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DERIVÁT BENZOFURÁNU, SPÔSOB JEHO PRÍPRAVY A JEHO POUŽITIE
V MEDICÍNE

Opis

OBLAST VYNÁLEZU

[0001] Predkladaný vynález patrí do oblasti medicíny a týka sa derivátu benzofuránu,
spôsobu jeho prípravy a jeho použitia v lekárskom výskume. Predkladaný vynález opisuje
použitie derivátu ako inhibítoru EZH2 pri prevencii a/alebo liečbe ochorení, ako je nádor a
rakovina, atď., najmä pri prevencii a/alebo liečbe non-Hodgkinovho lymfómu, difúzneho
veľkobunkového B-lymfómu, folikulárneho lymfómu a synoviálneho sarkómu atď.

DOTERAJŠÍ STAV TECHNIKY

[0002] Výskyt tumoru je evolučný proces s niekoľkými faktormi a niekoľkými fázami,
zahrnujúce mutáciu a epigenetické zmeny viacerých génov, ako je napríklad onkogén, antionkogén a gén na opravu poškodenia DNA. Presne povedané, epigenetika je definovaná ako
kombinácia genetických mechanizmov schopných zmeniť funkciu genómu okrom priamej
zmeny sekvencie DNA. Pojem „epigenetika” sa tu všeobecne týka prvkov chromatínovej
štruktúry, ktoré riadia funkciu genómu, bez ohľadu na to, či je táto kontrola dedičná.
Epigenetická alebo chromatínová regulácia hrá dôležitú rolu v génovej expresii pri normálnej
fyziologickej funkcii alebo pri vývoji rakoviny.
[0003] Proteín skupiny polycomb (PcG) je dôležitý proteínový faktor podieľajúci sa na
negatívnej regulácii epigenetiky génov chromatínu. U cicavcov sa PcG všeobecne delia na
dva typy s rôznymi štruktúrami a funkciami: polycomb represívny komplex 2 (PRC2) a
polycomb represívny komplex 1 (PRC1). Histón metyltransferáza kódovaná génom EZH2 je
katalytická zložka polycomb represívneho komplexu 2 (PRC2) a vyvíja aktivitu
metyltransferázy na lyzín 27 (H3K27) histónu H3 za vzniku H3K27me3 pomocou SET
domény podjednotky EZH2. To má za následok transkripčnú represiu pomocou rôznych
mechanizmov vrátane urgentného náboru DNA metyltransferáz (DNMT) a PRC 1, ktorý
ubikvitinuje H2AK119. Kodónová mutácia v kodóne 641 EZH2, najbežnejšom mutačnom
hotspote, je mutácia so ziskom funkcie vedúcej k zosilnenej trimetylácii histónu H3K27 a
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hrá dôležitú rolu v tumorigenéze difúzneho veľkobunkového B-lymfómu typu GCB
(DLBCL) a folikulárneho lymfómu (FL). Opakujúce sa somatické mutácie v SET doméne
Ezh2 sú bežné u pacientov s difúznymi veľkobunkovými B-lymfómami (DLBCL). Okrom
toho je nadmerná expresia EZH2 bežná u rôznych typov nádorov so zlou prognózou, vrátane
rakoviny, lymfómov a sarkómov mäkkých tkanív atď. Expresia EZH2 v synoviálnom
sarkóme je spojená s vysokou trimetyláciou H3K27. Hladiny EZH2 sú abnormálne zvýšené
v rakovinových tkanivách v porovnaní s normálnymi tkanivami a EZH2 je najvýraznejšie
exprimovaný u pokročilých rakovín alebo u zlej prognózy. U niektorých typov rakoviny
dochádza k nadmernej expresii EZH2 súčasne s amplifikáciou génu EZH2. Veľké množstvo
experimentálnych štúdií si/shRNA ukazuje, že zníženie expresie Ezh2 v nádorových
bunkových líniách môže inhibovať proliferáciu, migráciu a invazivitu alebo angiogenézu
nádorových buniek a viesť k apoptóze.
[0004] Patentové prihlášky opisujúce selektívne inhibítory EZH2 zahrnujú WO2012005805,
WO2012050532, WO2012118812, WO2012142513, WO2012142504, WO2013049770,
WO2013039988, WO2013067300, WO2015141616, WO2011140325 atď.
[0005] Inhibítory EZH2 ako liečivá majú perspektívne možnosti použitia v zdravotníckom
priemysle. Stále však existuje potreba vyvinúť nové inhibítory EZH2 na dosiahnutie lepšieho
terapeutického účinku u nádoru alebo rakoviny a lepšieho uspokojenia dopytu na trhu.

PODSTATA VYNÁLEZU

[0006] Predkladaný vynález sa týka zlúčeniny vzorca (I) alebo jej tautoméru, mezoméru,
racemátu, enantioméru, diastereoméru alebo zmesi, alebo jej farmaceuticky prijateľnej soli,
pričom štruktúra zlúčeniny vzorca (I) je nasledujúca:

pričom:
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kruh A je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z heterocyklylu a cykloalkylu;
každé R1 je rovnaké alebo odlišné a každé je nezávisle vybrané zo skupiny
pozostávajúcej z nasledujúcich: vodík, halogén, alkyl, haloalkyl, alkoxy, haloalkoxy,
amino, nitro, hydroxy, kyano, cykloalkyl, heterocyklyl, aryl, heteroaryl, -OR6, C(O)R6, -C(O)OR6, -S(O)mR6, -S(O)mNR7R8 a -(CH2)xRa, kde alkyl, haloalkyl,
heterocyklyl, aryl a heteroaryl sú každé nezávisle a voliteľne substituované jednou
alebo viacerými skupinami vybranými zo skupiny, ktorú tvorí alkyl, haloalkyl,
halogén, amino, nitro, kyano, hydroxy, alkoxy, haloalkoxy, hydroxyalkyl, cykloalkyl
heterocyklyl, aryl a heteroaryl;
Ra je vybrané zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, cykloalkylu, heterocyklylu a NR7R8, kde cykloalkyl a heterocyklyl sú každé nezávisle a voliteľne substituované
jednou alebo viacerými skupinami vybranými zo skupiny, ktorú tvorí alkyl, haloalkyl,
halogén, amino, nitro, kyano, hydroxy, alkoxy, haloalkoxy, hydroxyalkyl, cykloalkyl,
heterocyklyl, aryl a heteroaryl;
R2 je vodík alebo alkyl, kde alkyl je voliteľne substituovaný jednou alebo viacerými
skupinami vybranými zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, hydroxy, kyano,
cykloalkylu a heterocyklylu;
R3 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z vodíku, alkylu, halogénu, kyano, alkoxy a
haloalkylu;
každé R4 je rovnaké alebo odlišné a každé je nezávisle vybrané zo skupiny
pozostávajúcej z nasledujúcich: vodík, alkyl, haloalkyl, hydroxy, amino, alkoxy,
haloalkoxy, cykloalkyl, heterocyklyl, aryl, heteroaryl, -OR6, -C(O)R6, -C(O)OR6, S(O)mR6, -S(O)mNR7R8 a -NR7R8;
každé R5 je rovnaké alebo odlišné a každé je nezávisle vybrané zo skupiny
pozostávajúcej z nasledujúcich: vodík, alkyl, oxo, halogén, haloalkyl, hydroxy,
amino, alkoxy, haloalkoxy, cykloalkyl, heterocyklyl, aryl, heteroaryl, -OR6, -C(O)R6,
-C(O)OR6, -S(O)mR6, -S(O)mNR7R8 a -NR7R8;
R6 je vybrané zo skupiny pozostávajúcej z vodíku, alkylu, haloalkylu, alkoxy,
hydroxyalkylu, hydroxy, amino, cykloalkylu, heterocyklylu, arylu a heteroarylu;
R7 a R8 sú rovnaké alebo odlišné a každé je nezávisle vybrané zo skupiny
pozostávajúcej z vodíku, alkylu, alkoxy, hydroxyalkylu, hydroxy, amino,
alkoxykarbonylu, cykloalkylu, heterocyklylu, arylu a heteroarylu, kde alkyl, amino,
cykloalkyl, heterocyklyl, aryl a heteroaryl sú každé nezávisle a voliteľne
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substituované jednou alebo viacerými skupinami vybranými zo skupiny, ktorú tvorí
alkyl, halogén, hydroxy, amino, alkoxykarbonyl, nitro, kyano, alkoxy, hydroxyalkyl,
cykloalkyl, heterocyklyl, aryl a heteroaryl;
m je 0, 1 alebo 2;
n je 0, 1, 2 alebo 3;
p je 0, 1, 2, 3, 4 alebo 5;
q je 0, 1 alebo 2; a
x je 0, 1, 2 alebo 3.

[0007] Vo výhodnom uskutočnení predkladaného vynálezu v zlúčenine vzorca (I) alebo v jej
tautoméri, mezoméri, racemáte, enantioméri, diastereoméri alebo zmesi, alebo jej
farmaceuticky prijateľnej soli, n je 2.
[0008] Vo výhodnom uskutočnení predkladaného vynálezu v zlúčenine vzorca (I) alebo v jej
tautoméri, mezoméri, racemáte, enantioméri, diastereoméri alebo zmesi, alebo jej
farmaceuticky prijateľnej soli, q je 0 alebo 1.
[0009] Vo výhodnom uskutočnení predkladaného vynálezu v zlúčenine vzorca (I) alebo v jej
tautoméri, mezoméri, racemáte, enantioméri, diastereoméri alebo zmesi, alebo jej
farmaceuticky prijateľnej soli, p je 0 alebo 1.
[0010] Vo výhodnom uskutočnení predkladaného vynálezu, v zlúčenine vzorca (I) alebo v
jej tautoméri, mezoméri, racemáte, enantioméri, diastereoméri alebo zmesi alebo jej
farmaceuticky prijateľnej soli, každé R1 je rovnaké alebo odlišné a každé je nezávisle vybrané
zo skupiny pozostávajúcej z nasledujúcich: vodík, halogén, alkyl, haloalkyl, kyano,
cykloalkyl, heterocyklyl a -(CH2)xRa, kde alkyl a heterocyklyl sú každý nezávisle a voliteľne
substituovaný jednou alebo viacerými skupinami vybranými zo skupiny pozostávajúcej z
alkylu, hydroxyalkylu a halogénu; a Ra je vybrané zo skupiny pozostávajúcej z halogénu,
cykloalkylu, heterocyklylu a -NR7R8, kde cykloalkyl a heterocyklyl sú každý nezávisle a
voliteľne substituovaný jednou alebo viacerými skupinami vybranými zo skupiny
pozostávajúcej z hydroxyalkylu, alkylu a halogénu; a R7, R8 a x sú definované vo vzorci (I).
[0011] Vo výhodnom uskutočnení predkladaného vynálezu, v zlúčenine vzorca (I) alebo v
jej tautoméri, mezoméri, racemáte, enantioméri, diastereoméri alebo zmesi alebo jej
farmaceuticky prijateľnej soli, každé R1 je rovnaké alebo odlišné a každé je nezávisle vybrané
zo skupiny pozostávajúcej z vodíku, alkylu, haloalkylu, kyano a -(CH2)xRa, kde x je 0 a Ra
je halogén alebo cykloalkyl.
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[0012] Vo výhodnom uskutočnení predkladaného vynálezu v zlúčenine vzorca (I) alebo v jej
tautoméri, mezoméri, racemáte, enantioméri, diastereoméri alebo zmesi alebo jej
farmaceuticky prijateľnej soli, R2 je alkyl voliteľne substituovaný cykloalkylom.
[0013] Vo výhodnom uskutočnení predkladaného vynálezu v zlúčenine vzorca (I) alebo v jej
tautoméri, mezoméri, racemáte, enantioméri, diastereoméri alebo zmesi alebo jej
farmaceuticky prijateľnej soli, R3 je vybrané zo skupiny pozostávajúcej z alkylu, halogénu a
haloalkylu.
[0014] Vo výhodnom uskutočnení predkladaného vynálezu, v zlúčenine vzorca (I) alebo v
jej tautoméri, mezoméri, racemáte, enantioméri, diastereoméri alebo zmesi alebo jej
farmaceuticky prijateľnej soli, každé R4 je rovnaké alebo odlišné a každé je nezávisle vybrané
zo skupiny pozostávajúcej z vodíku, alkylu a alkoxy.
[0015] Vo výhodnom uskutočnení predkladaného vynálezu, v zlúčenine vzorca (I) alebo v
jej tautoméri, mezoméri, racemáte, enantioméri, diastereoméri alebo zmesi alebo jej
farmaceuticky prijateľnej soli, každé R5 je rovnaké alebo odlišné a každé je nezávisle vybrané
zo skupiny pozostávajúcej z vodíku, halogénu, oxo, haloalkylu, -C(O)R6, -S(O)mR6 a NR7R8, kde R6 až R8 a m sú definované vo vzorci (I), s výhodou je to vodík.
[0016] Vo výhodnom uskutočnení predkladaného vynálezu je zlúčenina vzorca (I) alebo jej
tautomér, mezomér, racemát, enantiomér, diastereomér alebo zmes, alebo jej farmaceuticky
prijateľná soľ, zlúčenina vzorca (II), alebo jej tautomér, mezomér, racemát, enantiomér,
diastereomér alebo zmes, alebo ich farmaceuticky prijateľná soľ:

pričom:
G je vybrané zo skupiny pozostávajúcej z CRbRc, C=O, S(O)m, NRd a kyslíku;
Rb a Rc sú každé nezávisle vybrané zo skupiny pozostávajúcej z vodíku, alkylu,
alkoxy, halogénu, amino, nitro, hydroxy, kyano, cykloalkylu, heterocyklylu, arylu,
heteroarylu, -OR6, -C(O)R6, -C(O)OR6, -S(O)mR6 a -NR7R8;
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Rd je vybrané zo skupiny pozostávajúcej z vodíku, alkylu, cykloalkylu, haloalkylu,
hydroxyalkylu, heterocyklylu, arylu, heteroarylu, -C(O)R6, -C(O)OR6 a -S(O)mR6; a
R1 až R4, R6 až R8, n, m a q sú definované vo vzorci (I).

