ml). Výsledný roztok bol dvakrát premytý vodou (zakaždým 15 ml) a 30%
vodným roztokom NaCl (15 ml) a vysušený nad Na2SO4, prefiltrovaný a
zakoncentrovaný vo vákuu. Zvyšok bol prečistený kolónovou chromatografiou na
5

silikagéli (25 g SiO2, 25% až 40% EtOAc v n-heptáne) za získania 0,411 g zlúčeniny
208 (P diastereomérna zmes 1:1) vo forme bielej penovej pevnej látky.
Zlúčenina 208 (P diastereomérna zmes 1:1) 1H NMR (400 MHz, CHLOROFORM-d)
δ = 8,49 (s, 1H), 8,49 (s, 1H), 8,11 (s, 1H), 8,06 (s, 1H), 7,54 - 7,47 (m, 4H), 7,46 -

10

7,38 (m, 14H), 7,32 - 7,27 (m, 2H), 7,23 - 7,04 (m, 20H), 6,11 - 5,99 (m, 2H), 5,98 (d,
J = 2,0 Hz, 1H), 5,91 (d, J = 1,6 Hz, 1H), 5,27 (dd, J = 1,6, 6,3 Hz, 1H), 5,23 (dd, J =
1,6, 6,3 Hz, 1H), 5,12 (dd, J = 1,6, 6,3 Hz, 1H), 5,09 (dd, J = 1,2, 6,3 Hz, 1H), 5,02
(br d, J = 5,5 Hz, 4H), 4,57 - 4,45 (m, 2H), 4,43 - 4,34 (m, 1H), 4,32 - 4,04 (m, 8H),
3,23 - 3,19 (m, 1H), 3,10 (br s, 2H), 3,06 - 2,99 (m, 1H), 2,96 - 2,89 (m, 2H), 2,73 (dt,

15

J = 1,4, 6,4 Hz, 2H), 2,65 (t, J = 6,3 Hz, 2H), 0,85 (s, 9H), 0,83 (s, 9H), 0,01 (s, 3H), 0,09 (s, 6H), -0,11 (s, 3H).
Krok 6

20
K roztoku zlúčeniny 208 (0,411 g, 0,457 mmol) a zlúčeniny 206 (0,293 g, 0,502 mmol)
v acetonitrile (5 ml) boli pri teplote miestnosti pridaný DIEA (0,16 ml, 0,91 mmol) a
CCl4 (0,18 ml, 1,8 mmol). Reakčná zmes bola miešaná pri teplote miestnosti, zatiaľ čo
25

bola monitorovaná pomocou LCMS. Po dokončení (1 h) bola výsledná zmes
zakoncentrovaná vo vákuu a prečistená kolónovou chromatografiou na silikagéli (25 g
SiO2, 33% až 100% EtOAc v n-heptáne) za získania 0,461 g zlúčeniny 210 (P
diastereomérna zmes 1:1) vo forme bielej penovej pevnej látky.
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Zlúčenina 210: 1H NMR (400 MHz, CHLOROFORM-d) δ = 8,52 (s, 1H), 8,51 (s,
1H), 8,49 (s, 1H), 8,49 (s, 1H), 8,24 (s, 1H), 8,19 (s, 1H), 8,13 (s, 1H), 8,01 (s, 1H),
7,55 - 7,37 (m, 20H), 7,33 - 6,99 (m, 30H), 6,09 - 5,97 (m, 4H), 5,96 (d, J = 2,7 Hz,
1H), 5,87 (d, J= 1,2 Hz, 1H), 5,82 (d, J = 4,7 Hz, 1H), 5,80 (d, J = 3,9 Hz, 1H), 5,28 5

5,17 (m, 4H), 5,11 - 5,04 (m, 4H), 5,03 - 4,96 (m, 8H), 4,75 (t, J = 5,1 Hz, 1H), 4,70 (t,
J = 4,5 Hz, 1H), 4,46 - 4,33 (m, 3H), 4,31 - 4,18 (m, 5H), 4,12 - 3,96 (m, 8H), 3,89 (br
d, J = 11,7 Hz, 1H), 3,78 - 3,67 (m, 3H), 3,57 (dd, J = 2,9, 4,1 Hz, 1H), 3,56 - 3,44 (m,
2H), 3,08 - 3,01 (m, 2H), 2,99 - 2,93 (m, 1H), 2,91 (d, J = 8,6 Hz, 1H), 2,77 - 2,73 (m,
1H), 2,72 - 2,53 (m, 4H), 0,84 (s, 9H), 0,84 (s, 9H), 0,84 (s, 9H), 0,82 (s, 9H), 0,00 (s,

10

3H), -0,05 (s, 6H), -0,08 (s, 3H), -0,12 (s, 3H), -0,15 (s, 3H), -0,18 (s, 3H), -0,18 (s,
3H).
Krok 7

15
K roztoku zlúčeniny 210 (0,461 g, 0,324 mmol) v MeCN (5,5 ml) bol pri teplote
miestnosti

pridaný

3-((bis(diizopropylamino)fosfanyl)oxy)propánnitril

(0,195 g,

0,648 mmol) a pyridíniumtrifluóracetát (0,050 g, 0,259 mmol). Výsledný roztok bol
20

miešaný pri teplote miestnosti, zatiaľ čo bol monitorovaný pomocou LCMS. Po
dokončení (40 minút) bol výsledný roztok prebublávaný plynným sirovodíkom po
dobu 1 minúty a potom bol pridaný pyridíniumtrifluóracetát (0,138 g, 0,713 mmol).
Po dokončení (monitorované LCMS) bol výsledný roztok zriedený MTBE (30 ml),
dvakrát premytý vodou (zakaždým 10 ml) a 30% vodným roztokom NaCl (10 ml),

25

vysušený nad Na2SO4, prefiltrovaný a zakoncentrovaný vo vákuu. Zvyšok bol
prečistený kolónovou chromatografiou na silikagéli (25 g SiO2, 33% až 60% EtOAc
v n-heptáne), čím bolo získaných 0,329 g zlúčeniny 211 vo forme bielej penovej
pevnej látky.

30

Zlúčenina 211: LC/MS (ESI) m/z 1555,48 [M+H]+.
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Krok 8

5

K roztoku zlúčeniny 211 (0,329 g, 0,211 mmol) v dichlórmetáne (7,2 ml) bola pri
teplote miestnosti pridaná voda (0,032 ml, 1,8 mmol) a kyselina dichlóroctová
(0,29 ml, 3,6 mmol). Výsledná zmes bola miešaná pri teplote miestnosti, zatiaľ čo
bola monitorovaná pomocou LCMS. Po dokončení (30 minút) bola reakčná zmes
premytá nasýteným roztokom NaHCO3 (25 ml). Výsledná zmes bola dvakrát

10

extrahovaná DCM (zakaždým 30 ml). Spojené organické vrstvy boli premyté 30%
vodným

roztokom

NaCl

(20 ml),

vysušené

nad

MgSO4,

prefiltrované

a

zakoncentrované vo vákuu. Surový produkt, zlúčenina 212 (teoretický výťažok 0,278
g), bol použitý v ďalšom kroku bez ďalšieho čistenia.
15

Zlúčenina 212: LC/MS (ESI) m/z 1313,40[M+H]+.
Krok 9

20
K roztoku zlúčeniny 212 (0,278 g, 0,212 mmol) v MeCN (55,6 ml) bol pri teplote
miestnosti pridaný trietylamín (1,0 ml, 7,2 mmol) a CCl4 (1,0 ml, 10 mmol). Výsledný
roztok bol miešaný pri teplote miestnosti, zatiaľ čo bol monitorovaný pomocou LCMS.
Po dokončení (30 min) bola reakčná zmes zakoncentrovaná na ∼20 ml vo vákuu a
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zriedená MTBE (30 ml). Výsledná zmes bola dvakrát premytá vodou (10 ml) a 30%
vodným roztokom NaCl (zakaždým 10 ml), vysušená nad MgSO4, prefiltrovaná a
zakoncentrovaná vo vákuu. Zvyšok bol prečistený kolónovou chromatografiou na
silikagéli (25 g SiO2, 20% až 75% EtOAc v n-heptáne), čím bolo získaných 71 mg
5

zlúčeniny 213 (izomér SpRp), 43 mg zlúčeniny 214 (buď izomér RpRp alebo SpSp,
vyššie rf na TLC (SiO2)) a 24 mg zlúčeniny 215 (buď izomér RpRp alebo SpSp, nižšie
rf na TLC (SiO2)).
Zlúčenina 213 (izomér SpRp) 1H NMR (400 MHz, CHLOROFORM-d) δ = 8,58 (s,

10

1H), 8,44 (s, 1H), 8,42 (s, 1H), 8,12 (s, 1H), 7,46 (dd, J= 7,2, 15,4 Hz, 4H), 7,36 7,27 (m, 2H), 7,18 (q, J= 7,6 Hz, 4H), 6,09 (s, 1H), 5,98 (s, 1H), 6,06 - 5,95 (m, 2H),
5,25 (d, J = 11,3 Hz, 1H), 5,21 (dd, J = 1,4, 10,4 Hz, 1H), 5,12 - 5,03 (m, 3H), 5,00 4,92 (m, 3H), 4,87 (d, J= 4,7 Hz, 1H), 4,60 (br d, J = 11,7 Hz, 1H), 4,55 (d, J = 3,9
Hz, 1H), 4,44 (br d, J = 11,3 Hz, 1H), 4,39 - 4,32 (m, 2H), 4,26 - 4,08 (m, 8H), 3,75

15

(dd, J = 11,3, 16,0 Hz, 1H), 3,49 (dd, J = 8,2, 10,6 Hz, 1H), 2,82 - 2,72 (m, 3H), 2,61
(td, J= 5,9, 17,2 Hz, 1H), 0,99 (s, 9H), 0,96 (s, 9H), 0,32 (s, 3H), 0,23 (s, 6H), 0,22 (s,
3H).
Zlúčenina 214 (buď izomér RpRp alebo SpSp, vyššia rf na TLC (SiO2) izomér): 1H

20

NMR (400 MHz, CHLOROFORM-d) δ = 8,60 (s, 2H), 8,18 (s, 2H), 7,50 (d, J = 7,0
Hz, 4H), 7,37 - 7,31 (m, 2H), 7,25 - 7,21 (m, 4H), 6,05 - 5,93 (m, 4H), 5,22 (dd, J =
1,6, 17,2 Hz, 2H), 5,09 (dd, J = 1,0, 10,4 Hz, 2H), 5,00 - 4,83 (m, 6H), 4,61 (dd, J =
1,2, 11,7 Hz, 2H), 4,25 (dq, J = 4,3, 10,8 Hz, 2H), 4,09 (br dd, J = 3,7, 10,4 Hz, 2H),
4,04 (td, J = 5,5, 10,9 Hz, 2H), 3,99 - 3,88 (m, 4H), 3,70 (dd, J = 11,9, 15,0 Hz, 2H),

25

2,71 (td, J = 5,5, 17,1 Hz, 2H), 2,49 - 2,37 (m, 2H), 0,98 (s, 18H), 0,25 (s, 6H), 0,24 (s,
6H).
Zlúčenina 215 (buď izomér RpRp alebo SpSp, nižšia rf na TLC (SiO2) izomér): 1H
NMR (400 MHz, CHLOROFORM-d) δ = 8,54 (s, 2H), 8,06 (s, 2H), 7,47 - 7,44 (m,

30

4H), 7,32 - 7,27 (m, 2H), 7,20 - 7,15 (m, 4H), 6,06 - 5,95 (m, 2H), 5,92 (d, J = 3,5 Hz,
2H), 5,22 (dd, J = 1,2, 17,2 Hz, 2H), 5,07 (dd, J = 1,4, 10,4 Hz, 2H), 5,04 - 4,94 (m,
6H), 4,62 - 4,52 (m, 2H), 4,46 - 4,40 (m, 2H), 4,40 - 4,22 (m, 8H), 3,81 (dd, J = 6,6,
12,1 Hz, 2H), 2,89 - 2,71 (m, 4H), 0,88 (s, 18H), 0,08 (s, 6H), -0,07 (s, 6H).
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Krok 10

5

K roztoku zlúčeniny 213 (71 mg, 0,054 mmol) v toluéne (28,4 ml) pod spätným
chladičom bol pridaný roztok Hoveyda-Grubbsovha katalyzátora 2. generácie
(17,0 mg, 0,027 mmol) a P-benzochinónu (11,70 mg, 0,108 mmol) v toluéne (8 ml).
Zmes bola zahrievaná pod spätným chladičom a priebeh reakcie bol monitorovaný
pomocou LC/MS. Po 3 hodinách bol pridaný ďalší katalyzátor (8,5 mg, 0,0135 mmol)

10

v toluéne (2,5 ml) a reakcia pokračovala ďalšie 2,5 hodiny. Po ochladení bola zmes
zakoncentrovaná vo vákuu a prečistená kolónovou chromatografiou na silikagéli (10 g
SiO2, 33% až 66% etylacetátu v n-heptáne), čím bolo získaných 17 mg zlúčeniny 216
(trans/cis = 5/1) vo forme suchej hnedej peny.

15

Zlúčenina 216: 1H NMR (len trans izomér, 400 MHz, CHLOROFORM-d) δ = 8,37 (s,
1H), 8,34 (s, 1H), 8,24 (s, 1H), 8,20 (s, 1H), 7,41 (d, J = 7,1 Hz, 2H), 7,36 - 7,27 (m,
3H), 7,24 - 7,13 (m, 5H), 5,97 (d, J = 5,9 Hz, 2H), 5,75 (td, J = 5,5, 15,2 Hz, 1H), 5,69
(td, J = 5,5, 15,6 Hz, 1H), 5,07 (d, J = 3,9 Hz, 1H), 5,03 (dd, J = 5,1, 15,2 Hz, 1H),
4,94 (t, J = 5,5 Hz, 2H), 4,85 (dd, J = 5,1, 15,2 Hz, 1H), 4,74 (d, J = 3,9 Hz, 1H), 4,67

20

(br d, J = 12,1 Hz, 1H), 4,45 (br d, J = 10,2 Hz, 1H), 4,42 - 4,34 (m, 2H), 4,28 - 4,19
(m, 2H), 4,19 - 4,06 (m, 4H), 3,96 - 3,84 (m, 1H), 3,82 - 3,68 (m, 1H), 3,56 (br dd, J =
12,1, 14,5 Hz, 1H), 3,33 (dd, J = 9,0, 10,9 Hz, 1H), 2,83 - 2,78 (m, 2H), 2,72 (td, J =
5,6, 16,6 Hz, 1H), 2,39 (td, J = 6,3, 17,2 Hz, 1H), 1,00 (s, 18H), 0,42 (s, 3H), 0,40 (s,
3H), 0,34 (s, 3H), 0,30 (s, 3H).

25
Zlúčenina 217
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Zlúčenina 214 získaná v kroku 9 bola spracovaná oddelene v kroku 10 za poskytnutia
zlúčeniny 217 (zmes trans/cis izomérov 5/1).
1

5

H NMR (len trans izomér, 400 MHz, CHLOROFORM-d) δ = 8,47 (s, 2H), 8,14 (s,

2H), 7,43 - 7,38 (m, 4H), 7,36 - 7,29 (m, 2H), 7,22 (t, J = 7,0 Hz, 4H), 5,83 (s, 2H),
5,77 (t, J = 3,3 Hz, 2H), 5,17 (d, J = 3,5 Hz, 2H), 5,11 - 5,04 (m, 2H), 4,70 (br dd, J =
3,5, 16,4 Hz, 2H), 4,62 (br d, J = 12,1 Hz, 2H), 4,16 - 4,08 (m, 6H), 3,93 (br dd, J =
3,7, 11,9 Hz, 2H), 3,74 - 3,64 (m, 2H), 3,49 (t, J = 12,9 Hz, 2H), 2,42 (td, J = 5,9, 18,4
Hz, 2H), 2,13 (ddd, J = 5,5, 7,8, 16,8 Hz, 2H), 1,00 (s, 18H), 0,40 (s, 6H), 0,34 (s, 6H).

10
Zlúčenina 218
Zlúčenina 215 získaná v kroku 9 bola spracovaná oddelene v kroku 10 za poskytnutia
zlúčeniny 218.
15
1

H NMR (400 MHz, CHLOROFORM-d) δ = 8,14 (s, 2H), 8,12 (s, 2H), 7,49 - 7,43 (m,

2H), 7,36 - 7,27 (m, 4H), 7,19 - 7,12 (m, 4H), 5,96 (s, 2H), 5,67 - 5,54 (m, 2H), 4,95 4,82 (m, 4H), 4,69 (d, J = 4,3 Hz, 2H), 4,60 - 4,09 (m, 12H), 3,63 (dd, J = 8,8, 16,2
Hz, 2H), 2,93 (td, J = 5,9, 17,2 Hz, 2H), 2,82 - 2,72 (m, 2H), 0,99 (s, 18H), 0,30 (s,
20

6H), 0,27 (s, 6H).
Krok 11

25
K zlúčenine 216 (trans/cis = 5/1, 17 mg, 0,013 mmol) bol pri teplote miestnosti
pridaný roztok metylamínu (2 ml) (33% v EtOH). Výsledný roztok bol miešaný pri
teplote miestnosti, zatiaľ čo bol monitorovaný pomocou LCMS. Po dokončení (1 h)
bola reakčná zmes zakoncentrovaná vo vákuu. K zvyšku bol pridaný pyridín (0,9 ml),
30

TEA (0,45 ml) a trietylamíntrihydrofluorid (0,36 ml, 2,2 mmol). Výsledná zmes bola
miešaná pri 50–60 °C po dobu 4 hodín a ochladená na teplotu miestnosti. Po
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dokončení deprotekcie TBS (monitorovanej LCMS) bola reakčná zmes spracovaná
s metoxytrimetylsilanom (1,5 ml, 12 mmol) a miešaná po dobu 1 hodiny. Pridala sa
voda (3 ml) a výsledná zmes bola extrahovaná dvakrát toluénom (zakaždým 3 ml) a
dvakrát EtOAc (zakaždým 2 ml). Vodná vrstva bola prefiltrovaná injekčným filtrom a
5

filtrát bol podrobený preparatívnej HPLC, čím bolo získaných 5,3 mg zlúčeniny 38 a
1,1 mg zlúčeniny 220.
Zlúčenina 38 (SpRp, trans): 1H NMR (400 MHz, METANOL-d4) δ = 9,27 (br s, 1H),
8,47 (br s, 1H), 8,21 (br s, 1H), 8,09 (br s, 1H), 6,19 - 5,96 (m, 2H), 5,94 - 5,71 (m,

10

2H), 5,13 - 4,68 (m, 2H), 4,55 - 4,39 (m, 2H), 4,38 - 4,23 (m, 1H), 4,20 - 3,91 (m, 5H),
3,75 - 3,50 (m, 4H).
Zlúčenina 220 (SpRp, cis): 1H NMR (400 MHz, METANOL-d4) δ = 9,08 (s, 1H),
8,72 (br s, 1H), 8,55 (s, 1H), 8,24 (s, 1H), 8,18 (s, 1H), 6,22 - 6,14 (m, 2H), 6,10 (d, J

15

= 1,6 Hz, 2H), 5,01 (d, J= 3,9 Hz, 1H), 4,41 (br d, J= 9,8 Hz, 1H), 4,34 - 4,25 (m, 3H),
4,24 - 4,18 (m, 1H), 4,15 (dd, J= 6,1, 11,5 Hz, 1H), 4,08 - 3,99 (m, 4H), 3,71 - 3,57
(m, 3H).
Zlúčenina 39 a zlúčenina 222

20
Zlúčenina 217 bola spracovaná oddelene v kroku 11 za vzniku zlúčeniny 39 a
zlúčeniny 222.
Zlúčenina 39 (trans izomér): 1H NMR (400 MHz, METANOL-d4) δ = 8,83 (br s, 1H),
25

8,43 (br s, 1H), 8,17 (br s, 1H), 8,11 (br s, 1H), 6,17 - 5,95 (m, 2H), 5,93 - 5,63 (m,
2H), 5,10 - 4,78 (m, 2H), 4,69 - 4,53 (m, 1H), 4,52 - 4,35 (m, 2H), 4,12 - 3,92 (m, 5H),
3,76 - 3,44 (m, 4H).
Zlúčenina 222 (cis izomér): 1H NMR (400 MHz, METANOL-d4) δ = 8,71 (br s, 2H),

30

8,18 (s, 2H), 6,17 - 6,06 (m, 4H), 4,37 (br d, J = 9,8 Hz, 2H), 4,33 (d, J = 3,9 Hz, 2H),
4,27 (br dd, J = 7,0, 13,7 Hz, 2H), 4,06 (dd, J = 7,0, 11,3 Hz, 2H), 4,19 - 4,03 (m, 2H),
4,01 (br d, J = 9,8 Hz, 2H), 3,74 (ddd, J= 3,9, 6,4, 10,5 Hz, 2H).
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Zlúčenina 40
Zlúčenina 218 bola spracovaná oddelene v kroku 11 za vzniku zlúčeniny 40: 1H NMR
(400 MHz, METANOL-d4) δ = 9,34 - 8,88 (m, 2H), 8,73 (br s, 1H), 8,34 - 8,02 (m,
5

2H), 6,20 - 5,96 (m, 2H), 5,89 (br s, 2H), 5,25 - 4,95 (m, 2H), 4,76 - 4,64 (m, 1H),
4,47 - 4,22 (m, 2H), 4,20 - 4,07 (m, 2H), 4,07 - 3,93 (m, 2H), 3,82 - 3,55 (m, 3H),
3,54 - 3,38 (m, 2H)
Príklad 24 - Syntéza zlúčeniny 30

10

Zlúčenina 2 (1,1 mg, 1,4 µmol) bola pridaná do roztoku jódmetylizopropylkarbonátu
(13,75 mg, 0,056 mmol) v zmesi acetón/voda (0,4/0,10 ml) pri teplote miestnosti.
15

Výsledná zmes bola miešaná pri teplote miestnosti v tme, zatiaľ čo reakcia bola
monitorovaná pomocou LCMS. Po dokončení (2 hodiny) bola reakčná zmes zriedená
vodou (0,4 ml) a trikrát extrahovaná n-heptánom (zakaždým 0,5 ml). Prečistením
surového produktu vo vodnej vrstve bolo získaných 0,5 mg zlúčeniny 30.

20

1

H NMR (400 MHz, CHLOROFORM-d) δ = 7,92 (s, 2H), 7,72 (br s, 2H), 6,22 (d, J =

17,2 Hz, 2H), 6,19 - 6,03 (m, 2H), 5,98 (br t, J = 6,3 Hz, 2H), 5,82 - 5,77 (m, 2H),
5,68 (dd, J = 2,3, 51,6 Hz, 1H), 5,54 (dd, J = 10,9, 13,7 Hz, 2H), 5,48 (dd, J = 10,9,
12,9 Hz, 2H), 4,94 (quin, J = 6,2 Hz, 2H), 4,71 - 4,63 (m, 2H), 4,63 - 4,56 (m, 2H),
4,50 - 4,43 (m, 2H), 4,22 - 4,12 (m, 2H), 4,05 - 3,90 (m, 2H), 1,33 (d, J = 4,3 Hz, 6H),
25

1,32 (d, J = 4,3 Hz, 6H).
Príklad 103 - Test reportérovej aktivity agonistu HAQ STING
Na stanovenie EC50 boli použité bunky THP1-Dual™ (InvivoGen, kat.č. thpd-nfis).