[0017] Vo výhodnom uskutočnení predkladaného vynálezu je zlúčenina vzorca (II) alebo jej
tautomér, mezomér, racemát, enantiomér, diastereomér alebo zmes, alebo jej farmaceuticky
prijateľná soľ, zlúčenina vzorca (III), alebo jej tautomér, mezomér, racemát, enantiomér,
diastereomér alebo zmes, alebo ich farmaceuticky prijateľná soľ:

pričom:

E je CH alebo atóm N;
F je vybrané zo skupiny pozostávajúcej z CRbRc, C=O, NRd a kyslíku;
Rb a Rc je každé nezávisle vybrané zo skupiny pozostávajúcej z nasledujúcich: vodík,
alkyl, alkoxy, halogén, amino, nitro, hydroxy, kyano, cykloalkyl, heterocyklyl, aryl,
heteroaryl, -OR6, -C(O)R6, -C(O)OR6, -S(O)mR6 a -NR7R8;
Rd je vybrané zo skupiny pozostávajúcej z vodíku, alkylu, cykloalkylu, haloalkylu,
hydroxyalkylu, heterocyklylu, arylu, heteroarylu, -C(O)R6, -C(O)OR6 a -S(O)mR6;
každé Re je rovnaké alebo odlišné a každé je nezávisle vybrané zo skupiny
pozostávajúcej z vodíku, alkylu, haloalkylu, halogénu, amino, nitro, kyano, hydroxy,
alkoxy, haloalkoxy, hydroxyalkylu, cykloalkylu, heterocyklylu, arylu a heteroarylu;
t je 0, 1, 2, 3, 4 alebo 5;
x je 0, 1, 2 alebo 3;
y je 0, 1, 2 alebo 3; a
R1 až R4, R6 až R8, m a n sú definované vo vzorci (I).

[0018] Vo výhodnom uskutočnení predkladaného vynálezu je zlúčenina vzorca (III) alebo jej
tautomér, mezomér, racemát, enantiomér, diastereomér alebo zmes, alebo jej farmaceuticky
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prijateľná soľ, zlúčenina vzorca (IV), alebo jej tautomér, mezomér, racemát, enantiomér,
diastereomér alebo zmes, alebo ich farmaceuticky prijateľná soľ:

pričom:
každé Re je rovnaké alebo odlišné a každé je nezávisle vybrané zo skupiny
pozostávajúcej z vodíku, alkylu a halogénu;
t je 0, 1, 2, 3, 4 alebo 5; a
R2 až R4 a n sú definované vo vzorci (I).

[0019] Vo výhodnom uskutočnení predkladaného vynálezu je zlúčenina vzorca (III) alebo jej
tautomér, mezomér, racemát, enantiomér, diastereomér alebo zmes, alebo jej farmaceuticky
prijateľná soľ, zlúčenina vzorca (V), alebo jej tautomér, mezomér, racemát, enantiomér,
diastereomér alebo zmes, alebo ich farmaceuticky prijateľná soľ:

pričom:
Re je vybrané zo skupiny pozostávajúcej z vodíku, alkylu, haloalkylu, halogénu,
amino, nitro, kyano, hydroxy, alkoxy, haloalkoxy, hydroxyalkylu, cykloalkylu,
heterocyklylu, arylu a heteroarylu; a
R2 až R4 a n sú definované vo vzorci (I).
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[0020] Typické zlúčeniny vzorca (I) alebo ich tautomér, mezomér, racemát, enantiomér,
diastereomér alebo zmes alebo ich farmaceuticky prijateľná soľ zahrnujú mimo iné:

Príklad
č.

Štruktúra a názov

1

5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-N-((4-metoxy-6-metyl-2oxo-1,2-dihydropyridín-3-yl)metyl)-2-(piperidín-1-ylmetyl)benzofurán-4karboxamid

2

N-((4,6-dimetyl-2-oxo-1,2-dihydropyridín-3-yl)metyl)-5-etyl-6(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-2-(piperidín-1-ylmetyl)benzofurán4-karboxamid

3

9

Príklad
č.
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Štruktúra a názov
5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-N-((4-etyl-6-metyl-2-oxo1,2-dihydropyridín-3-yl)metyl)-2-(piperidín-1-ylmetyl)benzofurán-4karboxamid

4
6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-N-((4-metoxy-6-metyl-2-oxo-1,2dihydropyridín-3-yl)metyl)-5-metyl-2-(piperidín-1-ylmetyl)benzofurán-4karboxamid

5

5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-2-((4-izopropylpiperazín-1yl)metyl)-N-((4-metoxy-6-metyl-2-oxo-1,2-dihydropyridín-3yl)metyl)benzofurán-4-karboxamid

6

10

Príklad
č.
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Štruktúra a názov
5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-N-((4-metoxy-6-metyl-2oxo-1,2-dihydropyridín-3-yl)metyl)-2-(morfolínometyl)benzofurán-4karboxamid

7
2-((4,4-difluórpiperidín-1-yl)metyl)-5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4yl)amino)-N-((4-metoxy-6-metyl-2-oxo-1,2-dihydropyridín-3yl)metyl)benzofurán-4-karboxamid

8
5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-N-((4-metoxy-6-metyl-2oxo-1,2-dihydropyridín-3-yl)metyl)-2-(pyrrolidín-1-ylmetyl)benzofurán-4karboxamid

9
N-((4,6-dimetyl-2-oxo-1,2-dihydropyridín-3-yl)metyl)-5-etyl-6(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-2-(1-izopropylpiperidín-4yl)benzofurán-4-karboxamid

11

Príklad
č.
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Štruktúra a názov

10
5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-2-(1-izopropylpiperidín-4yl)-N-((4-metoxy-6-metyl-2-oxo-1,2-dihydropyridín-3-yl)metyl)benzofurán4-karboxamid

11
N-((4,6-dimetyl-2-oxo-1,2-dihydropyridín-3-yl)metyl)-5-etyl-6(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-2-((4-(2-hydroxy-2metylpropyl)piperazín-1-yl)metyl)benzofurán-4-karboxamid

12
5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-N-((4-metoxy-6-metyl-2oxo-1,2-dihydropyridín-3-yl)metyl)-2-((4-metylpiperazín-1yl)metyl)benzofurán-4-karboxamid
13

12

Príklad
č.
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Štruktúra a názov

2-((dimetylamino)metyl)-5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-N((4-metoxy-6-metyl-2-oxo-1,2-dihydropyridín-3-yl)metyl)benzofurán-4karboxamid

14

2-cyklopentyl-N-((4,6-dimetyl-2-oxo-1,2-dihydropyridín-3-yl)metyl)-5-etyl6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)benzofurán-4-karboxamid

15

N-((4,6-dimetyl-2-oxo-1,2-dihydropyridín-3-yl)metyl)-6-(etyl(tetrahydro2H-pyrán-4-yl)amino)-5-metyl-2-(1-metylpiperidín-4-yl)benzofurán-4karboxamid
16

13

Príklad
č.
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Štruktúra a názov

N-((4,6-dimetyl-2-oxo-1,2-dihydropyridín-3-yl)metyl)-6-(etyl(tetrahydro2H-pyrán-4-yl)amino)-5-metyl-2-(1-metyl-1,2,3,6-tetrahydropyridín-4yl)benzofurán-4-karboxamid

17

5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-N-((4-metoxy-6-metyl-2oxo-1,2-dihydropyridín-3-yl)metyl)-2-(1-metylpiperidín-4-yl)benzofurán-4karboxamid

18

6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-N-((4-metoxy-6-metyl-2-oxo-1,2dihydropyridín-3-yl)metyl)-5-metylbenzofurán-4-karboxamid
19

14

Príklad
č.
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Štruktúra a názov

6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-N-((4-metoxy-6-metyl-2-oxo-1,2dihydropyridín-3-yl)metyl)-2,5-dimetylbenzofurán-4-karboxamid

20

6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-N-((4-metoxy-6-metyl-2-oxo-1,2dihydropyridín-3-yl)metyl)-3,5-dimetylbenzofurán-4-karboxamid

21

6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-N-((4-metoxy-6-metyl-2-oxo-1,2dihydropyridín-3-yl)metyl)-5-(trifluórmetyl)benzofurán-4-karboxamid
22

15

Príklad
č.
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Štruktúra a názov

5-chlór-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-N-((4-metoxy-6-metyl-2oxo-1,2-dihydropyridín-3-yl)metyl)benzofurán-4-karboxamid

23

N-((4-metoxy-6-metyl-2-oxo-1,2-dihydropyridín-3-yl)metyl)-5-metyl-6(metyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)benzofurán-4-karboxamid

24

6-(((1r,4r)-4-(dimetylamino)cyklohexyl)(etyl)amino)-N-((4-metoxy-6-metyl2-oxo-1,2-dihydropyridín-3-yl)metyl)-5-metylbenzofurán-4-karboxamid
25

16

Príklad
č.
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Štruktúra a názov

6-(etyl(1-(metylsulfonyl)piperidín-4-yl)amino)-N-((4-metoxy-6-metyl-2oxo-1,2-dihydropyridín-3-yl)metyl)-5-metylbenzofurán-4-karboxamid

26

6-((1-acetylpiperidín-4-yl)(etyl)amino)-N-((4-metoxy-6-metyl-2-oxo-1,2dihydropyridín-3-yl)metyl)-5-metylbenzofurán-4-karboxamid

27

5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-2-fluór-N-((4-metoxy-6metyl-2-oxo-1,2-dihydropyridín-3-yl)metyl)benzofurán-4-karboxamid
28

17

Príklad
č.
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Štruktúra a názov

2-cyklopropyl-6-((cyklopropylmetyl)(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-5etyl-N-((4-metoxy-6-metyl-2-oxo-1,2-dihydropyridín-3yl)metyl)benzofurán-4-karboxamid

29

6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-N-((4-metoxy-6-metyl-2-oxo-1,2dihydropyridín-3-yl)metyl)-5-metyl-2-(trifluórmetyl)benzofurán-4karboxamid

30

2-kyano-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-N-((4-metoxy-6-metyl-2oxo-1,2-dihydropyridín-3-yl)metyl)-5-metylbenzofurán-4-karboxamid
31

18

Príklad
č.
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Štruktúra a názov

6-((4,4-difluórcyklohexyl)(etyl)amino)-5-etyl-N-((4-metoxy-6-metyl-2-oxo1,2-dihydropyridín-3-yl)metyl)benzofurán-4-karboxamid

32

6-((3,3-difluórcyklobutyl)(etyl)amino)-5-etyl-N-((4-metoxy-6-metyl-2-oxo1,2-dihydropyridín-3-yl)metyl)benzofurán-4-karboxamid

33

6-((1,1-dioxidotetrahydro-2H-tiopyrán-4-yl)(etyl)amino)-5-etyl-N-((4metoxy-6-metyl-2-oxo-1,2-dihydropyridín-3-yl)metyl)benzofurán-4karboxamid
34

19

Príklad

EP 3378859 B1

Štruktúra a názov

č.

6-((cyklopropylmetyl)(1-(2,2,2-trifluóretyl)piperidín-4-yl)amino)-5-etyl-N((4-metoxy-6-metyl-2-oxo-1,2-dihydropyridín-3-yl)metyl)benzofurán-4karboxamid

alebo ich tautomér, mezomér, racemát, enantiomér, diastereomér alebo zmes, alebo ich
farmaceuticky prijateľnú soľ.
[0021] Predkladaný vynález ďalej poskytuje medziprodukt na prípravu zlúčeniny vzorca (I)
alebo jej tautoméru, mezoméru, racemátu, enantioméru, diastereoméru alebo zmesi alebo jej
farmaceuticky prijateľnej soli, t.j. zlúčeninu vzorca (VI):

alebo jej tautomér, mezomér, racemát, enantiomér, diastereomér alebo zmes, alebo jej
farmaceuticky prijateľnú soľ,
pričom:
kruh A, R1 na R3, R5, p a q sú definované vo vzorci (I).
[0022] V ďalšom aspekte je predkladaný vynález tiež zameraný na spôsob prípravy zlúčeniny
vzorca (I) alebo jej tautoméru, mezoméru, racemátu, enantioméru, diastereoméru alebo
zmesi, alebo jej farmaceuticky prijateľnej soli, zahrnujúci krok :
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kondenzácie zlúčeniny vzorca (VI) so zlúčeninou vzorca (VII) pri laboratórnej teplote za
získania zlúčeniny vzorca (I);
pričom:
R1 až R5, kruhy A, p, q a n sú definované v (I).
[0023] V ďalšom aspekte je predkladaný vynález tiež zameraný na farmaceutickú
kompozíciu obsahujúcu terapeuticky účinné množstvo zlúčeniny vzorca (I), (II), (III), (IV)
alebo (V) alebo jej tautoméru, mezoméru, racemátu, enantioméru, diastereoméru alebo
zmesi, alebo jej farmaceuticky prijateľnej soli a jeden alebo viac farmaceuticky prijateľných
nosičov, riedidiel alebo pomocných látok. Predkladaný vynález je tiež zameraný na spôsob
prípravy vyššie uvedenej kompozície zahrnujúcej krok zmiešania zlúčeniny vzorca (I), (II),
(III), (IV) alebo (V) alebo jej tautoméru, mezoméru, racemátu, enantioméru, diastereoméru
alebo zmesi, alebo jej farmaceuticky prijateľnej soli, s jedným alebo viacerými farmaceuticky
prijateľnými nosičmi, riedidlami alebo pomocnými látkami.
[0024] Predkladaný vynález je ďalej zameraný na použitie zlúčeniny vzorca (I) alebo jej
tautoméru, mezoméru, racemátu, enantioméru, diastereoméru alebo zmesi, alebo jej
farmaceuticky prijateľnej soli alebo farmaceutickej kompozície, ktorá ich obsahuje, pri
príprave liečiva pre prevenciu a/alebo liečenie nádoru a rakoviny, kde rakovina je vybraná
zo skupiny pozostávajúcej z lymfómu, leukémie, rakoviny prsníka, rakoviny pľúc, rakoviny
prostaty,

rakoviny

vaječníkov,

rakoviny

pečene,

melanómu,

rabdomyosarkómu,

synoviálneho sarkómu, mesoteliómu, rakoviny krčku maternice, rakoviny hrubého čreva,
rakoviny konečníku, rakoviny žalúdku, rakoviny pankreasu, rakoviny mozgu, rakoviny kože,
rakoviny ústnej dutiny, rakoviny kostí, rakoviny obličiek, rakoviny močového mechúra,
nádoru vajcovodu, nádoru vaječníku, nádoru peritonea, gliómu, glioblastómu, rakoviny
hlavy a krku a myelómu; s výhodou lymfómu, leukémie, rakoviny prsníka, rakoviny pľúc,
rakoviny prostaty, rakoviny vaječníkov, rakoviny pečene, melanómu, rabdomyosarkómu,
synoviálneho sarkómu a mezoteliómu; kde rakoviny pľúc je vybraná zo skupiny
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pozostávajúcej z malobunkovej rakoviny pľúc a nemalobunkovej rakoviny pľúc; kde
leukémie je vybraná zo skupiny pozostávajúcej z chronické myeloidnej leukémie, akútnej
myeloidnej leukémie a leukémie zmiešanej línie; pričom lymfóm je vybraný z nonHodgkinovho lymfómu, difúzneho veľkobunkového B-lymfómu a folikulárneho lymfómu.
[0025] Predkladaný vynález sa ďalej týka zlúčeniny vzorca (I) alebo jej tautoméru,
mezoméru, racemátu, enantioméru, diastereoméru alebo zmesi alebo jej farmaceuticky
prijateľnej soli alebo farmaceutickej kompozície, ktorá ich obsahuje, pre použitie ako liečivo
pre prevenciu a/alebo liečenie nádoru a rakoviny, kde nádor a rakovina sú definované vyššie.
[0026] Predkladaný vynález je ďalej zameraný na použitie zlúčeniny vzorca (I) alebo jej
tautoméru, mezoméru, racemátu, enantioméru, diastereoméru alebo zmesi alebo jej
farmaceuticky prijateľnej soli alebo farmaceutickej kompozície, ktorá ich obsahuje, ako
inhibítoru EZH2 pri príprave liečiva pre prevenciu a/alebo liečenie nádoru a rakoviny, kde
nádor a rakovina sú definované vyššie.
[0027] Predkladaný vynález je ďalej zameraný na použitie zlúčeniny vzorca (I) alebo jej
tautoméru, mezoméru, racemátu, enantioméru, diastereoméru alebo zmesi, alebo jej
farmaceuticky prijateľnej soli alebo farmaceutickej kompozície, ktorá ich obsahuje, pri
príprave liečiva na inhibíciu EZH2.
[0028] Predkladaný vynález sa ďalej týka zlúčeniny vzorca (I) alebo jej tautoméru,
mezoméru, racemátu, enantioméru, diastereoméru alebo zmesi alebo jej farmaceuticky
prijateľnej soli alebo farmaceutickej kompozície, ktorá ich obsahuje, pre použitie ako liečivo
na inhibíciu EZH2.
[0029] Farmaceutické kompozície obsahujúce aktívnu zložku môžu byť vo forme vhodnej
pre orálne podávanie, ako je napríklad tableta, pilulka, pastilka, vodná alebo olejová
suspenzia, dispergovateľný prášok alebo granule, emulzia, tvrdá alebo mäkká tobolka alebo
sirup alebo elixír. Orálne kompozície môžu byť pripravené akýmkoľvek spôsobom známym
v stave techniky pre prípravu farmaceutických kompozícií. Také kompozície môžu
obsahovať jedno alebo viac činidiel vybraných zo skupiny pozostávajúcej zo sladidiel,
dochucovacích činidiel, farbív a konzervačných látok, za účelom poskytnutia príjemnej a
chutnej farmaceutickej formulácie. Tableta obsahuje aktívnu zložku v zmesi s netoxickými
farmaceuticky prijateľnými pomocnými látkami vhodnými pre výrobu tablety.
[0030] Vodná suspenzia obsahuje aktívnu zložku v zmesi s pomocnými látkami vhodnými
pre výrobu vodnej suspenzie. Vodná suspenzia môže tiež obsahovať jednu alebo viac
konzervačných látok, ako je etylparabén alebo n-propylparabén, jedno alebo viac farbiacich
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činidiel, jedno alebo viac dochucovacích činidiel a jedno alebo viac sladidiel, ako je
sacharóza, sacharín alebo aspartam.
[0031] Olejová suspenzia môže byť formulovaná suspendovaním aktívnej zložky v
rastlinnom oleji. Olejová suspenzia môže obsahovať zahusťovadlo. Vyššie uvedené sladidlá
a dochucovadlá môžu byť pridané za vzniku chutného prípravku.
[0032] Aktívna zložka v zmesi s dispergačnými alebo zvlhčovacími činidlami,
suspendačnými činidlami alebo jedným alebo viacerými konzervačnými činidlami môže byť
pripravená ako dispergovateľný prášok alebo granule vhodný pre prípravu vodnej suspenzie
pridaním vody. Príklady vhodných dispergačných činidiel alebo zmáčadiel a suspendujúcich
činidiel sú tie, ktoré sú uvedené vyššie. Môžu byť tiež pridané ďalšie pomocné látky, ako sú
sladidlá, príchute a farbivá. Tieto kompozície môžu byť konzervované pridaním
antioxidantu, ako je kyselina askorbová.
[0033] Predkladaná farmaceutická kompozícia môže byť tiež vo forme emulzie typu olej vo
vode.
[0034] Farmaceutická kompozícia môže byť vo forme sterilného injekčného vodného
roztoku. Prijateľnými vehikulmi a rozpúšťadlami, ktoré sa dajú použiť, sú voda, Ringerov
roztok a izotonický roztok chloridu sodného. Sterilným injekčným prípravkom môže byť tiež
sterilná injekčná mikroemulzia typu olej vo vode, v ktorej je aktívna zložka rozpustená v
olejovej fáze. Napríklad môže byť aktívna zložka najskôr rozpustená v zmesi sójového oleja
a lecitínu, olejový roztok je potom zavedený do zmesi vody a glycerolu a spracovaný za
vzniku mikroemulzie. Injekčný roztok alebo mikroemulzia môžu byť zavedené do krvného
obehu jedinca lokálnou bolusovou injekciou. Alternatívne môže byť výhodné podávať roztok
alebo mikroemulziu takým spôsobom, aby sa udržovala konštantná koncentrácia zlúčeniny
podľa vynálezu v obehu. Pre udržanie takej konštantnej koncentrácie môže byť použité
zariadenie pre kontinuálne intravenózne podávanie. Príkladom takého zariadenia je Deltec
CADD-PLUS. TM. 5400 intravenózna injekčná pumpa.
[0035] Farmaceutická kompozícia môže byť vo forme sterilnej injekčnej vodnej alebo
olejovej suspenzie pre intramuskulárne a subkutánne podanie. Taká suspenzia môže byť
formulovaná s vhodnými dispergačnými činidlami alebo zmáčadlami a suspendačnými
činidlami, ako je opísané vyššie, podľa známych techník. Sterilným injektovateľným
prípravkom môže byť tiež sterilný injekčný roztok alebo suspenzia pripravená v netoxickom
parenterálne prijateľnom riedidle alebo rozpúšťadle. Okrom toho sa dá sterilný mastný olej
ľahko použiť ako rozpúšťadlo alebo suspendačné médium.
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[0036] Zlúčenina podľa vynálezu môže byť podávaná vo forme čapíku pre rektálne podanie.
Tieto farmaceutické kompozície môžu byť pripravené zmiešaním liečiva s vhodným
nedráždivým excipientom, ktorý je tuhý pri bežnej teplote, ale kvapalný v konečníku, takže
sa v konečníku rozpustí, aby sa uvoľnilo liečivo. Medzi také materiály patrí kakaové maslo,
glycerínová želatína, hydrogenované rastlinné oleje, zmesi polyetylénglykolov s rôznymi
molekulovými hmotnosťami a estermi mastných kyselín a polyetylénglykolov.
[0037] Odborníkom v stave techniky je dobre známe, že dávkovanie liečiva závisí na
množstve faktorov, mimo iné vrátane nasledujúcich faktorov: aktivita konkrétnej zlúčeniny,
vek pacienta, hmotnosť pacienta, všeobecne zdravie pacienta, správanie pacienta, strava
pacienta, doba podávania, cesta podania, rýchlosť vylučovania, kombinácia liečiva a
podobne. Okrom toho najlepšia liečba, ako je napríklad spôsob liečby, denná dávka zlúčeniny
vzorca (I) alebo typ jej farmaceuticky prijateľnej soli, môže byť overený tradičnými
terapeutickými režimami.

PODROBNÝ OPIS VYNÁLEZU

[0038] Ak nie je uvedené inak, majú termíny použité v opise a nárokoch nižšie uvedený
význam.
[0039] “Alkyl” znamená nasýtenú alifatickú uhľovodíkovú skupinu obsahujúcu C1 až C20
skupiny s priamym alebo rozvetveným reťazcom, výhodne alkyl s 1 až 12 atómami uhlíku a
výhodnejšie alkyl s 1 až 6 atómami uhlíku. Neobmedzujúce príklady zahrnujú metyl, etyl, npropyl, izopropyl, n-butyl, izobutyl, terc-butyl, sec-butyl, n-pentyl, 1,1-dimetylpropyl, 1,2dimetylpropyl, 2,2-dimetylpropyl, 1-etylpropyl, 2-metylbutyl, 3-metylbutyl, n-hexyl, 1-etyl2-metylpropyl, 1,1,2-trimetylpropyl, 1,1-dimetylbutyl, 1,2-dimetylbutyl, 2,2-dimetylbutyl,
1,3-dimetylbutyl,