30

Bunky THP1 Dual™ boli charakterizované ako nositelia genotypu HAQ STING
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dodávateľom Invivogen (Insight 201402-1). Bunky boli pestované a udržiavané za
podmienok doporučených výrobcom. Na stanovenie EC50 bola dodržaná indukcia
dráhy interferónového regulačného faktora (IRF) opísaná v manuáli výrobcu. Stručne
povedané, bunky boli naočkované a ošetrené rôznymi koncentráciami zlúčeniny po
5

dobu 20 hodín, pričom boli inkubované pri 37 °C, 5 % CO2. Bunky boli
resuspendované a bol pridaný roztok QUANTI-Luc™ (kat. č.: rep-qlc1). Výsledná
emisia svetla bola meraná luminometrom (Envision, Perkin Elmer). Získané signály
boli vynesené do grafu a EC50 bola vypočítaná pomocou softvéru GraphPad Prism7.

10

Hodnoty EC50 sú uvedené v tabuľkách 4–8 nižšie. Hodnoty EC50 môžu byť z jedného
testu alebo z priemeru viacerých testov. Pred každou tabuľkou je uvedená skúmaná
štruktúra danej tabuľky.
TABUĽKA 4

Linker (atómy uhlíka v reťazci
EC50 (µM) pre
Chiralita P
medzi (m) a (n), vrátane)
ľudský STING
Xa
Číslo
v 2' Strana Strana zlúčeniny
dĺžka
m n geometria
HAQ WT AQ REF
2'
3'
trans
Linker 4
1 1
uhlíky
cis

S

S

223

*

S

R

13

26,7 N/E N/E N/E

R
Xa=
OH S

R

14

58,2 69,8 *

S

S

R
225

N/E N/E N/E
*

*

N/E N/E N/E

*

N/E N/E N/E
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Linker (atómy uhlíka v reťazci
EC50 (µM) pre
Chiralita P
medzi (m) a (n), vrátane)
ľudský STING
Xa
Číslo
v 2' Strana Strana zlúčeniny
dĺžka
m n geometria
HAQ WT AQ REF
2'
3'
N/E N/E N/E
TBD
TBD

Nevzťahuje

226

*

N/E N/E N/E

227

*

N/E N/E N/E
N/E N/E N/E

sa
(fosfodiester) 228

*

S

R

15

24,7 11,6 13,1 66,7

R

R

16

28,8 25,7 20,4 66,7

R

R

229

*

N/E N/E N/E

R

R

230

*

N/E N/E N/E

TBD

231

*

N/E N/E

Trans (zmes 2:1) Xa= TBD

232

*

N/E N/E

trans

Xa=
F

cis
trans
5
uhlíkový
linker

2 1

Trans (zmes 3:1) OH S

R

233

*

N/E N/E N/E

S

R

234

*

N/E N/E N/E

235

*

N/E N/E

1 2 trans

TBD
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Linker (atómy uhlíka v reťazci
EC50 (µM) pre
Chiralita P
medzi (m) a (n), vrátane)
ľudský STING
Xa
Číslo
v 2' Strana Strana zlúčeniny
dĺžka
m n geometria
HAQ WT AQ REF
2'
3'
TBD
cis
TBD

S

R

TBD
R

R

236

*

N/E N/E

237

*

N/E N/E N/E

238

*

N/E N/E

239

*

N/E N/E N/E
N/E

S

R

240

*

TBD

S

R

241

*

N/E N/E N/E

uhlíkový 2 2 TBD

S

R

242

*

N/E N/E N/E

linker

R

R

243

*

N/E N/E N/E

6

TBD

* Znamená, že aktivita nebola merateľná v experimentálnom rozsahu koncentrácií.

„N/E“ znamená „nevyhodnotené“.
Hodnota EC50 (µM) pre ľudský STING bola meraná za použitia formy amónnej soli
5

každej zlúčeniny v tabuľke 4.
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TABUĽKA 5

4 uhlíky
linkery (medzi NH
v reťazci)

Väzby P
chiralita Xb
-

OH

Číslo
zlúčeniny

EC50 (µM) pre ľudský
STING
HAQ WT

AQ

REF

9

39,2

18,0 30,9 31,7

RR

30

N.D. N.D. N.D. N.D.

SR

1

4,1

0,9

1,2

SS

3

16,4

9,9

13,7 42,7

RR

2

6,1

3,4

3,5

10

17,9

9,0

10,2 34,3

244

*

>100 >100 >100

RR

4

10,6

3,9

SR

5

87,1

49,1 >100 >100

nasýtený

SR

6

10,5

5,7

9,0

42,0

5C cis/trans TBD

N.D.

245

*

N/E

N/E

N/E

246

*

N/E

N/E

N/E

5C trans

N.D.

8

69,7

68,7 81,0 >100

5C trans

N.D.

7**

10,7

8,0

5C trans

N.D.

37

87,2

>100 82,2 >100

trans

zmes trans/cis

RR
SS

cis

-SH

8,2

9,0

4,8
11,4

>100

66,7
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4 uhlíky
linkery (medzi NH
v reťazci)

Väzby P
chiralita Xb

Číslo
zlúčeniny

EC50 (µM) pre ľudský
STING
HAQ WT

AQ

REF

5C trans

N.D.

11

6,8

N/E

N/E

N/E

5C trans

N.D.

12

8,2

N/E

N/E

N/E

* Znamená, že aktivita nebola merateľná v experimentálnom rozsahu koncentrácií.
** Zlúčenina 7 je zmes 1:1 zlúčeniny 11 a zlúčeniny 12.
„N/E“ znamená „nedostupné“. „N.D.“ znamená „nestanovené“.

Hodnota EC50 (µM) pre ľudský STING bola meraná za použitia formy amónnej soli
každej zlúčeniny uvedenej v tabuľke 5.
5

TABUĽKA 6
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Pár
báz

Xc= Y=

Chiralita Číslo
geometria
P
zlúčeniny
cis

AG

NH2

trans

HAQ

REF

247

*

N/E

22

41,2

N/E

21

83,3

N/E

23

62,3

N/E

248

*

N/E

249

*

N/E

18

2,3

N/E

19

94,1

N/E

20

2,8

N/E

RR

26

2,3

7,4

SR

33

21,5

*

RR

34

2,3

*

SS

250

*

*

SR

35

44,5

67,2

SR

36

31,4

94,1

SR

32

15,7

*

N.D.
N.D.

cis
TBD

AI

EC50 (µM) pre
hSTING

SH
II

trans
H

AA

174

Pár
báz

Xc= Y=

Chiralita Číslo
geometria
P
zlúčeniny

EC50 (µM) pre
hSTING
HAQ

REF

29

0,62

8,4

25

0,73

3,0

S

27

9,8

27,6

R

28

10,2

18,4

SR

SR
trans
OH

* Znamená, že aktivita nebola merateľná v experimentálnom rozsahu koncentrácií.
„N/E“ znamená „nevyhodnotené“. „N.D.“ znamená „nestanovené“.
Hodnota EC50 (µM) pre ľudský STING bola meraná za použitia formy amónnej soli
každej zlúčeniny uvedenej v tabuľke 6 s výnimkou zlúčeniny 26, zlúčeniny 31,
zlúčeniny 33 a zlúčeniny 34, z ktorých všetky boli testované vo forme bis-TEA soli.
5
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TABUĽKA 7

Bázový
pár

AA

geometria Chiralita P

trans

Číslo
zlúčeniny

EC50 (µM) pre
hSTING
HAQ

REF

SS alebo
RR

251

*

*

SS alebo
RR

252

*

*

RR

31

20,2

*

* Znamená, že aktivita nebola merateľná v experimentálnom rozsahu koncentrácií.
Hodnota EC50 (µM) pre ľudský STING bola meraná za použitia formy amónnej soli
každej zlúčeniny v tabuľke 7.
5

Tabuľka 8
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Xd=

geometria Chiralita P

HAQ

REF

38

79,9

*

SS alebo RR 39

29,6

*

SR
OH

trans

Číslo
zlúčeniny

EC50 (µM) pre
hSTING

* Znamená, že aktivita nebola merateľná v experimentálnom rozsahu koncentrácií.

Hodnota EC50 (µM) pre ľudský STING bola meraná za použitia formy amónnej soli
každej zlúčeniny v tabuľke 8.
5
Príklad 104 - Špecifický reportérový test STING varianty
Ľudský STING má 4 hlavné varianty, zahrnujúce varianty WT, HAQ, REF a AQ.
REF-STING, označovaný tiež ako R232H, sa napríklad vyskytuje asi u 14 % ľudskej
10

populácie. V porovnaní s alelou divokého typu má R232H zníženú odpoveď na
bakteriálne a metazoálne cyklické dinukleotidy. Podrobnosti o týchto 4 hlavných
variantoch a tiež ďalších vzácnych variantoch uvádza Yi G., a kol., „Single nucleotide
polymorphisms of human STING can affect innate immune response to cyclic
dinucleotides“ (Jednonukleotidové polymorfizmy ľudského STING môžu ovplyvniť

15

vrodenú imunitnú odpoveď na cyklické dinukleotidy), PLoS One 2013; 8:e77846.
Špecifické reportérové bunkové línie STING variant boli vytvorené pomocou THP1Dual™ KO-STING buniek (InvivoGen, Cat. č. thpd-kostg) a troch STING
variantných proteínových expresných vektorov. Expresná vektorová mapa pre WT
STING je znázornená na obrázku 6. Pre ďalšie dva expresné vektory boli v tomto

20

vektore použité rôzne sekvencie varianty STING, pričom WT STING bol nahradený
vhodnou nukleotidovou sekvenciou.
Vektory exprimujúce variantu STING pre WT-STING, REF-STING a AQ-STING
boli pripravené a stabilne transfekované do buniek THP1-Dual™ KO-STING za

25

účelom prípravy STING variantných špecifických reportérových testov pre WTSTING, REF-STING, resp. AQ-STING. Hodnoty EC50 boli stanovené tak, ako je
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opísané vyššie v príklade 103 pre test reportérovej aktivity agonistu HAQ STING.
Výsledky sú uvedené nižšie v tabuľke 9. Sekvencie DNA použité pre tieto varianty
STING sú uvedené v SEQ ID NO: 1 (nukleotidová sekvencia WT ľudského STING),
SEQ ID NO: 2 (nukleotidová sekvencia REF ľudského STING) a SEQ ID NO: 3
5

(Nukleotidová sekvencia AQ ľudského STING).
WT ľudský STING:

10
REF ľudský STING:
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AQ ľudský STING:

5
Príklad 105 - Test reportérovej aktivity myšieho agonistu STING
Bunky RAW-Lucia™ ISG (InvivoGen, Cat. č. rawl-isg) boli použité pre reportérový
10

test myšieho agonistu STING. Hodnoty EC50 boli stanovené tak, ako je opísané vyššie
v príklade 103 v teste reportérovej aktivity agonistu HAQ STING. Výsledky sú
uvedené nižšie v tabuľke 9.
Príklad 106 - Test diferenčnej skenovacej fluorimetrie (DSF).

15
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Na meranie fyzikálnej interakcie medzi zlúčeninou a rekombinantným proteínom
STING bol použitý test DSF. Skrátený rekombinantný proteín STING (a.a. 155–341)
(SEQ ID NO: 4) bol exprimovaný v E-coli a izolovaný pre test, ako je opísané nižšie.
Testovacia matica bola pripravená na 384jamkových doštičkách do konečného
5

objemu 10 µl na jamku pozostávajúcej z 1 µM rekombinantného proteínu STING (a.a.
155–341) (SEQ ID NO: 4), 100 mM PBS pH 7,4, doplneného 100 mM KC1,
oranžového farbiva 5X SYPRO a 50 µM zlúčeniny (konečná koncentrácia DMSO 0–
1 %). Testy boli vykonávané na systéme QuantStudio 12K Flex Real-Time PCR
System s použitím teplotného gradientu od 25 °C do 95 °C pri rýchlosti 0,05 °C/min a

10

s použitím excitačných a emisných filtrov pre 470, resp. 586 nm. Podľa
fluorescenčných derivačných kriviek priradzených softvérom Applied Biosystems®
Protein Thermal Shift (algoritmus verzia 1.3.) bola vypočítaná teplota tavenia (Tm)
nenaviazaného a na ligand naviazaného rekombinantného proteínu STING a rozdiel
teplôt tavenia (dTm D).

15
Všeobecne sa má za to, že zlúčeniny s hodnotami ΔTm väčšími než 0 majú fyzikálnu
interakciu s testovaným proteínom a hodnota ΔTm je pozitívne spojená s väzbovou
afinitou zlúčeniny. Tu zlúčenina 1a vykázala ΔTm 17,6 (tabuľka 9), čo ukazuje na
fyzikálnu interakciu s proteínom STING.
20
Tabuľka 9 Charakterizácia zlúčeniny 1a in vitro
Zlúčenina
1a

EC50 (µM) pre ľudský
STING
WT

HAQ

REF

AQ

0,9

4,1

4,8

1,2

EC50 (µM) pre myší
STING
3,4

DSF WT STING ΔTm
(°C)
17,6

Príklad 107 - Ex vivo test stimulácie ľudských PBMC
25
Ľudská krv od 5 zdravých dárcov bola odobraná s použitím skúmaviek 10,0 ml BD
Vacutainer so sodnou soľou heparínu (kat. č. 367874). Izolácia mononukleárnych
buniek periférnej krvi (PBMC) bola vykonaná s použitím skúmaviek SIGMA
ACCUSPIN 50 ml (kat. č. A2055) a sigma ACCUSPIN System-HISTOPAQUE-1077
30

(kat. č. A7054) za použitia protokolu poskytnutého výrobcom. PBMC vrstva bola
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zozbieaná a premytá 1x fosfátom pufrovaným fyziologickým roztokom (PBS), ako
navrhuje Sigma. PBMC boli spočítané, a nakoniec suspendované po 1x10e6/ml
v RPMI (kat. č. Corning 10-041-CV) doplnenom 10% fetálnym bovinným sérom
(FBS) (kat. č. Gibco 20140.79). 1 ml buniek (1x10e6) bol prenesený do
5

polypropylénovej skúmavky s okrúhlym dnom Falcon 5 ml (kat. č. 352063) a
stimulovaný rôznymi koncentráciami (0, 0,1, 1, 10 µM) po dobu 24 hodín v 5% CO2
inkubátore pri 37 °C.
Po 24 hodinách inkubácie boli skúmavky odstredené centrifugou pri 1400 ot./min. po

10

dobu 5 minút a supernatanty boli zozbierané. Supernatant bol uložený pri -80 °C na
následné meranie IFNβ. Meranie IFNβ bolo vykonávané pomocou sady Human IFN-β
Base Kit (Meso Scale Diagnostics kat. č. K151ADA) a s použitím protokolu
poskytnutého výrobcom. Odhad IFN-beta bol vykonaný odpočítaním testovacej
doštičky zariadením MESO SECTOR Imager 2400 a použitím programu MSD

15

Discovery Workbench 4.0. Po 24 hodinách bol analyzovaný IFNβ proteín. Výsledky
ukázali, že zlúčenina 1a môže indukovať produkciu primárneho ľudského PBMC
IFNβ proteínu spôsobom závislým na dávke.
Výsledky uvedené v tabuľke 10 odrážajú priemer meraní uskutočnených za použitia

20

piatich rôznych darcov.
Tabuľka 10, Ex vivo test stimulácie ľudských PBMC
PBS (kontrola)
IFNβ (pg/ml)

25

0

Zlúčenina 1a
0,1 µM

1 µM

10 µM

21,3±17,8

227,5±62,4

540,2±215,0

Na kvantifikáciu IFNβ mRNA bola izolovaná celková RNA pomocou sady RNeasy
Mini Kit (Qiagen, Nemecko) podľa protokolu výrobcu. IFNβ mRNA bola
kvantifikovaná testom qPCR. Stručne povedané, celková RNA (400 ng až 1000 ng)
bola prevedená na cDNA v reakčnom objeme 60 µl pomocou SuperScript VILO
MasterMix (Life Technologies, USA). Získaná cDNA (10 ng) bola následne
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amplifikovaná pomocou expresných testov Applied Biosystems TaqMan s použitím
RNA-špecifických

primérov

pre

IFNB1

(Hs01077958_s1)

a

GAPDH

(Hs99999905_m1). Analýza qPCR bola vykonaná pomocou TaqMan Fast Advanced
Master Mix (Life Technologies, USA) na systéme Applied Biosystems Quantstudio
5

12K Flex Real-Time PCR System, s počiatočným 2minútovým krokom pri 50 °C
nasledovaným 95 °C po dobu 2 s a 40 cyklov 95 °C po dobu 1 s a 60 °C po dobu 20 s.
Relatívna génová expresia bola vypočítaná po normalizácii voči referenčnému génu
GAPDH s použitím metódy 2-ΔΔCT. Výpočty boli vykonané pomocou softvéru
Applied Biosystems Quantstudio 12K Flex v1.2.2. Násobky zmeny IFNβ mRNA vs.

10

vzorky ošetrené vehikulom sú zhrnuté v tabuľke 11. Výsledky ukázali, že zlúčenina 1a
môže indukovať IFNβ mRNA v primárnych PBMC spôsobom závislým na dávke a
čase. Tabuľka 11 ukazuje priemer vypočítaný z piatich rôznych darcov.
Tabuľka 11 - 3hodinový a 24hodinový Ex vivo stimulačný test ľudských PBMC

15

(mRNA)
IFNβ mRNA (násobné zmeny vs. vzorky Zlúčenina 1a
ošetrené vehikulom)
0,1µM
1µM
Ošetrenie 3 h
Ošetrenie 24 h

51,0
21,7
28,1
±28,9

±

219,8 ± 69,8
10652,3
4992,4

10µM
1973,3
1023,0

±

± 24157,3
9224,2

±

Príklad 108 - Protirakovinový účinok zlúčeniny 1a na model duálneho nádora
CT26
20
Zlúčenina 1a bola testovaná na svoju protirakovinovú aktivitu v modeli duálneho
nádora CT26, čo je myší model rakoviny hrubého čreva. Samiciam 5–6 týždňov
starých myší Balb/cJ (Jackson Labs, Bar Harbor, Maine) boli subkutánne
implantované nádorové bunky CT26 do obidvoch bokov každého zvieraťa, 105 buniek
25

do každého boku. V štúdii A bola liečba zahájená 5 dní (1,25 mg/kg, 2,5 mg/kg a
5 mg/kg) po implantácii nádora, kedy priemerné nádory dosiahli približne 100 mm3. V
štúdii B bola liečba zahájená 8 dní (0,6 mg/kg a 10 mg/kg) po implantácii tumoru,
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kedy priemerné tumory dosiahli približne 120 mm3. Schéma liečby je opísaná
v tabuľke 12 a tabuľke 13.
Tabuľka 12, dávkovacia schéma pre štúdiu A
Skupina Počet zvierat

Liečba

Cesta a rozvrh

A

6

Vehikulum (1 x PBS)

I.T.*; jednorázová dávka

B

6

5 mg/kg zlúčeniny 1a

I.T.; jednorázová dávka

C

6

2,5 mg/kg zlúčeniny 1a

I.T.; jednorázová dávka

D

6

1,25 mg/kg zlúčeniny 1a

I.T.; jednorázová dávka

*I.T. znamená intratumorálny.
5

Tabuľka 13, dávkovacia schéma pre štúdiu B
Skupina

Počet zvierat

Liečba

Cesta a rozvrh

A

5

Vehikulum (1 x PBS)

I.T.*; jednorázová dávka

B

5

10 mg/kg zlúčeniny 1a

I.T.; jednorázová dávka

C

5

0,6 mg/kg zlúčeniny 1a

I.T.; jednorázová dávka

*I.T. znamená intratumorálny.

Všetky myši v štúdii mali dva subkutánne nádory CT26. Pojem „liečený
nádor“ označuje nádor s priamym podávaním zlúčeniny, zatiaľ čo „neliečený
10

nádor“ označuje nádor bez priameho podávania zlúčeniny. V priebehu experimentu
bol sledovaný objem nádora. Objem nádora bol meraný dvakrát týždenne po začatí
liečby. Nádorová záťaž sa vypočíta meraním posuvným meradlom podľa vzorca pre
objem pozdĺžneho elipsoidu (DxŠ2)/2 kde D a Š sú príslušné ortogonálne rozmery
dĺžky a šírky (mm).

15
Zlúčenina 1a vykázala silnú a liečebnú aktivitu v modeli duálneho nádora CT26 (obr.
7 a obrázok 8). U liečených nádorov bola zistená miera vyliečenia 20 % aj pri
najnižšej testovanej dávke v štúdii (obrázok 8, dávka 0,6 mg/kg). Zároveň najvyššia
dávka (10 mg/kg) vyliečila 100 % zvierat s týmto nádorom na konci štúdie. U
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neliečených nádorov bol tiež evidentný protinádorový účinok závislý na dávke.
Skupina s najvyššou dávkou (10 mg/kg) vykazovala 80 % liečebného účinku; všetky
nižšie dávky tiež vykazovali aktivitu inhibície rastu nádora. Bolo teda pozorované
terapeutické okno 0,6 mg/kg až 10 mg/kg pre zlúčeninu 1a, s protinádorovou aktivitou
5

pozorovanou nie len lokálne, ale tiež systémovo, na základe účinkov v neinjikovanom
distálnom mieste nádora. Záverom je možné povedať, že tieto výsledky ukazujú, že
lokálne podávanie zlúčeniny 1a môže vyvolať ako lokálnu, tak systémovú
(abskopálnu) protirakovinovú aktivitu.

10

Príklad 109 - Protirakovinový účinok zlúčeniny 1a na model pečeňových
metastáz CT26
Zlúčenina 1a bola testovaná na svoju protirakovinovú aktivitu v modeli pečeňových
metastáz CT26. Anestetizovaným samiciam myší BALB/cJ vo veku 5–6 týždňov

15

(Jackson Labs, Bar Harbor, Maine) boli intrasplenálne implantované nádorové bunky
CT26 exprimujúce luciferázu (5 x 105 buniek na myš). Následná desaťminútová
čakacia doba umožnila nádorovým bunkám cirkulovať do pečene zvierat. Potom boli
sleziny odstránené a zvieratá boli zošité a ponechané sa zotaviť. O tri dni neskôr boli
nádorové bunky CT26 (105 buniek na myš) znovu implantované, tentokrát subkutánne

20

(sc) pod oblasť pravej prednej končatiny, aby bol umožnený vývoj nádorovej hmoty
na podávanie zlúčeniny. Deväť dní po intrasplenálnej injekcii bola zlúčenina
(10 mg/kg) podaná intratumorálne, raz, do sc nádora.
Lokálny protirakovinový účinok zlúčeniny bol meraný prostredníctvom jej účinku na

25

sc nádor, zatiaľ čo abskopálny účinok zlúčeniny bol hodnotený celkovým prežitím
liečených myší v porovnaní s kontrolnými myšami liečenými vehikulom, na základe
škodlivého účinku narastajúcej hmoty nádora v pečeni každej z myší. Zlúčenina 1a
vykazovala ako silnú aktivitu voči lokálnym sc nádorom, tak aj liečebnú systémovú
aktivitu u 9 z 10 liečených zvierat (obr. 9). Tieto výsledky ukazujú, že lokálne

30

podávanie zlúčeniny 1a môže vyvolať ako lokálnu, tak systémovú (abskopálnu)
protirakovinovú aktivitu vrátane hlbokých lézií, ako sú v pečeni.
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Príklad 110 - Protirakovinový účinok zlúčeniny 1a na ortotopický model mozgu
GL261
Zlúčenina 1a bola testovaná na svoju protirakovinovú aktivitu na ortotopickom modeli
5

mozgu GL261. GL261 je myšia gliómová bunková línie. Luciferázu exprimujúce
myšie gliómové bunky GL261 (2x104 buniek/myš) boli intrakraniálne implantované
do 5–6 týždňov starých myších albínov B6 (Jackson Labs, Bar Harbor, Maine). O tri
až 4 dni neskôr boli subkutánne implantované bunky GL261 (106 buniek/myš) pod
oblasťou pravej prednej končatiny, aby bol umožnený vývoj nádorovej hmoty na

10

podávanie zlúčeniny. Desať dní po intrakraniálnej implantácii nádorových buniek bola
zlúčenina (10 mg/kg) podaná intratumorálne, raz, do sc nádora. Lokálny
protirakovinový účinok zlúčeniny bol meraný prostredníctvom jej účinku na sc tumor,
zatiaľ čo abskopálny účinok zlúčeniny bol hodnotený celkovým prežitím liečených
myší v porovnaní s kontrolnými myšami liečenými vehikulom, na základe škodlivého

15

účinku rastúcej hmoty tumoru v mozgu každej z myší. Zlúčenina 1a vykazovala ako
silnú aktivitu u lokálnych sc tumorov, tak aj liečebnú systémovú aktivitu u 5 z 8
liečených zvierat (obr. 10). Tieto výsledky naznačujú, že lokálne podávanie zlúčeniny
1a môže vyvolať ako lokálnu, tak aj systémovú (abskopálnu) protirakovinovú aktivitu
vrátane hlbokých lézií, ako sú napríklad v mozgu.