2-etylbutyl,

2-metylpentyl,

3-metylpentyl,

4-metylpentyl,

2,3-

dimetylbutyl, n-heptyl, 2-metylhexyl, 3-metylhexyl, 4-metylhexyl, 5-metylhexyl, 2,3dimetylpentyl, 2,4-dimetylpentyl, 2,2-dimetylpentyl, 3,3-dimetylpentyl, 2-etylpentyl, 3etylpentyl, n-octyl, 2,3-dimetylhexyl, 2,4-dimetylhexyl, 2,5-dimetylhexyl, 2,2-dimetylhexyl,
3,3-dimetylhexyl, 4,4-dimetylhexyl, 2-etylhexyl, 3-etylhexyl, 4-etylhexyl, 2-metyl-2etylpentyl, 2-metyl-3-etylpentyl, n-nonyl, 2-metyl-2-etylhexyl, 2-metyl-3-etylhexyl, 2,2dietylpentyl, n-decyl, 3,3-dietylhexyl, 2,2-dietylhexyl, a ich rozvetvené izoméry.
Výhodnejšie je alkylovou skupinou nižší alkyl majúci 1 až 6 atómov uhlíku a neobmedzujúce
príklady zahrnujú metyl, etyl, n-propyl, izopropyl, n-butyl, izobutyl, terc-butyl, sec-butyl, n-
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pentyl, 1,1-dimetylpropyl, 1,2-dimetylpropyl, 2,2-dimetylpropyl, 1-etylpropyl, 2-metylbutyl,
3-metylbutyl, n-hexyl, 1-etyl-2-metylpropyl, 1,1,2-trimetylpropyl, 1,1-dimetylbutyl, 1,2dimetylbutyl, 2,2-dimetylbutyl, 1,3-dimetylbutyl, 2-etylbutyl, 2-metylpentyl, 3-metylpentyl,
4-metylpentyl, 2,3-dimetylbutyl a podobne. Alkylová skupina môže byť substituovaná alebo
nesubstituovaná. Ak je substituovaná, substitučné skupina(y) môžu byť substituované v
ktoromkoľvek dostupnom mieste pripojenia. Substitučnou skupinou(ami) je výhodne jedna
alebo viac skupín nezávisle vybraných zo skupiny, ktorú tvorí alkyl, alkenyl, alkínyl,
alkoxyskupina, alkyltioskupina, alkylaminoskupina, halogén, tiol, hydroxyskupina,
nitroskupina, kyanoskupina, cykloalkyl, heterocyklyl, aryl, heteroaryl, cykloalkoxyskupina,
heterocyklická alkoxyskupina, cykloalkyltioskupina, heterocyklická alkyltioskupina,
oxoskupina, karboxyskupina a alkoxykarbonyl.
[0040] „Alkylén“ znamená alkyl, ktorého atóm vodíku je ďalej substituovaný, napríklad
„metylén“ znamená -CH2-, “etylén” znamená -(CH2)2-, „propylén“ znamená -(CH2)3-,
„butylén“ znamená -(CH2)4- a podobne.
[0041] “Alkenyl” sa týka vyššie definovaného alkylu, ktorý má aspoň dva atómy uhlíku a
aspoň jednu dvojitú väzbu uhlík-uhlík, napríklad etényl, 1-propényl, 2-propényl, 1-, 2- alebo
3-butényl a podobne. Alkenylová skupina môže byť substituovaná alebo nesubstituovaná.
Ak je substituovaná, substitučnou skupinou(ami) je výhodne jedna alebo viac skupín
nezávisle vybraných zo skupiny, ktorú tvorí alkyl, alkenyl, alkínyl, alkoxy, alkyltioskupina,
alkylaminoskupina, halogén, tiol, hydroxyskupina, nitroskupina, kyanoskupina, cykloalkyl,
heterocyklyl, aryl, heteroaryl, cykloalkoxyskupina, heterocyklylová alkoxyskupina,
cykloalkyltioskupina a heterocyklická alkyltioskupina.
[0042] “Cykloalkyl” znamená nasýtenú a/alebo čiastočne nenasýtenú monocyklickú alebo
polycyklickú uhľovodíkovú skupinu majúcu 3 až 20 atómov uhlíku, s výhodou 3 až 12
atómov uhlíku a výhodnejšie 3 až 6 atómov uhlíku. Neobmedzujúce príklady
monocyklického cykloalkylu zahrnujú cyklopropyl, cyklobutyl, cyklopentyl, cyklopentényl,
cyklohexyl, cyklohexényl, cyklohexadiényl, cykloheptyl, cykloheptatriényl, cyklooktyl a
podobne. Polycyklický cykloalkyl zahrnuje cykloalkyl majúci spiro kruh, kondenzovaný
kruh alebo premostený kruh.
[0043] “Spirocykloalkyl” označuje 5- až 20-člennú polycyklickú skupinu s kruhmi
spojenými cez jeden spoločný atóm uhlíku (nazývaný spiro atóm), pričom jeden alebo viac
kruhov môže obsahovať jednu alebo viac dvojitých väzieb, ale žiadny z kruhov nemá úplne
konjugovaný pí-elektrónový systém, s výhodou 6- až 14-členný spirocykloalkyl, výhodnejšie
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7- až 10-členný spirocykloalkyl. Podľa počtu spiro atómov zdieľaných medzi kruhmi sa dá
spirocykloalkyl rozdeliť na mono-spirocykloalkyl, di-spirocykloalkyl alebo polyspirocykloalkyl, výhodne na mono-spirocykloalkyl alebo di-spirocykloalkyl, a výhodnejšie
4-členný/4-členný, 4-členný/5-členný, 4-členný/6-členný, 5-členný/5-členný alebo 5členný/6-členný mono-spirocykloalkyl. Neobmedzujúce príklady spirocykloalkylu zahrnujú:

[0044] “Kondenzovaný cykloalkyl” sa týka 5- až 20-člennej plne uhlíkovej polycyklickej
skupiny, kde každý kruh v systéme zdieľa susednú dvojicu atómov uhlíku s iným kruhom,
pričom jeden alebo viac kruhov môže obsahovať jednu alebo viac dvojitých väzieb, ale
žiadny z kruhov nemá úplne konjugovaný pí-elektrónový systém, s výhodou 6 až 14-členný
kondenzovaný cykloalkyl, výhodnejšie 7- až 10-členný kondenzovaný cykloalkyl. Podľa
počtu členných kruhov môže byť kondenzovaný cykloalkyl rozdelený na bicyklický,
tricyklický, tetracyklický alebo polycyklický kondenzovaný cykloalkyl, výhodne bicyklický
alebo tricyklický kondenzovaný cykloalkyl a výhodnejšie 5-členný/5-členný alebo 5členný/6-členný

bicyklický

kondenzovaný

cykloalkyl.

Neobmedzujúce

príklady

kondenzovaného cykloalkylu zahrnujú:

[0045] “Premostený cykloalkyl” sa týka 5- až 20-člennej plne uhlíkovej polycyklickej
skupiny, kde každé dva kruhy v systéme zdieľajú dva odpojené atómy, pričom kruhy môžu
mať jednu alebo viac dvojitých väzieb, ale žiadny z kruhov nemá úplne konjugovaný píelektrónový systém, s výhodou 6- až 14-členný premostený cykloalkyl, výhodnejšie 7- až
10-členný premostený cykloalkyl. Podľa počtu členných kruhov môže byť premostený
cykloalkyl rozdelený na bicyklický, tricyklický, tetracyklický alebo polycyklický
premostený cykloalkyl, výhodne bicyklický, tricyklický alebo tetracyklický premostený
cykloalkyl,

a

výhodnejšie

bicyklický

alebo

tricyklický

Neobmedzujúce príklady premostených cykloalkylov zahrnujú:

premostený

cykloalkyl.
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[0046] Cykloalkylový kruh môže byť kondenzovaný s kruhom arylu, heteroarylu alebo
heterocyklylu, kde kruh viazaný k materskej štruktúre je cykloalkyl. Neobmedzujúce
príklady zahrnujú indanyl, tetrahydronaftyl, benzocykloheptyl a podobne. Cykloalkyl môže
byť voliteľne substituovaný alebo nesubstituovaný. Ak je substituovaný, substitučnou
skupinou(ami) je výhodne jedna alebo viac skupín nezávisle vybraných zo skupiny, ktorú
tvorí alkyl, alkenyl, alkinyl, alkoxyskupina, alkyltioskupina, alkylaminoskupina, halogén,
tiol, hydroxyskupina, nitroskupina, kyanoskupina, cykloalkyl, heterocyklyl, aryl, heteroaryl,
cykloalkoxyskupina, heterocyklylová alkoxyskupina, cykloalkyltioskupina, heterocyklická
alkyltioskupina, oxoskupina, karboxyskupina a alkoxykarbonyl.
[0047] “Heterocyklyl” znamená 3- až 20-člennú nasýtenú a/alebo čiastočne nenasýtenú
monocyklickú alebo polycyklickú uhľovodíkovú skupinu majúcu jeden alebo viac
heteroatómov vybraných zo skupiny pozostávajúcej z N, O a S(O)m (kde m je celé číslo 0 až
2) ako atómami kruhu, s výnimkou -OO-, -OS- alebo -SS- v kruhu, pričom zostávajúce atómy
kruhu sú atómami uhlíku. Heterocyklyl má s výhodou 3 až 12 atómov, kde 1 až 4 atómy sú
heteroatómy, výhodnejšie 3 až 8 atómov, kde 1 až 3 atómy sú heteroatómy, a najvýhodnejšie
3 až 6 atómov, kde 1 až 2 atómy sú heteroatómy. Neobmedzujúce príklady monocyklického
heterocyklylu zahrnujú pyrrolidínyl, imidazolidinyl, tetrahydrofurányl, tetrahydrotiényl,
dihydroimidazolyl,

dihydrofuryl,

dihydropyrazolyl,

dihydropyrrolyl,

piperidínyl,

piperazínyl, morfolínyl, tiomorfolínyl, homopiperazínyl, pyrányl a podobne, výhodne
piperidínyl, pyrinyl, morfolínyl,

Polycyklický heterocyklyl zahrnuje heterocyklyl majúci spiro kruh, kondenzovaný kruh
alebo premostený kruh.
[0048] “Spiro heterocyklyl” sa týka 5- až 20-členného polycyklického heterocyklylu s
kruhmi spojenými prostredníctvom jedného spoločného atómu (nazývaného spiro atóm), kde
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kruhy majú jeden alebo viac heteroatómov vybraných zo skupiny pozostávajúcej z N, O a
S(O)m (kde m je celé číslo 0 až 2) ako atómami kruhu, pričom zostávajúce atómy kruhu sú
atómami uhlíku, pričom jeden alebo viac kruhov môže obsahovať jednu alebo viac dvojitých
väzieb, ale žiadny z kruhov nemá úplne konjugovaný pí-elektrónový systém, výhodne 6- až
14-členný spiro heterocyklyl a výhodnejšie 7- až 10-členný spiro heterocyklyl. Podľa počtu
spiro atómov zdieľaných medzi kruhmi sa dá spiro heterocyklyl rozdeliť na mono-spiroheterocyklyl, di-spiro-heterocyklyl alebo poly-spiro-heterocyklyl, výhodne mono-spiroheterocyklyl alebo di-spiro-heterocyklyl a výhodnejšie 4-členný/4-členný, 4-členný/5členný,

4-členný/6-členný,

5-členný/5-členný

alebo

5-členný/6-členný

mono-spiro

heterocyklyl. Neobmedzujúce príklady spiro heterocyklylov zahrnujú:

[0049] “Kondenzovaný heterocyklyl” sa týka 5- až 20-členné polycyklickej heterocyklylovej
skupiny, kde každý kruh v systéme zdieľa susednú dvojicu atómov s iným kruhom, pričom
jeden alebo viac kruhov môže obsahovať jednu alebo viac dvojitých väzieb, ale žiadny z
kruhov nemá úplne konjugovaný pí-elektrónový systém, a kde kruhy majú jeden alebo viac
heteroatómov vybraných zo skupiny pozostávajúcej z N, O a S(O)m (kde m je celé číslo 0 až
2) ako atómami kruhu, pričom zostávajúce atómy kruhu sú atómami uhlíku, výhodne 6- až
14-členný kondenzovaný heterocyklyl a výhodnejšie 7- až 10-členný kondenzovaný
heterocyklyl. Podľa počtu členných kruhov sa dá fúzovaný heterocyklyl rozdeliť na
bicyklický, tricyklický, tetracyklický alebo polycyklický kondenzovaný heterocyklyl, s
výhodou bicyklický alebo tricyklický kondenzovaný heterocyklyl, výhodnejšie 5-členný/5členný alebo 5-členný/6-členný bicyklický kondenzovaný heterocyklyl. Neobmedzujúce
príklady kondenzovaného heterocyklylu zahrnujú:
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[0050] “Premostený heterocyklyl” znamená 5- až 14-člennú polycyklickú heterocyklylovú
skupinu, kde každé dva kruhy v systéme zdieľajú dva oddelené atómy, pričom kruhy môžu
mať jednu alebo viac dvojitých väzieb, ale žiadny z kruhov nemá úplne konjugovaný píelektrónový systém a kruhy majú jeden alebo viac heteroatómov vybraných zo skupiny
pozostávajúcej z N, O a S(O)m (kde m je celé číslo 0 až 2) ako atómami kruhu, pričom
zostávajúce atómy kruhu sú atómami uhlíku, výhodne 6- až 14-členný premostený
heterocyklyl a výhodnejšie 7- až 10-členný premostený heterocyklyl. Podľa počtu členných
kruhov môže byť premostený heterocyklyl rozdelený na bicyklický, tricyklický,
tetracyklický alebo polycyklický premostený heterocyklyl, s výhodou bicyklický, tricyklický
alebo tetracyklický premostený heterocyklyl a výhodnejšie bicyklický alebo tricyklický
premostený heterocyklyl. Neobmedzujúce príklady premostených heterocyklylov zahrnujú:

[0051] Heterocyklylový kruh môže byť kondenzovaný s kruhom arylu, heteroarylu alebo
cykloalkylu, kde kruh viazaný k materskej štruktúre je heterocyklyl. Neobmedzujúce
príklady zahrnujú:

[0052] Heterocyklyl môže byť voliteľne substituovaný alebo nesubstituovaný. Ak je
substituovaný, substitučnou skupinou(ami) je výhodne jedna alebo viac skupín nezávisle na
sebe zvolených zo skupiny pozostávajúcej z alkylu, alkenylu, alkinylu, alkoxyskupiny,
alkyltioskupiny, alkylaminoskupiny, halogénu, tiolu, hydroxyskupiny, nitroskupiny,
kyanoskupiny, cykloalkylu, heterocyklylu, arylu, heteroarylu, cykloalkoxyskupiny,
heterocyklickej alkoxyskupiny, cykloalkyltioskupiny, heterocyklickej alkyltioskupiny,
oxoskupiny, karboxyskupiny a alkoxykarbonylskupiny.
[0053] “Aryl” označuje 6- až 14-členný celouhlíkový monocyklický kruh alebo polycyklický
kondenzovaný kruh (t.j. každý kruh v systéme zdieľa susednú dvojicu atómov uhlíku s iným
kruhom v systéme), ktorý má úplne konjugovaný pí-elektrónový systém, s výhodou 6- až 10členný aryl, napríklad fenyl a naftyl, výhodnejšie fenyl. Arylový kruh môže byť
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kondenzovaný s kruhom heteroarylu, heterocyklylu alebo cykloalkylu, kde kruh viazaný k
materskej štruktúre je arylový kruh. Neobmedzujúce príklady zahrnujú:

[0054] Aryl môže byť voliteľne substituovaný alebo nesubstituovaný. Ak je substituovaný,
substitučnou skupinou(ami) je výhodne jedna alebo viac skupín nezávisle vybraných zo
skupiny,

ktorú

tvorí

alkyl,

alkenyl,

alkinyl,

alkoxyskupina,

alkyltioskupina,

alkylaminoskupina, halogén, tiol, hydroxyskupina, nitroskupina, kyanoskupina, cykloalkyl,
heterocyklyl, aryl, heteroaryl, cykloalkoxyskupina, heterocyklylová alkoxyskupina,
cykloalkyltioskupina, heterocyklická alkyltioskupina, karboxyskupina a alkoxykarbonyl.
[0055] “Heteroaryl” znamená 5- až 14-členný heteroaromatický systém majúci 1 až 4
heteroatómy vybrané zo skupiny pozostávajúcej z O, S a N ako atómov kruhu, výhodne 5až 10-členný heteroaryl s 1 až 3 heteroatómami, výhodnejšie 5- alebo 6-členný heteroaryl s
1 až 2 heteroatómami, napríklad imidazolyl, furyl, tiényl, tiazolyl, pyrazolyl, oxazolyl,
pyrrolyl, tetrazolyl, pyridínyl, pyrimidínyl, tiadiazol, pyrazínyl a podobne, výhodne
imidazolyl, tetrazolyl, tiényl, pyrazolyl, pyrimidínyl alebo tiazolyl a výhodnejšie pyrazolyl
alebo tiazolyl. Heteroarylový kruh môže byť kondenzovaný s kruhom arylu, heterocyklylu
alebo cykloalkylu, kde kruh viazaný k materskej štruktúre je heteroarylový kruh.
Neobmedzujúce príklady zahrnujú:

[0056] Heteroaryl môže byť voliteľne substituovaný alebo nesubstituovaný. Ak je
substituovaný, substitučnou skupinou(ami) je výhodne jedna alebo viac skupín nezávisle
vybraných zo skupiny, ktorú tvorí alkyl, alkenyl, alkinyl, alkoxyskupina, alkyltioskupina,
alkylaminoskupina, halogén, tiol, hydroxyskupina, nitroskupina, kyanoskupina, cykloalkyl,
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heterocyklyl, aryl, heteroaryl, cykloalkoxyskupina, heterocyklylová alkoxyskupina,
cykloalkyltioskupina, heterocyklická alkyltioskupina, karboxyskupina a alkoxykarbonyl.
[0057] “Alkoxy” znamená skupinu -O- (alkyl) alebo -O- (nesubstituovaný cykloalkyl), kde
alkyl

je

definovaný

etoxyskupinu,

vyššie.

Neobmedzujúce

propoxyskupinu,

cyklobutyloxyskupinu,

príklady

butoxyskupinu,

cyklopentyloxyskupinu,

zahrnujú

metoxyskupinu,

cyklopropyloxyskupinu,

cyklohexyloxyskupinu

a

podobne.

Alkoxyskupina môže byť voliteľne substituovaná alebo nesubstituovaná. Ak je
substituovaná, substituentom je výhodne jedna alebo viac skupín nezávisle vybraných zo
skupiny,

ktorú

tvorí

alkyl,

alkenyl,

alkinyl,

alkoxyskupina,

alkyltioskupina,

alkylaminoskupina, halogén, tiol, hydroxyskupina, nitroskupina, kyanoskupina, cykloalkyl,
heterocyklyl,

aryl,

heteroaryl,

cykloalkoxyskupina,

heterocyklická

alkoxyskupina,

cykloalkyltioskupina, heterocyklická alkyltioskupina, karboxyskupina a alkoxykarbonyl.
[0058] Pod pojmom “haloalkyl” sa rozumie alkylová skupina substituovaná jedným alebo
viacerými halogénmi, pričom alkyl má vyššie uvedený význam.
[0059] “Haloalkoxy” sa týka alkoxyskupiny substituovanej jedným alebo viacerými
halogénmi, kde alkoxyskupina je definovaná vyššie.
[0060] “Hydroxyalkyl” sa týka alkylu substituovaného hydroxyskupinou(ami), pričom alkyl
je definovaný vyššie.
[0061] “Hydroxy” znamená skupinu -OH.
[0062] “Halogén” sa týka fluóru, chlóru, brómu alebo jódu.
[0063] “Amino” znamená -NH2 skupina.
[0064] “Kyano” znamená -CN skupina.
[0065] “Nitro” znamená -NO2 skupina.
[0066] “Oxo” znamená =O skupina.
[0067] “Karbonyl” znamená C=O skupina.
[0068] “Karboxy” znamená -C(O)OH skupina.
[0069] “Isokyanato” znamená -NCO skupina.
[0070] “Hydroxyimino” znamená =N-OH skupina.
[0071] “Alkoxykarbonyl” znamená skupinu -C(O)O (alkyl) alebo -C(O)O (cykloalkyl), kde
alkyl a cykloalkyl sú definované vyššie.
[0072] “Acylhalogenid” sa týka zlúčeniny obsahujúcej -C(O)-halogénovú skupinu.
[0073] “Voliteľný” alebo “voliteľne” znamená, že následne opísaný jav alebo okolnosť sa
môže ale nemusí vyskytnúť a taký opis zahrnuje situáciu, v ktorej daný jav alebo okolnosť
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nastane alebo nenastane. Napríklad “heterocyklylová skupina voliteľne substituovaná
alkylom” znamená, že alkylová skupina môže ale nemusí byť prítomná a taký opis zahrnuje
situáciu, kedy je heterocyklylová skupina substituovaná alkylom a heterocyklylová skupina
nie je substituovaná alkylom.
[0074] “Substituovaný” znamená jeden alebo viac atómov vodíku v skupine, s výhodou až
5, výhodnejšie 1 až 3 atómy vodíku, nezávisle substituované zodpovedajúcim počtom
substituentov. Je samozrejmé, že substituenty existujú len v ich možnej chemickej polohe.
Odborník v stave techniky je schopný určiť, či substitúcia je alebo nie je možná pomocou
experimentov alebo teórie, bez toho aby vynaložil nadmerné úsilie. Napríklad kombinácia
aminoskupiny alebo hydroxyskupiny majúcej voľný atóm vodíku a uhlíku majúci nenasýtené
väzby (ako je olefinická skupina) môže byť nestabilný.
[0075] “Farmaceutická kompozícia” sa týka zmesi jednej alebo viacerých zlúčenín podľa
predkladaného vynálezu alebo ich fyziologicky/farmaceuticky prijateľných solí alebo
proliečiv a ďalších chemických zložiek a ďalších zložiek, ako sú fyziologicky/farmaceuticky
prijateľné nosiče a pomocné látky. Účelom farmaceutickej kompozície je uľahčiť podávanie
zlúčeniny organizmu, čo prispieva k absorpcii aktívnej zložky, čím sa prejavuje biologická
aktivita.
[0076] “Farmaceuticky prijateľná soľ” sa týka soli zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu,
ktorá je bezpečná a účinná u cicavcov a má požadovanú biologickú aktivitu.

SPÔSOB SYNTÉZY ZLÚČENINY PREDLOŽENÉHO VYNÁLEZU

[0077] Na dosiahnutie cieľa predkladaného vynálezu používa tento predkladaný vynález
nasledujúce technické riešenia syntézy.
[0078] Spôsob prípravy zlúčeniny vzorca (I) podľa predkladaného vynálezu alebo jej
tautoméru, mezoméru, racemátu, enantioméru, diastereoméru alebo zmesi, alebo jej
farmaceuticky prijateľnej soli, zahrnuje nasledujúce kroky:
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[0079] Zlúčenina vzorca (1-1) sa pridá ku kyseline sírovej v ľadovom kúpeli, dusičnan sodný
a N-brómsukcinimid sa pridáva v dávkach, aby sa získala zlúčenina vzorca (1-2) za
súčasného zahrievania. Zlúčenina vzorca (I-2) sa podrobí esterifikačnej reakcii s chloridom
za alkalických podmienok, čím sa získa zlúčenina vzorca (I-3), pričom alkalickým činidlom,
ktoré poskytuje alkalický stav, je výhodne uhličitan draselný. Zlúčenina vzorca (I-3) sa
redukuje, čím sa získa zlúčenina vzorca (I-4). Zlúčenina vzorca 1-5 sa získa v prítomnosti
kyseliny sírovej a dusitanu sodného zo zlúčeniny vzorca (I-4). Zlúčenina vzorca (I-5) reaguje
s 2-bróm-1,1-dietoxyetánom za alkalických podmienok, čím sa získa zlúčenina vzorca (I-6).
Zlúčenina vzorca (I-6) sa podrobí cyklizačnej reakcii s 3-bróm-5-(2,2-dietoxyetoxy)-2etylbenzoátom za zahrievania a v kyslom stave, čím sa získa zlúčenina vzorca (I-7).
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Zlúčenina vzorca (I-7) reaguje so zlúčeninou vzorca (la) v prítomnosti katalyzátoru za
zahrievania a za alkalických podmienok, čím sa získa zlúčenina vzorca (I-8), pričom
alkalické činidlo, ktoré poskytuje alkalický stav pre túto reakciu, je výhodne uhličitan
draselný, a katalyzátorom je výhodne tris(dibenzylidénacetón)dipaládium alebo (±)-2,2'bis(difenylfosfino)-1,1'-binaftalén. Zlúčenina vzorca (I-8) reaguje s alkylhalogenidom za
alkalických podmienok za získania zlúčeniny vzorca (I-9). Zlúčenina vzorca (I-9) reaguje s
N,N-dimetylformamidom za alkalických podmienok za získania zlúčeniny vzorca (I-10), kde
alkalickým činidlom, ktoré poskytuje alkalický stav pre túto reakciu, je s výhodou
diizopropylamid lítny. Zlúčenina vzorca (I-10) je redukovaná na zlúčeninu vzorca (I-11) v
prítomnosti redukčného činidla, pričom redukčným činidlom je za týchto podmienok
výhodne borohydrid sodný. Zlúčenina vzorca (I-11) reaguje s bromidom fosforečným za
získania zlúčeniny vzorca (I-12). Zlúčenina vzorca (I-12) reaguje s R1H za získania zlúčeniny
vzorca (I-13). Zlúčenina vzorca (I-13) sa hydrolyzuje za alkalických podmienok za získania
zlúčeniny vzorca (VI), kde alkalickým činidlom, ktoré poskytuje alkalický stav pre túto
reakciu, je výhodne hydroxid sodný. Zlúčenina vzorca (VI) sa podrobí acylačnej reakcii so
zlúčeninou vzorca (VII), čím sa získa zlúčenina vzorca (I).
[0080] Reakčné činidlo, ktoré poskytuje alkalický stav, zahrnuje organické bázy a
anorganické bázy, pričom organické bázy zahrnujú mimo iné trietylamín, N,Ndiizopropyletylamín, n-butyllítium, lítium diizopropylamid, octan draselný, terc-butoxid
sodný a terc-butoxid draselný, pričom anorganické bázy zahrnujú mimo iné hydrid sodný,
fosforečnan draselný, uhličitan sodný, uhličitan draselný a uhličitan cézny.
[0081]

Použitý

triizopropylbifenyl,

katalyzátor

zahrnuje

mimo

iné

2-dicyklohexylfosfino-2',4',6'-

(±)-2,2'-bis(difenylfosfino)-1,1'-binaftalén,

(dibenzylidénacetón)dipaládium,

octan

paládnatý,

tris
[1,1'-

bis(difenylfosfino)ferrocen]dichlórpaládium, trifenylfosfín, tetrakistrifenylfosfín paládium.
[0082] Pričom:
Rx je zvolené zo súboru pozostávajúceho z vodíku, alkylu, haloalkylu, hydroxyalkylu,
cykloalkylu, heterocyklylu, arylu a heteroarylu, kde alkyl, cykloalkyl, heterocyklyl,
aryl a heteroaryl sú každý nezávisle a voliteľne substituovaný jednou alebo viacerými
skupinami vybranými zo skupiny, ktorú tvorí alkyl, halogén, hydroxy, amino,
alkoxykarbonyl, nitro, kyano, alkoxy, hydroxyalkyl, cykloalkyl, heterocyklyl, aryl a
heteroaryl;
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X je halogén;
R1 až R5, kruhy A, p, q a n sú definované vo vzorci (I).

VÝHODNÉ USKUTOČNENIA

[0083] Predkladaný vynález bude ďalej opísaný s odkazom na nasledujúce príklady, ale tieto
príklady by nemali byť považované za obmedzujúce rozsah vynálezu.

Príklady

[0084] Štruktúry zlúčenín sú identifikované nukleárnou magnetickou rezonanciou (NMR)
a/alebo hmotnostnou spektrometriou (MS). NMR je stanovená prístrojom Bruker AVANCE400. Rozpúšťadlá pre stanovenie sú deuterovaný-dimetylsulfoxid (DMSO-d6), deuterovanýchloroform (CDCl3) a deuterovaný metanol (CD3OD), vnútorným štandardom je
tetrametylsilan (TMS) a NMR chemické posuny (5) sú uvedené v 10-6 (ppm).
[0085] MS sa stanoví hmotnostným spektrometrom FINNIGAN LCQAd (ESI) (výrobca:
Thermo, typ: Finnigan LCQ výhoda MAX).
[0086] Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia (HPLC) sa stanoví na vysokotlakovom
kvapalinovom chromatografickom spektrometri Agilent 1200DAD (chromatografická
kolóna Sunfire C18 150 x 4,6 mm) a vysokotlakovom kvapalinovom chromatografickom
spektrometri Waters 2695-2996 (chromatografická kolóna Gimini C18 150 x 4,6 mm).
[0087] Priemerné miery inhibície kinázy a IC50 hodnoty sú stanovené pomocou NovoStar
ELISA (BMG Co., Nemecko).
[0088] Silikagélová doštička Yantai Huanghai HSGF254 alebo Qingdao GF254 sa používa
na chromatografiu na tenkej vrstve silikagélu (TLC). Rozmer silikagélovej doštičky použitej
v TLC je 0,15 mm až 0,2 mm a rozmer silikagélovej doštičky použitej pri čistení produktu je
0,4 mm až 0,5 mm.
[0089] Ako nosič kolónovej chromatografie sa používa silikagél Yantai Huanghai 200 až 300
mesh.
[0090] Známe východiskový materiály podľa predkladaného vynálezu môžu byť pripravené
spôsobmi syntézy bežnými v stave techniky, alebo sa dajú zakúpiť od ABCR GmbH & Co.
KG, Acros Organnics, Aldrich Chemical Company, Accela ChemBio Inc. alebo Dari
chemical Company, atď.

35

EP 3378859 B1

[0091] Ak nie je uvedené inak, reakcie sa uskutočňujú pod atmosférou argónu alebo dusíku.
[0092] Výraz “argónová atmosféra” alebo “dusíková atmosféra” znamená, že reakčná banka
je naplnená 1 litrom argónu alebo dusíku.
[0093] Výraz “vodíková atmosféra” znamená, že reakčná banka je naplnená 1 l vodíku.
[0094] Tlakové hydrogenačné reakcie sa uskutočňujú pomocou hydrogenačného prístroja
Parr 3916EKX a generátoru vodíku QL-500 alebo hydrogenačného prístroja HC2-SS.
[0095] Pri hydrogenačných reakciách je reakčný systém obvykle vákuovaný a naplnený
vodíkom, pričom vyššie uvedená operácia sa opakuje trikrát.
[0096] Mikrovlnný reaktor typu CEM Discover-S 908860 sa používa v mikrovlnnej reakcii.
[0097] Ak nie je uvedené inak, označuje roztok použitý v reakciách vodný roztok.
[0098] Ak nie je uvedené inak, reakčná teplota v reakciách sa vzťahuje na laboratórnu
teplotu.
[0099] Laboratórna teplota je najvhodnejšia reakčná teplota a pohybuje sa v rozmedzí od 20
°C do 30 °C.
[0100] Reakčný proces je monitorovaný chromatografiou na tenkej vrstve (TLC) a vyvíjací
rozpúšťadlový systém zahrnuje: A: dichlórmetánový a metanolový systém, B: n-hexánový a
etylacetátový systém, C: petroléterový a etylacetátový systém, D: acetón. Pomer objemu
rozpúšťadla môže byť upravený podľa polarity zlúčenín.
[0101] Elučný systém pre čistenie zlúčenín kolónovou chromatografiou a chromatografiou
na tenkej vrstve zahrnuje: A: dichlórmetánový a metanolový systém, B: n-hexánový a
etylacetátový systém, C: n-hexánový, etylacetátový a dichlórmetánový systém, D:
petroléterový a etylacetátový systém, E: etylacetát. Pomer objemu rozpúšťadla môže byť
upravený podľa polarity zlúčenín a niekedy môže byť pridané malé alkalické činidlo, ako je
trietylamín alebo kyslé činidlo.

Príklad 1

5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-N-((4-metoxy-6-metyl-2-oxo-1,2dihydropyridín-3-yl)metyl)-2-(piperidín-1-ylmetyl)benzofurán-4-karboxamid

[0102]
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[0103] Kyselina 2-etylbenzoová 1a (20,0 g, 133 mmol, pripravená spôsobom opísaným v
“Journal of the American Chemical Society, 1991, 113(13), 4931-6”) sa pridá k 150 ml
kyseliny sírovej, potom sa pridá dusičnan sodný (11,3 g, 133 mmol) v dávkach v ľadovom
kúpeli. Zmes sa mieša 3 hodiny, potom sa pridá N-brómsukcinimid (2,6 g, 14,5 mmol) v
dávkach. Reakčný systém sa mieša 1 hodinu pri 60 °C. Po ukončení reakcie, reakčný roztok
sa naleje do ľadovej vody, dobre sa premieša a filtruje. Filtrát sa premyje vodou a koncentruje
sa za zníženého tlaku, čím sa získa surová zlúčenina z názvu kyselina 3-bróm-2-etyl-5nitrobenzoová 1b (35 g) ako biela tuhá látka, ktorá sa použije priamo v nasledujúcom kroku
bez ďalšieho čistenia.

Krok 2

Metyl 3-bróm-2-etyl-5-nitrobenzoát

[0104] Surová kyselina 3-bróm-2-etyl-5-nitrobenzoová 1b (35 g, 128 mmol) sa rozpustí v
200 ml N,N-dimetylformamidu, potom sa pridá jódmetán (21,8 g, 153 mmol) a uhličitan
draselný (35,3 g, 255 mmol). Reakčný systém sa mieša 2 hodiny pri laboratórnej teplote. Po
ukončení reakcie, reakčný roztok sa koncentruje za zníženého tlaku. Pridá sa nadbytok vody
a zmes sa extrahuje s etylacetátom. Organické fázy sa spoja, premyjú sa vodou a nasýteným
roztokom chloridu sodného, sušia sa nad bezvodým síranom sodným a podrobia sa filtrácii.
Filtrát sa koncentruje za zníženého tlaku, čím sa získa surová zlúčenina z názvu metyl 3bróm-2-etyl-5-nitrobenzoát 1c (36 g) ako žltý olej, ktorý sa použije priamo v nasledujúcom
kroku bez ďalšieho čistenia.

Krok 3

Metyl 5 -amino-3-bróm-2-etylbenzoát

[0105] Surový metyl 3-bróm-2-etyl-5-nitrobenzoát 1c (35,0 g, 121 mmol) sa pridá k 250 ml
etanolu a 150 ml vody. Zmes sa zahrieva na 70 °C, pridá sa chlorid amónny (52,8 g, 969
mmol), potom sa pridá železný prášok (34 g, 606 mmol) v dávkach. Reakčný systém sa mieša
2 hodiny pri 70 °C. Po ukončení reakcie, zmes sa filtruje cez celit za horúca. Filtračný koláč
sa premyje horúcim etanolom, potom sa filtrát spojí a koncentruje sa za zníženého tlaku.
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Pridajú sa etylacetát a nasýtený roztok hydrogénuhličitanu sodného. Dve fázy sa oddelia a
vodná fáza sa extrahuje s etylacetátom. Organické fázy sa spoja, premyjú sa nasýteným
roztokom chloridu sodného, sušia sa nad bezvodým síranom sodným a podrobia sa filtrácii.
Filtrát sa koncentruje za zníženého tlaku a výsledné rezíduum sa čistí kolónovou
chromatografiou na silikagéle s elučným systémom B, čím sa získa zlúčenina z názvu metyl
5-amino-3-bróm-2-etylbenzoát 1d (22,0 g, výťažok 70%) ako žltá tuhá látka.

Krok 4

Metyl 3-bróm-2-etyl-5-hydroxybenzoát

[0106] Metyl 5-amino-3-bróm-2-etylbenzoát 1d (15,0 g, 58 mmol) sa rozpustí v 10 ml
acetonitrilu, potom sa pridá 200 ml 10% kyseliny sírovej. Zmes sa dobre premieša a ochladí
sa na 3 °C v kúpeli ľad-soľ, potom sa pridá 10 ml vopred pripraveného roztoku dusitanu
sodného (4,4 g, 64 mmol). Zmes sa mieša 4 hodiny pri vyššie uvedenej teplote, po kvapkách
sa pridá 200 ml 50% kyseliny sírovej, potom sa mieša 1 hodinu pri 90 °C. Po ukončení
reakcie, reakčný roztok sa extrahuje trikrát s etylacetátom. Organické fázy sa spoja, premyjú
sa nasýteným roztokom chloridu sodného, sušia sa nad bezvodým síranom sodným a
podrobia sa filtrácii. Filtrát sa koncentruje za zníženého tlaku a výsledné rezíduum sa čistí
kolónovou chromatografiou na silikagéle s elučným systémom B, čím sa získa zlúčenina z
názvu metyl 3-bróm-2-etyl-5-hydroxybenzoát 1e (5,5 g, výťažok 37%) ako hnedá tuhá látka.

Krok 5

Metyl 3-bróm-5-(2,2-dietoxyetoxy)-2-etylbenzoát

[0107] Metyl 3-bróm-2-etyl-5-hydroxybenzoát 1e (35 g, 135 mmol) sa rozpustí v 200 ml
N,N-dimetylformamidu, potom sa pridá 2-bróm-1,1-dietoxyetán (40 g, 202 mmol) a uhličitan
draselný (37 g, 269 mmol). Reakčný systém sa mieša pri 120 °C 12 hodín. Po ukončení
reakcie, reakčný roztok sa koncentruje za zníženého tlaku s cieľom odstránenia N,Ndimetylformamidu. Pridá sa voda a zmes sa extrahuje trikrát s etylacetátom. Organické fázy
sa spoja, premyjú sa nasýteným roztokom chloridu sodného, sušia sa nad bezvodým síranom
sodným a podrobia sa filtrácii. Filtrát sa koncentruje za zníženého tlaku a výsledné rezíduum
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sa čistí kolónovou chromatografiou na silikagéle s elučným systémom B, čím sa získa
zlúčenina z názvu metyl 3-bróm-5-(2,2-dietoxyetoxy)-2-etylbenzoát 1f (40 g, výťažok 80%)
ako svetlo žltý olej.

Krok 6

Metyl 6-bróm-5-etylbenzofurán-4-karboxylát

[0108] Kyselina polyfosforečná (30 g) sa pridá k 400 ml toluénu. Zmes sa zahrieva na 100
°C, 50 ml vopred pripraveného roztoku metyl 3-bróm-5-(2,2-dietoxyetoxy)-2-etylbenzoátu
1f (40 g, 107 mmol) v toluéne sa pridá za súčasného miešania. Zmes sa mieša 16 hodín pri
100 °C. Po ukončení reakcie, supernatant sa dekantuje. Voda a etylacetát sa pridajú do
rezídua. Dve fázy sa oddelia a vodná fáza sa extrahuje s etylacetátom. Organické fázy sa
spoja, premyjú sa nasýteným roztokom uhličitanu sodného a nasýteným roztokom chloridu
sodného, sušia sa nad bezvodým síranom sodným a podrobia sa filtrácii. Filtrát sa
koncentruje za zníženého tlaku a výsledné rezíduum sa čistí kolónovou chromatografiou na
silikagéle s elučným systémom B, čím sa získa zlúčenina z názvu metyl 6-bróm-5etylbenzofurán-4-karboxylát 1g (11,8 g, výťažok 39%) ako žltá tuhá látka.

Krok 7

Metyl 5-etyl-6-((tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)benzofurán-4-karboxylát

[0109] Metyl 6-bróm-5-etylbenzofurán-4-karboxylát 1g (11,0 g, 39 mmol), tetrahydro-2Hpyrán-4-amín (5,89 g, 58 mmol), tris(dibenzylidénacetón)dipaládium (3,6 g, 3,9 mmol), (±)2,2'-bis(difenylfosfino)-1,1'-binaftalén (4,86 g, 7,8 mmol) a uhličitan cézny (38 g, 117 mmol)
sa rozpustia v 100 ml toluénu. Zmes sa mieša 12 hodín pri 100 °C. Po ukončení reakcie, zmes
sa filtruje cez vrstvu celitu a filtračný koláč sa premyje etylacetátom. Organické fázy sa spoja,
sušia sa nad bezvodým síranom sodným a podrobia sa filtrácii. Filtrát sa koncentruje za
zníženého tlaku a výsledné rezíduum sa čistí kolónovou chromatografiou na silikagéle s
elučným systémom B, čím sa získa zlúčenina z názvu metyl 5-etyl-6-((tetrahydro-2H-pyrán4-yl)amino)benzofurán-4-karboxylát 1h (10,0 g, výťažok 85%) ako žltá tuhá látka.
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Krok 8

Metyl 5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)benzofurán-4-karboxylát

[0110] Metyl 5-etyl-6-((tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)benzofurán-4-karboxylát 1h (10,0
g, 0,033 mmol) sa rozpustí v 150 ml 1,2-dichlóretánu, potom sa pridajú acetaldehyd (7,2 g,
0,165 mmol) a kyselina octová (9,9 g, 0,165 mmol). Zmes sa mieša 1 hodinu, potom sa pridá
triacetoxyborohydrid sodný (20,8 g, 0,1 mmol). Zmes sa mieša 12 hodín pri laboratórnej
teplote. Po ukončení reakcie, reakčný roztok sa koncentruje za zníženého tlaku, neutralizuje
sa s nasýteným roztokom hydrogénuhličitanu sodného a extrahuje sa s etylacetátom.
Organické fázy sa spoja, premyjú sa nasýteným roztokom chloridu sodného, sušia sa nad
bezvodým síranom sodným a podrobia sa filtrácii. Filtrát sa koncentruje za zníženého tlaku
a výsledné rezíduum sa čistí kolónovou chromatografiou na silikagéle s elučným systémom
B, čím sa získa zlúčenina z názvu metyl 5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4yl)amino)benzofurán-4-karboxylát 1i (7,8 g, výťažok 71%) ako biela tuhá látka.
MS m/z (LC-MS): 332,4 [M+1]