20
Príklad 111 - Potvrdenie rötgenovej štruktúry komplexu s WT STING
Aby sme ďalej porozumeli mechanizmu viazania cieľa našich nových zlúčenín, bola
určená röntgenová kryštalová štruktúra WT STING v komplexe so zlúčeninami.
25
A. Expresia a purifikácia WT STING C-koncovej domény (Zvyšok 155–341)
DNA sekvencia kódujúca ľudský proteín WT STING od aminokyseliny 155 do 341
(SEQ ID NO: 4) bola klonovaná do vektora pET21b po His-TEV-Sumo značku na
30

jeho N-konci (SEQ ID NO: 5). Sekvencia pET21b bola uložená v Addgene a je
dostupná tu: addgene.org/vector-database/2550/; táto sekvencia je tu zahrnutá
odkazom.
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E-coli BL21 (DE3) kodón plus bunky boli transformované týmto plazmidom a
expresia rekombinantného proteínu bola indukovaná 0,1 mM izopropyl β-D-1tiogalaktopyranozidom (IPTG). Proteín bol purifikovaný z rozpustnej frakcie
bunkového lyzátu Ni-NTA afinitnou chromatografiou. Značka His-TEV-Sumo bola
5

odstránená sumo proteázou a bola oddelená od WT STING 155–341 bez značky
pomocou druhej Ni-NTA afinitnej kolóny. Proteín bol ďalej purifikovaný aniónovou
výmennou a rozmerovo vylučovacou chromatografiou a bol uložený v pufri
obsahujúcom 20 mM Tris·HCl pH 7,5 a 150 mM NaCl o koncentrácii 35 mg/ml.

10

B. Kryštalizácia a stanovenie štruktúry C-koncovej domény WT STING
v komplexe so zlúčeninou 1
Pre spoločnú kryštalizáciu WT STING 155–341 so zlúčeninou 1 bol proteín WT
STING zriedený na 10 mg/ml pomocou skladovacieho pufra (20 mM Tris HCl pH 7,5

15

a 150 mM NaCl) a zmiešaný so zlúčeninou 1 (100mM zásobný roztok v DMSO)
v molárnom pomere 1:5. Zmes bola inkubovaná po dobu 4 hodín pri teplote 4 °C a
pred kryštalizáciou bola odstredená centrifugou pri 13 000 otáčkach za minútu po
dobu 20 minút. Kryštalizačné podložky boli pripravené pomocou metody difúzie pár
s visiacou kvapkou pri 18 °C. Kryštály boli pestované zmiešaním 1 µl roztoku WT

20

STING / zlúčenina 1 s rovnakým objemom roztoku v jamke, s obsahom 100 mM
HEPES pH 7,5, 200 mM CaCl2 a 15 % (hmotn./obj.) PEG 8000. 20% (hmotn./obj.)
PEG 400 bol použitý ako kryoprotektívne činidlo, keď boli kryštály rýchlo zmrazené
v kvapalnom dusíku. Súbory difrakčných dát boli zozbierané pomocou detektora
Pilatus na ľúčových líniách SSRF BL19U1 a spracované pomocou HKL3000 a

25

programu SCALEPACK2MTZ v softvérovej sade CCP4.
Štruktúra WT STING 155–341 naviazaná na zlúčeninu 1 bola stanovená
molekulárnym nahradením pomocou programu PHASER (Maximum Likelihood
Molecular Replacement), s PDB ID 4F9E ako počiatočným vyhľadávacím modelom.

30

Prítomnosť zlúčeniny 1 medzi rozhraním diméru WT STING bola potvrdená na Fo-Fc
diferenčnej mape vypočítanej s modelovými fázami. Model bol zostavený a
dokončený ručne pomocou programu Coot a doladený pomocou programu Refmac5
v softvérovej sade CCP4. Konečná vyladená štruktúra bola daná s rozlíšením 2,38 Å
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v priestorovej skupine P212121 so základnou bunkou meranou pri a = 33,820,
b=78,110, c=132,212, α=90,00, β=90,00, y= 90,00. V každej asymetrickej jednotke
viažucej sa na jednu molekulu zlúčeniny 1 na rozhraní diméru boli identifikované dve
kópie WT STING 155–341.
5
C. Interakcia zlúčeniny 1 s WT STING pozorovaná v röntgenovej kryštálovej
štruktúre
Obrázok 11 ukazuje obrázok röntgenovej kryštálovej štruktúry ľudského WT STING
10

v komplexe so zlúčeninou 1. Skúmali sme röntgenovú kryštálovú štruktúru ľudského
WT STING v komplexe so zlúčeninou 1, ktorá bola spoločne kryštalizovaná zo
vzorky zlúčeniny 1a. Zlúčenina sa viaže na styčnú kapsu vytvorenú dimérom proteínu
WT STING. Dve strany adenínovej bázy zlúčeniny tvoria π-π poschodovú interakciu
s Tyr240, resp. guanidínovú skupinu Arg238. Trans olefinový linker tvorí van der

15

Waalsovu interakciu s alifatickou časťou bočného reťazca Arg 238. Fluorový
substituent v polohe C2' ribózovej skupiny zlúčeniny je umiestnený v hydrofóbnej
prehĺbenine vymedzenej Thr263, Pro264 a Tyr163. Záporne nabitá tiofosfátová
skupina zlúčeniny tvorí soľný mostík s Arg238 a H-väzbovými interakciami so
Ser162, resp. Thr267. Okrem toho tiofosfátová skupina tiež tvorí elektrostatickú

20

interakciu s guanidínovou skupinou Arg 232. Oblasť slučky LID WT STING,
pozostávajúca zo zvyškov 226 až 243, sa ovíja okolo dvoch základných skupín a trans
olefinového linkera.
Príklad 112 - Stanovenie röntgenovej kryštálovej štruktúry REF STING v komplexe

25

so zlúčeninou 1.
A. Expresia a purifikácia REF STING C-koncovej domény (Zvyšok 155–341,
SEQ ID NO: 6)

30

DNA sekvencia kódujúca ľudský proteín REF STING od aminokyseliny 155 do 341
(SEQ ID NO: 6) bola klonovaná do vektora pET21b po His-TEV-Sumo značku na
jeho N-konci (SEQ ID NO: 7). Sekvencia pET21b bola uložená v Addgene a je
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k dispozícii tu: addgene.org/vector-database/2550/; táto sekvencia je tu zahrnutá
odkazom.
E-coli BL21 (DE3) kodón plus bunky boli transformované týmto plazmidom a
5

expresia rekombinantného proteínu bola indukovaná 0,1 mM izopropyl β-D-1tiogalaktopyranozidom (IPTG). Proteín bol purifikovaný z rozpustnej frakcie
bunkového lyzátu Ni-NTA afinitnou chromatografiou. Značka His-TEV-Sumo bola
odstránená sumo proteázou a bola oddelená od REF STING_155–341 bez značky
pomocou druhej afinitnej kolóny Ni-NTA. Proteín bol ďalej purifikovaný aniónovou

10

výmennou a rozmerovo vylučovacou chromatografiou a bol uložený v pufri
obsahujúcom 20 mM Tris·HCl pH 7,5 a 150 mM NaCl o koncentrácii 24 mg/ml.
B. Kryštalizácia a stanovenie štruktúry C-koncovej domény REF STING
v komplexe so zlúčeninou 1

15
Na spoločnú kryštalizáciu REF STING_155–341 so zlúčeninou 1 bol proteín REF
STING zriedený na 10 mg/ml pomocou skladovacieho pufra (20 mM Tris HCl pH 7,5
a 150 mM NaCl) a zmiešaný so zlúčeninou 1 (100mM zásobný roztok v DMSO)
v molárnom pomere 1:5. Zmes bola inkubovaná po dobu 4 hodín pri teplote 4 °C a
20

pred kryštalizáciou bola odstredená centrifugou pri 13 000 otáčkach za minútu po
dobu 20 minút. Kryštalizačné podložky boli pripravené pomocou metódy difúzie pary
s visiacou kvapkou pri 18 °C. Kryštály boli pestované zmiešaním 1 µl roztoku REF
STING / zlúčenina 1 s rovnakým objemom roztoku v jamke, s obsahom 100 mM
HEPES pH 7,5, 200 mM CaCl2 a 15 % (hmotn./obj.) PEG 8000. 20% (hmotn./obj.)

25

PEG 400 bol použitý ako kryoprotektívne činidlo, keď boli kryštály rýchlo zmrazené
v kvapalnom dusíku. Súbory difrakčných dát boli zozbierané pomocou detektora
Pilatus na ľúčových líniách SSRF BL18U1 a spracované pomocou HKL3000 a
programu SCALEPACK2MTZ v softvérovej sade CCP4. Táto štruktúra je znázornená
na obrázku 12.
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Štruktúra REF STING 155–341, naviazaná na zlúčeninu 1, bola stanovená
molekulárnym nahradením za použitia programu PHASER (Maximum Likelihood
Molecular Replacement), s použitím skôr určenej štruktúry WT STING 155–341 (ako
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je opísané vyššie) ako počiatočného vyhľadávacieho modelu. Prítomnosť zlúčeniny 1
medzi rozhraním diméru REF STING bola potvrdená na Fo-Fc diferenčnej mape
vypočítanej s modelovými fázami. Model bol zostavený a dokončený ručne pomocou
programu Coot a doladený pomocou programu Refmac5 v softvérovej sade CCP4.
5

Konečná vyladená štruktúra bola daná s rozlíšením 2,76 Å v priestorovej skupine
P212121 so základnou bunkou meranou pri a = 33,733, b=77,831, c=131,689,
α=90,00, β=90,00, y= 90,00. V každej asymetrickej jednotke viažucej sa na jednu
molekulu zlúčeniny 1 na rozhraní diméru boli identifikované dve kópie REF STING
155–341.