Krok 9

Metyl

5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-2-formylbenzofurán-4-

karboxylát

[0111] Metyl 5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)benzofurán-4-karboxylát 1i
(1,6 g, 4,8 mmol) sa rozpustí v 25 ml tetrahydrofuránu. Zmes sa ochladí na -70 °C, potom sa
pridá 2,0 M diizopropylamid lítny (3,6 ml, 7,3 mmol) po kvapkách pod argónovou
atmosférou. Zmes sa mieša 90 minút, potom sa pridá N,N-dimetylformamid (536 mg, 7,3
mmol). Zmes sa mieša 2 hodiny, potom sa pomaly zahrieva na laboratórnu teplotu. Pridá sa
nadbytok chloridu amónneho. Zmes sa dobre premieša a extrahuje sa trikrát s etylacetátom.
Organické fázy sa spoja, premyjú sa nasýteným roztokom chloridu sodného, sušia sa nad
bezvodým síranom sodným a podrobia sa filtrácii. Filtrát sa koncentruje za zníženého tlaku
a výsledné rezíduum sa čistí kolónovou chromatografiou na silikagéle s elučným systémom
B, čím sa získa zlúčenina z názvu metyl 5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-2formylbenzofurán-4-karboxylát 1j (1,3 g, výťažok 75%) ako žltý olej.
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MS m/z (ESI):360,2 [M+1]

Krok 10

Metyl 5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-2-(hydroxymetyl)benzofurán-4karboxylát

[0112]

Metyl

5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-2-formylbenzofurán-4-

karboxylát 1j (1,4 g, 3,9 mmol) sa rozpustí v 5 ml tetrahydrofuránu a 10 ml metanolu, potom
sa pridá borohydrid sodný (222 mg, 5,8 mmol). Zmes sa mieša 30 minút pri laboratórnej
teplote. Po ukončení reakcie, reakčný roztok sa koncentruje za zníženého tlaku, pridajú sa
voda a nasýtený roztok hydrogénuhličitanu sodného a zmes sa extrahuje trikrát s
etylacetátom. Organické fázy sa spoja, premyjú sa nasýteným roztokom chloridu sodného,
sušia sa nad bezvodým síranom sodným a podrobia sa filtrácii. Filtrát sa koncentruje za
zníženého tlaku a výsledné rezíduum sa čistí kolónovou chromatografiou na silikagéle s
elučným systémom B, čím sa získa zlúčenina z názvu metyl 5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2Hpyrán-4-yl)amino)-2-(hydroxymetyl)benzofurán-4-karboxylát 1k (1,4 g, výťažok 99%) ako
žltý olej.

Krok 11

Metyl

2-(brómmetyl)-5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)benzofurán-4-

karboxylát

[0113]

Metyl

5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-2-(hydroxymetyl)

benzofurán-4-karboxylát 1k (1,0 g, 2,8 mmol) sa rozpustí v 30 ml tetrahydrofuránu, potom
sa pridá bromid fosforitý (1,12 g, 4,2 mmol) po kvapkách. Zmes sa mieša 12 hodín pri
laboratórnej teplote. Po ukončení reakcie, zmes sa neutralizuje s nasýteným roztokom
hydrogénuhličitanu sodného a extrahuje sa s etylacetátom. Organické fázy sa spoja, premyjú
sa nasýteným roztokom chloridu sodného, sušia sa nad bezvodým síranom sodným a
podrobia sa filtrácii. Filtrát sa koncentruje za zníženého tlaku, čím sa získa surová zlúčenina
z názvu metyl 2-(brómmetyl)-5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)benzofurán-4-
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karboxylát 1l (1,15 g) ako žltý olej, ktorý sa použije priamo v nasledujúcom kroku bez
ďalšieho čistenia.

Krok 12

Metyl

5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-2-(piperidín-1-

ylmetyl)benzofurán-4-karboxylát

Surový

[0114]

metyl

2-(brómmetyl)-5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-

yl)amino)benzofurán-4-karboxylát 1l (1,15 g, 2,7 mmol) sa rozpustí v 15 ml acetonitrilu,
potom sa pridá 10 ml vopred pripraveného roztoku piperidínu (362 mg, 4,3 mmol) v
acetonitrile po kvapkách. Zmes sa mieša 30 minút pri laboratórnej teplote. Po ukončení
reakcie, reakčný roztok sa koncentruje za zníženého tlaku. Pridajú sa etylacetát a nasýtený
roztok hydrogénuhličitanu sodného. Dve fázy sa oddelia a vodná fáza sa extrahuje s
etylacetátom. Organické fázy sa spoja, premyjú sa nasýteným roztokom chloridu sodného,
sušia sa nad bezvodým síranom sodným a podrobia sa filtrácii. Filtrát sa koncentruje za
zníženého tlaku a výsledné rezíduum sa čistí kolónovou chromatografiou na silikagéle s
elučným systémom A, čím sa získa zlúčenina z názvu metyl 5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2Hpyrán-4-yl)amino)-2-(piperidín-1-ylmetyl)benzofurán-4-karboxylát 1m (1,2 g, výťažok
99%) ako žltý olej.
MS m/z (LC-MS): 429,2[M+1]

Krok 13

Kyselina

5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-2-(piperidín-1-

ylmetyl)benzofurán-4-karboxylová

[0115]

Metyl

5-etyl

-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-2-(piperidín-1-ylmetyl)

benzofurán-4-karboxylát 1m (1,2 g, 2,7mmol) sa rozpustí v 5 ml tetrahydrofuránu a 20 ml
metanolu, potom sa pridá 5 ml 4M roztoku hydroxidu sodného. Zmes sa mieša 12 hodín pri
60 °C. Po ukončení reakcie, koncentrovaná kyselina chlorovodíková sa pridá na úpravu pH
reakčného roztoku na 4. Zmes sa koncentruje za zníženého tlaku a rezíduum sa rozpustí v
zmesi dichlórmetánu a metanolu (V:V=5:1) a filtruje sa. Filtračný koláč sa premyje so zmesí
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dichlórmetánu a metanolu (V:V=5:1). Filtrát sa spojí a koncentruje sa za zníženého tlaku,
čím sa získa surová zlúčenina z názvu kyselina 5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4yl)amino)-2-(piperidín-1-ylmetyl)benzofurán-4-karboxylová 1n (1,1 g) ako žltá tuhá látka,
ktorá sa použije priamo v nasledujúcom kroku bez ďalšieho čistenia.
MS m/z (LC-MS): 415,2[M+1]

Krok 14

5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-N-((4-metoxy-6-metyl-2-oxo-1,2dihydropyridín-3-yl)metyl)-2-(piperidín-1-ylmetyl)benzofurán-4-karboxamid

[0116] Surová kyselina 5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-2-(piperidín-1ylmetyl)benzofurán-4-karboxylová 1n (150 mg, 0,36 mmol) sa rozpustí v 5 ml N,Ndimetylformamidu, potom sa pridajú 1-etyl-3-(3-dimetylaminopropyl)karbodiimid (104 mg,
0,54 mmol), 1-hydroxybenzotriazol (73 mg, 0,54 mmol) a N,N-diizopropyletylamín (232 mg,
1,8 mmol). Zmes sa mieša 1 hodinu, potom sa pridá 3-(aminometyl)-4-metoxy-6metylpyridín-2(1H)-ón hydrochlorid 1o (96 mg, 0,47 mmol, pripravený spôsobom opísaným
v patentovej prihláške “WO2014177982”). Zmes sa mieša 12 hodín pri laboratórnej teplote.
Po ukončení reakcie sa pridá nadbytok vody a reakčný roztok sa extrahuje so zmesou
dichlórmetánu a metanolu (V:V=8:1). Organické fázy sa spoja, premyjú sa vodou a
nasýteným roztokom chloridu sodného, sušia sa nad bezvodým síranom sodným a podrobia
sa filtrácii. Filtrát sa koncentruje za zníženého tlaku a výsledné rezíduum sa čistí
chromatografiou na tenkej vrstve s elučným systémom A, čím sa získa zlúčenina z názvu 5etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-N-((4-metoxy-6-metyl-2-oxo-1,2dihydropyridín-3-yl)metyl)-2-(piperidín-1-ylmetyl)benzofurán-4-karboxamid 1 (155 mg,
výťažok 76%) ako biela tuhá látka.
MS m/z (ESI): 565,3 [M+1]
1

H NMR (400MHz, DMSO-d6): δ 11,44(s, 1H), 8,00(s, 1H), 7,40(s, 1H), 6,53(brs, 1H),

6,10(s, 1H), 4,29(d, 2H), 3,85(brs, 2H), 3,83(s, 3H), 3,56(brs, 2H), 3,22(t, 2H), 3,03-3,08(m,
2H), 2,93-2,98(m, 1H), 2,78-2,84(m, 2H), 2,42(brs, 4H), 2,18(s, 3H), 1,64-1,67(brd, 2H),
1,47-1,56(m, 6H), 1,38(brs, 2H), 1,06(t, 3H), 0,83(t, 3H).

Príklad 2
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N-((4,6-dimetyl-2-oxo-1,2-dihydropyridín-3-yl)metyl)-5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2

H-

pyrán-4-yl)amino)-2-(piperidín-1-ylmetyl)benzofurán-4-karboxamid

[0117]

[0118]

Kyselina

5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-2-(piperidín-1-

ylmetyl)benzofurán-4-karboxylová 1n (1,0 g, 2.4 mmol) sa rozpustí v 30 ml N,Ndimetylformamidu, potom sa pridá 1-etyl-3-(3-dimetylaminopropyl)karbodiimid (696 mg,
3,6 mmol), 1-hydroxybenzotriazol (490 mg, 3,6 mmol) a N,N-diizopropyletylamín (1,56 g,
12,1 mmol). Zmes sa mieša 1 hodinu, potom sa pridá 3-(aminometyl)-4,6-dimetylpyridín2(1H)-ón hydrochlorid 2a (593 mg, 3,0 mmol, pripravený spôsobom opísaným v patentovej
prihláške “WO2014097041”). Zmes sa mieša 12 hodín pri laboratórnej teplote. Po ukončení
reakcie sa pridá nadbytok vody a reakčný roztok sa extrahuje so zmesou dichlórmetánu a
metanolu (V:V=8:1). Organické fázy sa spoja, premyjú sa vodou a nasýteným roztokom
chloridu sodného, sušia sa nad bezvodým síranom sodným a podrobia sa filtrácii. Filtrát sa
koncentruje za zníženého tlaku a výsledné rezíduum sa čistí kolónovou chromatografiou na
silikagéle s elučným systémom A, čím sa získa zlúčenina z názvu N-((4,6-dimetyl-2-oxo1,2-dihydropyridín-3-yl)metyl)-5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2

H-pyrán-4-yl)amino)-2-

(piperidín-1-ylmetyl)benzofurán-4-karboxamid 2 (750 mg, výťažok 57%) ako biela tuhá
látka.
MS m/z (ESI): 549,7 [M+1]
1

H NMR (400MHz, DMSO-d6): δ 11,48(s, 1H), 8,15(t, 1H), 7,39(s, 1H), 6,46(s, 1H), 5,86(s,

1H), 4,32(d, 2H), 3,83(d, 2H), 3,54(s, 2H), 3,21(t, 2H), 3,01-3,07(m, 2H), 2,92-2,97(m, 1H),
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2,77-2,82(m, 2H), 2,39(brs, 4H), 2,23(s, 3H), 2,11(s, 3H), 1,64-1,67(brd, 2H), 1,47-1,55(m,
6H), 1,36-1,37(brd, 2H), 1,02(t, 3H), 0,82(t, 3H).

Príklad 3

5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-N-((4-etyl-6-metyl-2-oxo-1,2dihydropyridín-3-yl)metyl)-2-(piperidín-1-ylmetyl)benzofurán-4-karboxamid

[0119]

[0120]

Kyselina

5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-2-(piperidín-1-

ylmetyl)benzofurán-4-karboxylová 1n (50 mg, 0,12 mmol) sa rozpustí v 3 ml N,Ndimetylformamidu, potom sa pridá 1-etyl-3-(3-dimetylaminopropyl)karbodiimid (35 mg,
0,18 mmol), 1-hydroxybenzotriazol (24 mg, 0,18 mmol) a N,N-diizopropyletylamín (78 mg,
0,60 mmol). Zmes sa mieša 1 hodinu, potom sa pridá 3-(aminometyl)-4-etyl-6-metylpyridín2(1H)-ón hydrochlorid 3a (36 mg, 0,18 mmol, pripravený spôsobom opísaným v patentovej
prihláške “WO2013173441”). Zmes sa mieša 12 hodín pri laboratórnej teplote. Po ukončení
reakcie sa pridá nadbytok vody a reakčný roztok sa extrahuje so zmesou dichlórmetánu a
metanolu (V:V=8:1). Organické fázy sa spoja, premyjú sa vodou a nasýteným roztokom
chloridu sodného, sušia sa nad bezvodým síranom sodným a podrobia sa filtrácii. Filtrát sa
koncentruje za zníženého tlaku a výsledné rezíduum sa čistí chromatografiou na tenkej vrstve
s elučným systémom A, čím sa získa zlúčenina z názvu 5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán4-yl)amino)-N-((4-etyl-6-metyl-2-oxo-1,2-dihydropyridín-3-yl)metyl)-2-(piperidín-1ylmetyl)benzofurán-4-karboxamid 3 (58 mg, výťažok 85%) ako biela tuhá látka.
MS m/z (ESI): 563,7 [M+1]
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H NMR (400MHz, DMSO-d6): δ 11,51(s, 1H), 8,12(t, 1H), 7,39(s, 1H), 6,47(s, 1H), 5,91(s,

1H), 4,33(d, 2H), 3,81-3,83(brd, 2H), 3,54(brs, 2H), 3,20(t, 2H), 3,01-3,06(m, 2H), 2,912,97(m, 1H), 2,76-2,82(m, 2H), 2,59(q, 2H), 2,39(brs, 4H), 2,13(s, 3H), 1,63-1,66(brd, 2H),
1,48-1,50(m, 6H), 1,36(brs, 2H), 1,37(t, 3H), 1,01(t, 3H), 0,81(t, 3H).