10
C. Interakcia zlúčeniny 1 s REF STING pozorovaná v röntgenovej kryštálovej
štruktúre
Obrázok 12 ukazuje röntgenovú kryštálovú štruktúru ľudského REF STING
15

v komplexe so zlúčeninou 1, ktorá bola spoločne kryštalizovaná zo vzorky zlúčeniny
1a. Zlúčenina sa viaže na styčnú kapsu vytvorenú dimérom proteínu STING. Dve
strany adenínovej bázy zlúčeniny tvoria π-π poschodovú interakciu s Tyr240, resp.
guanidínovú skupinu Arg238. Trans olefínový linker tvorí van der Waalsovu
interakciu s alifatickou časťou bočného reťazca Arg238, zatiaľ čo guanidínová časť

20

bočného reťazca Arg238 tvorí π-π poschodovú interakciu s imidazolovou skupinou
bočného reťazca His232 zvonku. Olefinový linker je v kontakte s interagujúcim
párom bočných reťazcov Arg238 a His232. Fluórový substituent v polohe C2'
ribózovej skupiny zlúčeniny je umiestnený v hydrofóbnej prehĺbenine vymedzenej
Thr263, Pro264 a Tyr163. Záporne nabitá tiofosfátová skupina zlúčeniny tvorí soľný

25

mostík s Arg238 a H-väzbovými interakciami so Ser162, resp. Thr267. Oblasť slučky
LID REF STING, pozostávajúca zo zvyškov 226 až 243, sa ovíja okolo dvoch
základných skupín a trans olefínového linkera.
Príklad 113 - Porovnanie

30
Hodnoty EC50 boli vypočítané pre ľudské STING testy WT STING, HAQ STING,
AQ STING a REF STING, v priamom porovnaní s použitím zlúčeniny 1a podľa
predkladaného vynálezu, prirodzeného STING ligandu (2'3' cGAMP) a údajného
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agonistu STING ML RR-S2 CDA, ako uvádza Corrales a kol. v dokumente „Direct
Activation of STING in the Tumor Microenvironment Leads to Potent and Systemic
Tumor Regression and Immunity“ (Priama aktivácia STING v mikroprostredí nádora
vedie k silnej a systémovej regresii nádora a imunite), Cell Reports (2015) 11:1018–
5

1030, ktorý je tu zahrnutý odkazom. Testy boli vykonávané tak, ako je opísané
v príkladoch uvedených vyššie. Všimnete si, že uvedené hodnoty testu v tabuľke 14
boli obmedzené na testy vykonané v priamych porovnaniach a nemusia odrážať
priemerné hodnoty stanovené z väčšieho počtu testov, ako je uvedené v tabuľke 5
alebo inde. Všimnete si ďalej, že „2'3' cGAMP“ je Rovnaký ako „ML cGAMP“, ako

10

je uvedené v publikácii Cell Reports.
Tabuľka 14

15

Zlúčenina

Kd (WT) (µM)

2'3' cGAMP

0,07

Hodnoty EC50 (mM), človek (20hodinový test)
WT

HAQ

AQ

REF

61,7

57,9

56,5

33-100

ML RR-S2 CDA 0,4

5,9

8,4

5,5

>100

Zlúčenina 1a

0,6

1,9

1,0

3,9

0,04

Tabuľka 14 tiež uvádza disociačné väzbové konštanty (Kd) na väzbu ľudského WT
STING ku každej z troch testovaných zlúčenín, ako bolo merané izotermickou
titračnou kalorimetriou (ITC). ITC je mikrokalorimetická titračná technika, ktorá
meria termodynamické vlastnosti spojené s intermolekulárnymi interakciami. Na
základe týchto testov sa zdá, že zlúčenina 1a tvorí najsilnejšiu väzbu s WT STING

20

z testovaných zlúčenín.
Materiály
Rekombinantný ľudský proteín STING divokého typu (aa, 139–379, H232R) bol

25

vytvorený expresiou konštruktu v E-coli kódujúcej cytosolovú doménu ľudského WT
STING obsahujúcu aminokyseliny 139–379.
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Reagencie
Zdroje reagencií použitých v tejto štúdii sú uvedené nižšie:
Reagencie

Zdroj

Katalogové č.

IX PBS bez vápnika alebo horčíka

Corning

21-040-CV

MilliQ-deionizovaná voda

MilliQ

Z000Q0V0T0

Liquinox

Alconox

1201

NaOH

EM

SXO593-1

Metanol

EMD Millipore

MX0475-1

Zlúčeniny:
Zlúčenina 1a
2'3' cGAMP
ML RR-S2 CDA

5

Príprava proteínového pufra
Proteín STING bol skladovaný pri -60 °C v 90 µl a 100 µl alikvótoch, vždy
v koncentrácii 3,0 mg/ml, resp. 20 mg/ml, v PBS, pH 7,5 s obsahom 5 % glycerolu. V
deň analýzy boli alikvóty proteínu rozmrazené, zriedené na 400 µl a pufor vymenený

10

za PBS za použitia odstredivej filtračnej jednotky Amicon Ultra (medzná hodnota 10k
MW, 0,5 ml) s aspoň štyrmi 10minútovými 14000 x g centrifugáciami pomocou
mikrocentrifúgy Eppendorf a potom nakoniec zriedené na 20 µM až 30 µM
(v závislosti na experimente) pomocou IX PBS. Koncentrácia proteínu bola stanovená
pomocou spektrofotometra Nanodrop 2000 a extinkčného koeficientu proteínu 22140

15

(M-1cm-1).
Príprava vzoriek
200 µl 1mM zásobných roztokov zlúčeniny 1a, 2'3' cGAMP a ML RR-S2CDA bolo

20

dodávaných pomocou 1,5ml mikrocentrifugačných skúmaviek. Pred každým
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experimentom boli vzorky zriedené na koncentrácie 200 µM až 500 µM (v závislosti
na experimente).
Metódy
5
Testy boli vykonávané na jednotke Affinity ITC (TA Instruments č. 609003.901)
vybavenej ITC čistiacim príslušenstvom (TA Instruments č. 601800.901). Roztok
proteínu STING, približne 400 µl obsahujúci 20 µM až 30 µM proteínu STING, bol
pipetovaný do 185 µl kalorimetrickej bunky, čo umožnilo určité prijateľné preťaženie.
10

Referenčná bunka obsahovala ekvivalentné množstvo Milli-Q vody. Inkubácia bola
vykonávaná pri 25 °C s 20 x 2,5 µl injekciami 100 µM až 300 µM zlúčenín.
Riadiacim softvérom bol ITC Run Ver. 3.3.0.0 (TA Instruments) a bol použitý
na získania termogramov pozostávajúcich z viac píkov čistého tepla (µcal/s)
predstavujúcich tepelnú zmenu pri každej injekcii. Analytický softvér Nano Analyze

15

Ver. 3,70 (TA Instruments) bol použitý na korekciu základnej línie, korekciu pre slepý
pokus alebo rozpúťacie teplo vzorky (pri nasýtení) a na integráciu píku tepelnej
zmeny za vytvorenia grafov hodnôt „Q“. Výsledné izotermy boli preložené
nezávislým modelom na odvodenie termodynamických parametrov.

20

Boli odvodené a uvedené hodnoty Kds a n (molárne pomery v inflexných bodoch
krivky). Optimálne podmienky pre koncentráciu proteínu a ligandu boli odvodené
z predbežných experimentov.
Výsledky

25
Boli stanovené termogramy tepelnej zmeny a ich výsledné izotermy pre väzbu
testovaných zlúčenín na rekombinantný ľudský STING divokého typu (aa, 139–379,
H232R). Väzba každej zlúčeniny na STING bola endotermická, ako je indikované
zápornými tepelnými zmenami s exotermickými (pozitívne smery) rozpúšťacími
30

teplami (pozorované potom, či zlúčenina dosiahla nasýtenie proteínu). Ukázalo sa, že
2', 3' cGAMP produkuje podobnú endotermickú reakciu na rôzne varianty STING.
Zlúčenina 1a poskytla najnižšie Kd 0,04 µM, nasleduje 2'3' cGAMP s Kd 0,07 µM a
potom ML RR-S2 CDA s Kd 0,40 µM. Všetky zlúčeniny poskytli hodnoty n blízke
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0,5, čo naznačuje, že proteín STING bol prítomný ako dimér a viazal 1 mol zlúčeniny
na 2 moly STING.
Príklad 114 - Identifikácia potenciálnych metabolitov
5
Zlúčenina 1a bola inkubovaná v hepatocytoch CD-1 myši, potkana Sprague Dawley,
psa Beagle, opice Cynomolgus a človeka, aby bola vyhodnotená tvorba hlavných
metabolitov.
10

Materiály
Kryokonzervované spojené hepatocyty boli zakúpené od spoločností ThermoFisher
Scientific (Waltham, MA), Xenotech, LLC (Kansas City, KS) a In Vitro ADMET
Laboratories (Columbia, MD) a príslušné média boli zakúpené od In Vitro ADMET

15

Laboratories (Columbia, MD) a Life Technologies (Carlsbad, CA). Farbiaci roztok
AOPI a fosfátový pufor boli získané od spoločnosti Corning Life Sciences
(Tewksbury, MA), resp. Nexcelom Bioscience (Lawrence, MA). Všetky chemikálie,
reagencie a rozpúšťadla použité pri analýze boli buď analytické alebo HPLC čistoty.

20

Usporiadanie a postupy experimentov
Inkubácia hepatocytov
Zlúčenina 1a bola odvážená a rozpustená v HPLC vode obsahujúcej 0,12 % kyseliny

25

mravčej PBS na dosiahnutie koncentrácie 1020 mmol/l. Roztok bol potom
individuálne zriedený 2,5krát na 4 mmol/l a potom ďalej 21 000krát zriedený
Williamsovým E médiom obsahujúcim 0,1 % ľudského sérového albumínu a
2 mmol/l L-glutamínu, aby bol vytvorený pracovný zásobný roztok s koncentráciou
20 µmol/l.

30
Pred inkubáciou boli kryokonzervované hepatocyty rozmrazené vo vodnom kúpeli pri
37 °C. Jedna skúmavka s kryokonzervovanými hepatocytmi bola pridaná do každej
50ml kónickej skúmavky kryokonzervovaného média na obnovu hepatocytov (UCRM)
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získaného od spoločnosti In Vitro ADMET Laboratories (Columbia, MD). Bunky boli
odstreďované v centrifúge Beckman (Brea, CA) s rotorom GH 3.8 pri 740 otáčkach
za minútu po dobu 10 minút pri teplote miestnosti 4 °C. Supernatant bol odstránený a
bunky boli resuspendované v kultivačnom médiu na spočítanie. Potom, čo boli bunky
5

resuspendované v kultivačnom médiu, bolo 20 µl resuspenzie prenesených a
zmiešaných s 20 µl farbiaceho roztoku AOPI. Roztok bol jemne premiešaný a bunky
boli spočítané pomocou zariadenia Cellometer (Nexcelom, Lawrence, MA). Po
spočítaní boli bunky resuspendované na 1 alebo 2 milióny životaschopných buniek/ml
vo Williamsovom E médiu obsahujúcom 2 mmol/l L-glutamínu (pH 7,4).

10
Suspenzia hepatocytov (50 µl/jamku) bola pridaná do 48jamkovej doštičky. Na
zahájenie reakcie bolo pridaných 50 mikrolitrov pracovného zásobného roztoku
obsahujúceho zlúčeninu 1a (20 µmol/l). Doštička bola umiestnená do inkubátora pre
tkanivové kultúry (5 % CO2 / 95 % vzduchu, zvlhčená atmosféra a 37 °C) a reakcia
15

boli ukončené 200 µl zastavovacieho roztoku pozostávajúceho z 100% metanolu /
acetonitrilu (1/1, obj./obj.) s 2010 ng/ml furosemidu a 0,2 µmol/l (R)-propranololu v 5,
30, 60, 120, 180 a 240 minútach. Zmes bola odstredená a prefiltrovaná a supernatant
bol zozbieraný na analýzu. Konečné koncentrácie kryokonzervovaných hepatocytov
boli 1 x 106 buniek/ml. Konečná inkubačná koncentrácia zlúčeniny 1a bola 10 µmol/l.

20
Podmienky LC-MS/MS na identifikáciu metabolitov
Systém LC-MS/MS pozostával zo Shimadzu HPLC a hybridného kvadrupólu ABSCIEX TripleTOF 5600 a hmotnostného spektrometra TOF (Framingham, MA).
25

Shimadzu HPLC (Kyoto, Japonsko) pozostával z modulu komunikačnej zbernice
(CBM-20A),

automatického vzorkovača (SIL-30AC) s pripojeným rackovým

meničom (Rack Changer II), dvoch čerpadiel (LC-30AD) a ohrievača kolóny (CTO30A). Hmotnostný spektrometer bol kalibrovaný pomocou AB-SCIEX APCI ako
negatívnych, tak pozitívnych kalibračných roztokov Framingham, MA). Vzorky
30

získané z inkubácií s hepatocytmi boli analyzované ako v negatívnom, tak
v pozitívnom režime skenovania. Základná analytická metóda a inštrumentálne
podmienky sú zahrnuté nižšie. Úprava nastavenia spektrometra bola závislá na
potrebe analytu.
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Podmienky LC-MS/MS:
Chromatografia

Shimadzu LC30AD

Nastavenie:
Typ kolóny

Agilent Eclipse XDB-C8, 5µ, 2,1 x 150 mm, č. dielu
993700-906, sériové č. USSN002817

Mobilná fáza

A: voda/metanol = 95/5 (v/v) s 5 mM octanu amónneho
B: metanol/voda = 95/5 (v/v) s 5 mM octanu amónneho

Gradienty

0–1 min pri 1 % B; 1–5 min lineárne do 10 % B; 5–13 min
lineárne do 95 % B; 13–19,9 min pri 95 % B; 19,9–20 min
lineárne do 1 % B; 20–24 min pri 1 % B

Prietok

0,4 ml/min

Doba analýzy

24 min

Zásobník na vzorky

4 °C

Teplota
Vstrekovaný objem

15 µl

Hmotnostný
spektrometer

AB Sciex Hybrid Quadrupole-TOF LC-MS/MS Triple TOF
5600

Nastavenie:
Iónový zdroj

Iónový zdroj DuoSpray

Polarita

Záporná alebo kladná

Rozprašovacie
napätie 4500 V alebo 5500 V
iónového zdroja (ISVF)
Teplota (TEM)

550 °C

Cloniaci plyn (CUR)

30

GS1

50

GS2

50

Nastavenie TOF-MS:

CE -5,000 alebo 5,000
DP -100,000 alebo 100,000
Rozsah skenovania: 120,0–1000,0

Nastavenie TOF MS^2:

CE -60,000 alebo 60,000
CES 5,000
DP -100,000 alebo 100,000
Rozsah skenovania: 100,0–1000,0
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Analýza dát aktivity
Dáta hmotnostnej spektrometrie boli získané pomocou AB-Sciex Analyst TF (verzia
1.5.1; Framingham, MA). Chromatogramy a spektra boli získané pomocou AB-Sciex
5

PeakView (verzia 2.2.0.1; Framíngham, MA). Porovnanie relatívnych plôch píku pre
extrahované iónové chromatogramy bolo založené na ±0,0002 Da očakávaného
presného pomeru hmotnosti k náboju (m/z) pre každý sledovaný analyt.
Výsledky

10
Z inkubácii s hepatocytmi nebol detegovaný žiadny metabolit. Za uvedených
analytických podmienok zlúčenina 1a vykazovala retenčnú dobu približne 7,8 minút.
V režime negatívneho skenovania vykazovala zlúčenina 1a deprotonovaný
molekulárny ión m/z 745 (C24H25F2N10O8P2S2-) a dvakrát deprotonovaný molekulárny
15

ión m/z 372 (C24H24F2N10O8P2S22-). boli pozorované hlavné ióny produktu MS/MS
s m/z 533 (C19H19FN10O4PS-) a m/z 186 (C9H8N5-). V pozitívnom skenovacom režime
zlúčenina 1a vykazovala protonovaný molekulárny ión m/z 747 (C24H27F2N10O8P2S2+)
a hlavné produktové ióny MS/MS s m/z 651 (C24H26F2N10O6PS+), m/z 252
(C10H11FN5O2+) a m/z 188 (C9H10N5+). MS a MS/MS dáta potvrdzujú štruktúru

20

zlúčeniny 1a.
Zlúčenina 1a bola stabilná pri inkubáciách s hepatocytmi myši, potkana, psa, opice a
človeka. V tejto štúdii nebol identifikovaný žiadný zjavný metabolit zlúčeniny 1a. Vo
vzorcoch získaných z inkubácii s hepatocytmi mohla byť detegovaná len samotná

25

zlúčenina 1a a potvrdená fragmentmi tandémovej hmotnostnej spektrometrie
(MS/MS).
Všetky dokumenty, na ktoré sa v tomto opise odkazuje, sú tu zahrnuté formou odkazu,
aj keď pokiaľ je akýkoľvek zahrnutý dokument v rozpore s týmto písomným opisom,

30

potom bude mať prednosť tento písomný opis. Odborníkom v odbore bude zrejmé, že
na tu poskytnutom materiáli môžu byť vykonané rôzne zmeny a modifikácie a že tento
materiál spadá do rozsahy a ducha tohto opisu.
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VÝPISY SEKVENCIÍ
SEQ ID NO: 1 (WT ľudský STING):

5
SEQ ID NO: 2 (REF ľudský STING):

10
SEQ ID NO: 3 (AQ ľudský STING):
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SEQ ID NO: 4 (WT STING zvyšky 155–341):

5
SEQ ID NO: 5 (His-TEV-Sumo-WT STING 155–341)

10
SEQ ID NO: 6 (REF STING zvyšky 155–341):
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SEQ ID NO: 7 (His-TEV-Sumo-REF STING 155–341)

5
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ZOZNAM SEKVENCIÍ
[0389]
<110> Eisai R&D Management Co., Ltd.
5

Kim, Dae-Shik
Fang, Frank
Endo, Atsushi
Choi, Hyeong-Wook
Hao, Ming-Hong

10

Bao, Xingfeng
Huang, Kuan-Chun
<120> Zlúčeniny na liečbu rakoviny
<130> 0080171-000371
<150> 62/460562

15

<151> 2017-02-17
<150> 62/479169
<151> 2017-03-30
<150> 62/551645
<151> 2017-08-29

20

<150> 62/551647
<151> 2017-08-29
<150> 62/551668
<151> 2017-08-29
<160> 7

25

<170> PatentIn verzia 3.5
<210> 1
<211> 1140
<212> DNA
<213> Homo sapiens

30

<400> 1

200

<210> 2
5

<211> 1140
<212> DNA
<213> Homo sapiens
<400> 2

201

<210> 3
<211> 1140
<212> DNA
5

<213> Homo sapiens
<400> 3
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<210> 4
<211> 187
<212> PRT
5

<213> Homo sapiens
<400> 4
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<210> 5
<211> 311
<212> PRT
5

<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> His-TEV-Sumo-WT STING konštrukt
<400> 5

10

204

<210> 6
<211> 187
<212> PRT
5

<213> Homo sapiens
<400> 6

205

<210> 7
<211> 311
<212> PRT
5

<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> His-TEV-Sumo-REF STING 155-341 konštrukt
<400> 7
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PÁTENTOVÉ NÁROKY
1. Zlúčenina vzorca (III):

5
alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ, kde
substituent R1a je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z -H, -OH a -F;
10
substituent R1b je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z -H, -OH a -F, pričom aspoň
jeden zo substituentov R1a a R1b je -H;
substituent R4a je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z -H, -OH a -F;
15
substituent R4b je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z -H, -OH a -F, pričom aspoň
jeden zo substituentov R4a a R4b je -H;
P1 a P2 majú každý nezávisle stereochemickú konfiguráciu S alebo R;
20
Z je -O- alebo -NH-;
substituenty X1a a X2a sú rovnaké alebo rôzne a sú nezávisle vybrané z =O alebo =S;
25

substituenty X1b a X2b sú rovnaké alebo rôzne a sú nezávisle vybrané z -OR5 a -SR5;

209

pričom substituent R5 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z -H, -C1–6 alkylu, C(O)C1–6 alkylu a -CH2OC(O)OC1–6 alkylu;
5

substituent L1 vo vzorci (III) predstavuje štyri, päť alebo šesť uhlíkov na dĺžku a ide o

kde
10

označuje jednoduchú väzbu, dvojitú väzbu alebo trojitú väzbu a kde (i) 0 alebo 1
výskyt
15

v L1 označuje trojitú väzbu; alebo (ii) 0, 1 alebo 2 výskyty

20
v L1 označujú dvojitú väzbu, pričom geometria okolo každej dvojitej väzby je cis
alebo trans; a (iii) pričom keď 1 výskyt

25
v L1 označuje trojitú väzbu, 0 výskytov

210

v L1 označuje dvojitú väzbu; a (iv) kde 2 výskyty

5
v L1 označujú dvojitú väzbu, pričom tieto dvojité väzby sú buď susediace väzby alebo
striedavé väzby;
10

pričom X10, X11, X12, X13, X14 a X15 sú nezávisle vybrané z väzby, -CH2-, alebo -CH-,
pričom skupina -CH2- alebo -CH- je nesubstituovaná alebo substituovaná (i) -OH, (ii)
-F, (iii) -Cl, (iv) -NH2 alebo (v) -D, a pričom keď X10 alebo X15 je väzba, tak táto
väzba nie je dvojitá alebo trojitá väzba;

15

a pričom ktorékoľvek dva susedné členy skupiny zahrnujúce X10, X11, X12, X13, X14 a
X15 môžu prípadne tvoriť s ďalšími atómami C3 cykloalkyl alebo C3 heterocykloalkyl,
pričom uvedený C3 heterocykloalkyl obsahuje atóm N alebo O;
pričom B1 a B2 sú nezávisle vybrané z:

20
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kde väzby v bodoch q a r na B1 a B2 sú pripojené v bodoch q a r vo vzorci (III).
2. Zlúčenina alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ podľa nároku 1, kde:
5
substituent R1a je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z -H a -F;
substituent R1b je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z -H a -F, pričom R1a a R1b
nemôžu byť obidva -F;
10
substituent R4a je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z -H a -F;
substituent R4b je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z -H a -F, pričom R4a a R4b
nemôžu byť obidva -F;
15
P1 a P2 majú každý nezávisle stereochemickú konfiguráciu S alebo R;
substituenty X1a a X2a sú rovnaké alebo rôzne a sú nezávisle vybrané z =O alebo =S;
20

substituenty X1b a X2b sú rovnaké alebo rôzne a sú nezávisle vybrané z -OR5 a -SR5;
pričom substituent R5 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z -H, C1–6 alkylu a C(O)C1–6 alkylu;

25

substituent L1 vo vzorci (III) predstavuje štyri alebo päť uhlíkov na dĺžku a ide o

kde
30
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označuje jednoduchú väzbu alebo dvojitú väzbu a kde buď 0 alebo 1 výskyt

5
v L1 označuje dvojitú väzbu, pričom geometria okolo dvojitej väzby je cis alebo trans;
pričom substituenty X10 a X14 sú nezávisle vybrané z väzby, -CH- alebo -CH2-, a
10

pričom, keď X10 alebo X14 je väzba, tak táto väzba nie je dvojitá;
pričom B1 a B2 sú nezávisle vybrané z:

15
kde väzby v bodoch q a r na B1 a B2 sú pripojené v bodoch q a r vo vzorci (III).
3. Zlúčenina vzorca (IV):

213

alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ, kde
5

substituent R1a je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z -H, -OH a -F;
substituent R1b je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z -H, -OH a -F, pričom aspoň
jeden zo substituentov R1a a R1b je -H;

10

substituent R4a je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z -H, -OH a -F;
substituent R4b je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z -H, -OH a -F, pričom aspoň
jeden zo substituentov R4a a R4b je -H;

15

P1 a P2 majú každý nezávisle stereochemickú konfiguráciu S alebo R;
substituenty X1a a X2a sú rovnaké alebo rôzne a sú nezávisle vybrané z =O alebo =S;
substituenty X1b a X2b sú rovnaké alebo rôzne a sú nezávisle vybrané z -OR5 a -SR5;

20
pričom substituent R5 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z -H, C1–6 alkylu, C(O)C1–6 alkylu a -CH2OC(O)OC1–6 alkylu;
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substituent L1 vo vzorci (IV) predstavuje štyri, päť alebo šesť uhlíkov na dĺžku a ide o

5

kde

označuje jednoduchú väzbu, dvojitú väzbu alebo trojitú väzbu a kde (i) 0 alebo 1
10

výskyt

v L1 označuje trojitú väzbu; alebo (ii) 0, 1 alebo 2 výskyty
15

v L1 označujú dvojitú väzbu, pričom geometria okolo každej dvojitej väzby je cis
alebo trans; a (iii) pričom keď 1 výskyt
20

v L1 označuje trojitú väzbu, 0 výskytov

25
v L1 označuje dvojitú väzbu; a (iv) kde 2 výskyty

215

v L1 označujú dvojitú väzbu, pričom tieto dvojité väzby sú buď susediace väzby alebo
striedavé väzby;
5
pričom X10, X11, X12, X13, X14 a X15 sú nezávisle vybrané z väzby, -CH2-, alebo -CH-,
pričom skupina -CH2- alebo -CH- je nesubstituovaná alebo substituovaná (i) -OH, (ii)
-F, (iii) -Cl, (iv) -NH2 alebo (v) -D, a pričom keď X10 alebo X15 je väzba, tak táto
väzba nie je dvojitá alebo trojitá väzba;
10
a pričom ktorékoľvek dva susedné členy skupiny zahrnujúce X10, X11, X12, X13, X14 a
X15 môžu prípadne tvoriť s ďalšími atómami C3 cykloalkyl alebo C3 heterocykloalkyl,
pričom uvedený C3 heterocykloalkyl obsahuje atóm N alebo O;
15

pričom B1 a B2 sú nezávisle vybrané z:

20
kde väzby v bodoch q a r na B1 a B2 sú pripojené v bodoch q a r vo vzorci (IV),
alebo kde
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substituent R1a je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z -H a -F;
substituent R1b je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z -H a -F, pričom R1a a R1b
nemôžu byť obidva -F;
5
substituent R4a je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z -H a -F;
substituent R4b je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z -H a -F, pričom R4a a R4b
nemôžu byť obidva -F;
10
P1 a P2 majú každý nezávisle stereochemickú konfiguráciu S alebo R;
substituenty X1a a X2a sú rovnaké alebo rôzne a sú nezávisle vybrané z =O alebo =S;
15

substituenty X1b a X2b sú rovnaké alebo rôzne a sú nezávisle vybrané z -OR5 a -SR5;
pričom R5 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z -H, C1–6 alkylu a -C(O)C1–6 alkylu;
substituent L1 vo vzorci (IV) predstavuje štyri alebo päť uhlíkov na dĺžku a ide o

20
kde

25
označuje jednoduchú väzbu alebo dvojitú väzbu a kde buď 0 alebo 1 výskyt

30

v L1 označuje dvojitú väzbu, pričom geometria okolo dvojitej väzby je cis alebo trans;
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pričom substituenty X10 a X14 sú nezávisle vybrané z väzby, -CH- alebo -CH2-, a
pričom, keď X10 alebo X14 je väzba, tak táto väzba nie je dvojitá;
5

pričom B1 a B2 sú nezávisle vybrané z:

kde väzby v bodoch q a r na B1 a B2 sú pripojené v bodoch q a r vo vzorci (IV).
10
4. Zlúčenina vzorca (V):

15

alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ, kde
substituent R1a je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z -H, -OH a -F;
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substituent R1b je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z -H, -OH a -F, pričom aspoň
jeden zo substituentov R1a a R1b je -H;
substituent R4a je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z -H, -OH a -F;
5
substituent R4b je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z -H, -OH a -F, a pričom aspoň
jeden zo substituentov R4a a R4b je -H;
P1 a P2 majú každý nezávisle stereochemickú konfiguráciu S alebo R;
10
substituenty X1a a X2a sú rovnaké alebo rôzne a sú nezávisle vybrané z =O alebo =S;
substituenty X1b a X2b sú rovnaké alebo rôzne a sú nezávisle vybrané z -OR5 a -SR5;
15

pričom substituent R5 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z -H, C1–6 alkylu, C(O)C1–6 alkylu a -CH2OC(O)OC1–6 alkylu;
substituent L1 vo vzorci (V) predstavuje štyri, päť alebo šesť uhlíkov na dĺžku a ide o

20
kde

25
označuje jednoduchú väzbu, dvojitú väzbu alebo trojitú väzbu a kde (i) 0 alebo 1
výskyt
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v L1 označuje trojitú väzbu; alebo (ii) 0, 1 alebo 2 výskyty

5
v L1 označujú dvojitú väzbu, pričom geometria okolo každej dvojitej väzby je cis
alebo trans; a (iii) pričom keď 1 výskyt

10
v L1 označuje trojitú väzbu, 0 výskytov

15
v L1 označuje dvojitú väzbu; a (iv) kde 2 výskyty

20

v L1 označujú dvojitú väzbu, pričom tieto dvojité väzby sú buď susediace väzby alebo
striedavé väzby;
pričom X10, X11, X12, X13, X14 a X15 sú nezávisle vybrané z väzby, -CH2-, alebo -CH-,
pričom skupina -CH2- alebo -CH- je nesubstituovaná alebo substituovaná (i) -OH, (ii)

25

-F, (iii) -Cl, (iv) -NH2 alebo (v) -D, a pričom keď X10 alebo X15 je väzba, tak táto
väzba nie je dvojitá alebo trojitá väzba;
a pričom ktorékoľvek dva susedné členy skupiny zahrnujúce X10, X11, X12, X13, X14 a
X15 môžu prípadne tvoriť s ďalšími atómami C3 cykloalkyl alebo C3 heterocykloalkyl,

30

pričom uvedený C3 heterocykloalkyl obsahuje atóm N alebo O;
pričom B1 a B2 sú nezávisle vybrané z:
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5

kde väzby v bodoch q a r na B1 a B2 sú pripojené v bodoch q a r vo vzorci (V), alebo
kde
substituent R1a je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z -H a -F;

10

substituent R1b je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z -H a -F, pričom R1a a R1b
nemôžu byť obidva -F;
substituent R4a je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z -H a -F;

15

substituent R4b je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z -H a -F, pričom R4a a R4b
nemôžu byť obidva -F;
P1 a P2 majú každý nezávisle stereochemickú konfiguráciu S alebo R;

20

substituenty X1a a X2a sú rovnaké alebo rôzne a sú nezávisle vybrané z =O alebo =S;
substituenty X1b a X2b sú rovnaké alebo rôzne a sú nezávisle vybrané z -OR5 a -SR5;
pričom R5 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z -H, C1–6 alkylu a -C(O)C1–6 alkylu;
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substituent L1 vo vzorci (V) predstavuje štyri alebo päť uhlíkov na dĺžku a ide o

5

kde

označuje jednoduchú väzbu alebo dvojitú väzbu a kde buď 0 alebo 1 výskyt
10

v L1 označuje dvojitú väzbu, pričom geometria okolo dvojitej väzby je cis alebo trans;
15

pričom substituenty X10 a X14 sú nezávisle vybrané z väzby, -CH- alebo -CH2-, a
pričom, keď X10 alebo X14 je väzba, tak táto väzba nie je dvojitá;
pričom B1 a B2 sú nezávisle vybrané z:

20
kde väzby v bodoch q a r na B1 a B2 sú pripojené v bodoch q a r vo vzorci (V).

25
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5. Zlúčenina alebo farmaceuticky prijateľná soľ podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1–4,
kde
(i) stereochemická konfigurácia P1 a P2 je v obidvoch prípadoch R, stereochemická
5

konfigurácia P1 je R a a P2 je S alebo stereochemická konfigurácia P1 je S a P2 je R;
(ii) jeden výskyt

10
v L1 označuje dvojitú väzbu, pričom geometria okolo dvojitej väzby je trans; a
(iii) Z je -O15

a výhodne kde
substituenty R1a a R4a sú každý -F alebo
substituenty R1b a R4b sú každý -F.

20
6. Zlúčenina alebo farmaceuticky prijateľná soľ podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1–5,
kde B1 a B2 sú každý

25
a výhodne kde
X1a a X2a sú obidva =O a X1b a X2b sú obidva -SH.
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7. Zlúčenina alebo farmaceuticky prijateľná soľ podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1–6,
kde L1 je štyri alebo päť uhlíkov na dĺžku a výhodne kde L1 je

5
8. Zlúčenina alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ vybraná zo skupiny, ktorú tvorí:

10

224

5

225

5

226

5
a

10

227

5

228

5

229

5

230

5
pričom zlúčenina alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ je výhodne vybraná zo
skupiny pozostávajúcej z:

10

231

5

232

5

233

5

234

a

5
9. Zlúčenina alebo farmaceuticky prijateľná soľ podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1–9,
pričom zlúčenina alebo farmaceuticky prijateľná soľ má (i) hodnotu EC50 pod 100
mikromol v reportérových bunkách exprimujúcich ľudský variant STING HAQ; (ii)
10

hodnotu EC50 pod 100 mikromol v reportérových bunkách exprimujúcich ľudský
variant STING AQ; (iii) hodnotu EC50 pod 100 mikromol v reportérových bunkách
exprimujúcich ľudský variant STING WT; alebo (iv) hodnotu EC50 pod 100 mikromol
v reportérových bunkách exprimujúcich ľudský variant STING REF.

15

10. Zlúčenina alebo farmaceuticky prijateľná soľ podľa nároku 8, pričom zlúčeninou
je:
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alebo ich farmaceuticky prijateľnú soľ.
5

11. Zlúčenina alebo farmaceuticky prijateľná soľ podľa nároku 8, pričom zlúčeninou
je:

10

alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ.
12. Zlúčenina alebo farmaceuticky prijateľná soľ podľa nároku 8, pričom zlúčeninou
je:

15
alebo ich farmaceuticky prijateľnú soľ.
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13. Zlúčenina alebo farmaceuticky prijateľná soľ podľa nároku 8, pričom zlúčeninou
je:

5
alebo ich farmaceuticky prijateľnú soľ.
14. Zlúčenina alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ, pričom zlúčeninou je:
10

15. Farmaceuticky prijateľná soľ podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1–14, pričom touto
soľou je diamónna soľ.
15
16. Zlúčenina podľa ktoréhokoľvek z nárokov 10–14.
17. Farmaceutický prostriedok obsahujúci zlúčeninu podľa ktoréhokoľvek z nárokov
1–15 alebo jej farmaceuticky prijateľnú soľ a farmaceuticky prijateľnú pomocnú látku.
20
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18. Zlúčenina, jej farmaceuticky prijateľná soľ alebo farmaceutický prostriedok podľa
ktoréhokoľvek z nárokov 1–15 a 17 na použitie pri liečbe rakoviny, pričom rakovina
je výhodne vybraná zo skupiny pozostávajúcej z lymfómu, melanómu, kolorektálneho
karcinómu, rakoviny prsníka, akútnej myeloidnej leukémie, rakoviny hrubého čreva,
5

rakoviny pečene, rakoviny prostaty, rakoviny pankreasu, rakoviny obličiek a gliómu.
19. Zlúčenina, jej farmaceuticky prijateľná soľ alebo farmaceutický prostriedok podľa
ktoréhokoľvek z nárokov 1–15, 17 alebo 18 na použitie pri liečbe rakoviny u pacienta,
ktorý má

10
• alelu REF STING alebo
• alelu WT STING alebo
15

• alelu AQ STING alebo
• alelu HAQ STING.
20. Zlúčenina, farmaceuticky prijateľná soľ alebo farmaceutický prostriedok podľa

20

nároku 18 na použitie pri liečbe rakoviny, kde uvedená rakovina je metastázujúca.
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5

244

245

246

247
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256

5