Príklad 4

6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-N-((4-metoxy-6-metyl-2-oxo-1,2dihydropyridín-3-yl)metyl)-5-metyl-2-(piperidín-1-ylmetyl)benzofurán-4-karboxamid

[0121]
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Krok 1

Metyl 5-amino-3-bróm-2-metylbenzoát

[0122] Metyl 3-bróm-2-metyl-5-nitrobenzoát 4a (13 g, 47,3 mmol, pripravený spôsobom
opísaným v patentovej prihláške “WO2012061602”) sa pridá k 200 ml etanolu a 50 ml vody.
Zmes sa zahrieva na 70 °C, potom sa pridá chlorid amónny (20.6 g, 378 mmol) a železný
prášok (13.3 g, 236 mmol) v dávkach. Reakčný systém sa mieša 2 hodiny pri 70 °C. Po
ukončení reakcie, zmes sa filtruje cez vrstvu celitu za horúca. Filtračný koláč sa premyje
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horúcim etanolom, potom sa filtrát spojí a koncentruje sa za zníženého tlaku. Rezíduum sa
neutralizuje s nasýteným roztokom hydrogénuhličitanu sodného a extrahuje sa trikrát s
etylacetátom. Organické fázy sa spoja, sušia sa nad bezvodým síranom sodným a podrobia
sa filtrácii. Filtrát sa koncentruje za zníženého tlaku a výsledné rezíduum sa čistí kolónovou
chromatografiou na silikagéle s elučným systémom B, čím sa získa zlúčenina z názvu metyl
5-amino-3-bróm-2-metylbenzoát 4b (11,0 g, výťažok 95%) ako žltá tuhá látka.

Krok 2

Metyl 3-bróm-5-hydroxy-2-metylbenzoát

[0123] Metyl 5-amino-3-bróm-2-metylbenzoát 4b (3,0 g, 0,012 mmol) sa suspenduje v 20
ml 10% kyseliny sírovej. Zmes sa ochladí na 0 °C, potom sa pridá 5 ml vopred pripraveného
roztoku dusitanu sodného (1,0 g, 14,7 mmol) po kvapkách. Po miešaní po dobu 3 hodín pri
vyššie uvedenej teplote, reakčný roztok sa naleje do 30 ml vopred pripravenej 10% kyseliny
sírovej pri 80 °C, potom sa mieša 1 hodinu pri 80 °C. Po ukončení reakcie, reakčný roztok
sa extrahuje trikrát s etylacetátom. Organické fázy sa spoja, premyjú sa nasýteným roztokom
chloridu sodného, sušia sa nad bezvodým síranom sodným a podrobia sa filtrácii. Filtrát sa
koncentruje za zníženého tlaku a výsledné rezíduum sa čistí kolónovou chromatografiou na
silikagéle s elučným systémom B, čím sa získa zlúčenina z názvu metyl 3-bróm-5-hydroxy2-metylbenzoát 4c (1,1 g, výťažok 32%) ako žltá tuhá látka.

Krok 3

Metyl 3-bróm-5-(2,2-dietoxyetoxy)-2-metylbenzoát

[0124] Metyl 3-bróm-5-hydroxy-2-metylbenzoát 4c (800 mg, 3,3 mmol) sa rozpustí v 15 ml
N,N-dimetylformamidu, potom sa pridá 2-bróm-1,1-dietoxyetán (965 mg, 4,9 mmol) a
uhličitan draselný (900 mg, 6,5 mmol). Reakčný systém sa mieša 12 hodín pri 120 °C. Po
ukončení reakcie sa pridá nadbytok vody a zmes sa extrahuje trikrát s etylacetátom.
Organické fázy sa spoja, premyjú sa nasýteným roztokom chloridu sodného, sušia sa nad
bezvodým síranom sodným a podrobia sa filtrácii. Filtrát sa koncentruje za zníženého tlaku
a výsledné rezíduum sa čistí kolónovou chromatografiou na silikagéle s elučným systémom
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B, čím sa získa zlúčenina z názvu metyl 3-bróm-5-(2,2-dietoxyetoxy)-2-metylbenzoát 4d
(820 mg, výťažok 69%) ako svetlo žltý olej.

Krok 4

Metyl 6-bróm-5-metylbenzofurán-4-karboxylát

[0125] Metyl 3-bróm-5-(2,2-dietoxyetoxy)-2-metylbenzoát 4d (650 mg, 1,8 mmol) sa
rozpustí v 10 ml toluénu, potom sa pridá 10 ml vopred pripraveného roztoku kyseliny
polyfosforečnej (10 g) v toluéne. Zmes sa mieša 5 hodín pri 100 °C. Po ukončení reakcie,
horná organická fáza sa dekantuje. Rezíduum sa pridá s vodou a extrahuje sa s etylacetátom.
Organické fázy sa spoja, premyjú sa nasýteným roztokom uhličitanu sodného a nasýteným
roztokom chloridu sodného, sušia sa nad bezvodým síranom sodným a podrobia sa filtrácii.
Filtrát sa koncentruje za zníženého tlaku a výsledné rezíduum sa čistí chromatografiou na
tenkej vrstve s elučným systémom B, čím sa získa zlúčenina z názvu metyl 6-bróm-5metylbenzofurán-4-karboxylát 4e (220 mg, výťažok 45%) ako žltá tuhá látka.

Krok 5

Metyl 5-metyl-6-((tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)benzofurán-4-karboxylát

[0126] Metyl 6-bróm-5-metylbenzofurán-4-karboxylát 4e (250 mg, 0,93 mmol), tetrahydro2H-pyrán-4-amín (141 mg, 1,4 mmol), tris(dibenzylidénacetón)dipaládium (85 mg, 0,09
mmol), (±)-2,2'-bis(difenylfosfino)-1,1'-binaftalén (116 mg, 0,19 mmol) a uhličitan cézny
(909 mg, 2,79 mmol) sa rozpustia v 10 ml toluénu. Zmes sa mieša 12 hodín pri 100 °C. Po
ukončení reakcie, zmes sa filtruje cez vrstvu celitu a filtračný koláč sa premyje etylacetátom.
Organické fázy sa spoja, sušia sa nad bezvodým síranom sodným a podrobia sa filtrácii.
Filtrát sa koncentruje za zníženého tlaku a výsledné rezíduum sa čistí chromatografiou na
tenkej vrstve s elučným systémom B, čím sa získa zlúčenina z názvu metyl 5-metyl-6((tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)benzofurán-4-karboxylát 4f (250 mg, výťažok 90%) ako
žltá tuhá látka.

Krok 6
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Metyl 6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-5-metylbenzofurán-4-karboxylát

[0127] Metyl 5-metyl-6-((tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)benzofurán-4-karboxylát 4f (250
mg, 0,87 mmol) sa rozpustí v 10 ml 1,2-dichlóretánu, potom sa pridá acetaldehyd (190 mg,
4,3 mmol) a kyselina octová (260 mg, 4,3 mmol). Zmes sa mieša 1 hodinu, potom sa pridá
triacetoxyborohydrid sodný (545 mg, 2,6 mmol). Zmes sa mieša 12 hodín pri laboratórnej
teplote. Po ukončení reakcie, reakčný roztok sa koncentruje za zníženého tlaku. Pridá sa
etylacetát a nasýtený roztok hydrogénuhličitanu sodného. Dve fázy sa oddelia a vodná fáza
sa extrahuje s etylacetátom. Organické fázy sa spoja, premyjú sa nasýteným roztokom
chloridu sodného, sušia sa nad bezvodým síranom sodným a podrobia sa filtrácii. Filtrát sa
koncentruje za zníženého tlaku a výsledné rezíduum sa čistí chromatografiou na tenkej vrstve
s elučným systémom B, čím sa získa zlúčenina z názvu metyl 6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán4-yl)amino)-5-metylbenzofurán-4-karboxylát 4g (180 mg, výťažok 56%) ako žltý olej.
MS m/z (LC-MS): 318,2[M+1]

Krok 7

Metyl

6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-2-formyl-5-metylbenzofurán-4-

karboxylát

[0128] 5 metyl 6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl-)amino)-5-metylbenzofurán-4-karboxylát
4g (180 mg, 0,57 mmol) sa rozpustí v 5 ml tetrahydrofuránu. Zmes sa ochladí na -70 °C, 2,0
M diizopropylamid lítny (0,57 ml, 1,14 mmol) sa pridá po kvapkách pod argónovou
atmosférou. Zmes sa mieša 1 hodinu, potom sa pridá 4-formylmorfolín (98 mg, 0,85 mmol).
Zmes sa mieša 1 hodinu, potom sa pomaly zahrieva na laboratórnu teplotu a pridá sa roztok
chloridu amónneho. Zmes sa mieša 20 minút a extrahuje sa trikrát s etylacetátom. Organické
fázy sa spoja, premyjú sa nasýteným roztokom chloridu sodného, sušia sa nad bezvodým
síranom sodným a podrobia sa filtrácii. Filtrát sa koncentruje za zníženého tlaku a výsledné
rezíduum sa čistí chromatografiou na tenkej vrstve s elučným systémom B, čím sa získa
zlúčenina

z

názvu

metyl

6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-2-formyl-5-

metylbenzofurán-4-karboxylát 4h (130 mg, výťažok 66%) ako žltý olej.
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Krok 8

Metyl 6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-2-(hydroxymetyl)-5-metylbenzofurán4-karboxylát

[0129]

Metyl

6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-2-formyl-5-metylbenzofurán-4-

karboxylát 4h (130 mg, 0,38 mmol) sa rozpustí v 1 ml tetrahydrofuránu a 5 ml metanolu,
potom sa pridá borohydrid sodný (22 mg, 0,57 mmol) v dávkach. Reakčná zmes sa mieša 1
hodinu pri laboratórnej teplote. Po ukončení reakcie, reakčný roztok sa koncentruje za
zníženého tlaku. Pridá sa nasýtený roztok hydrogénuhličitanu sodného a zmes sa extrahuje
trikrát s etylacetátom. Organické fázy sa spoja, premyjú sa nasýteným roztokom chloridu
sodného, sušia sa nad bezvodým síranom sodným a podrobia sa filtrácii. Filtrát sa
koncentruje za zníženého tlaku, čím sa získa surová zlúčenina z názvu metyl 6(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-2-(hydroxymetyl)-5-metylbenzofurán-4-karboxylát
4i (120 mg) ako žltý olej, ktorý sa použije priamo v nasledujúcom kroku bez ďalšieho
čistenia.
MS m/z (LC-MS): 348,0 [M+1]

Krok 9

Metyl 2-(brómmetyl)-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-5-metylbenzofurán-4karboxylát

[0130]

Surový

metyl

6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-2-(hydroxymetyl)-5-

metylbenzofurán-4-karboxylát 4i (130 mg, 0,36 mmol) sa rozpustí v 5 ml tetrahydrofuránu,
potom sa pridá bromid fosforitý (146 mg, 0,54 mmol) po kvapkách. Zmes sa mieša 12 hodín
pri laboratórnej teplote. Po ukončení reakcie, pridá sa voda a zmes sa extrahuje trikrát s
etylacetátom. Organické fázy sa spoja, premyjú sa nasýteným roztokom hydrogénuhličitanu
sodného a nasýteným roztokom chloridu sodného, sušia sa nad bezvodým síranom sodným
a podrobia sa filtrácii. Filtrát sa koncentruje za zníženého tlaku, čím sa získa surová zlúčenina
z názvu metyl 2-(brómmetyl)-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-5-metylbenzofurán4-karboxylát 4j (152 mg) ako žltý olej, ktorý sa použije priamo v nasledujúcom kroku bez
ďalšieho čistenia.
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Krok 10

Metyl

6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-5-metyl-2-(piperidín-1-

ylmetyl)benzofurán-4-karboxylát

[0131]

Surový

metyl

2-(brómmetyl)-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-5-

metylbenzofurán-4-karboxylát 4j (140 mg, 0,33 mmol) sa rozpustí v 5 ml acetonitrilu, potom
sa pridá 5 ml vopred pripraveného roztoku piperidínu (56 mg, 0,66 mmol) v acetonitrile po
kvapkách. Zmes sa mieša 1 hodinu pri laboratórnej teplote. Po ukončení reakcie, reakčný
roztok sa koncentruje za zníženého tlaku, potom sa pridá etylacetát a nasýtený roztok
hydrogénuhličitanu sodného. Dve fázy sa oddelia a vodná fáza sa extrahuje s etylacetátom.
Organické fázy sa spoja, premyjú sa nasýteným roztokom chloridu sodného, sušia sa nad
bezvodým síranom sodným a podrobia sa filtrácii. Filtrát sa koncentruje za zníženého tlaku
a výsledné rezíduum sa čistí chromatografiou na tenkej vrstve s elučným systémom A, čím
sa získa zlúčenina z názvu metyl 6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-2-metyl-2(piperidín-1-ylmetyl)benzofurán-4-karboxylát 4k (120 mg, výťažok 86%) ako bezfarebný
olej.

Krok 11

Kyselina

6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-5-metyl-2-(piperidín-1-

ylmetyl)benzofurán-4-karboxylová

[0132]

Metyl

6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-5-metyl-2-(piperidín-1-

ylmetyl)benzofurán-4-karboxylát 4k (120 mg, 0,29 mmol) sa rozpustí v 10 ml metanolu,
potom sa pridajú 3 ml 4M roztoku hydroxidu sodného. Zmes sa mieša 12 hodín pri 60 °C.
Po ukončení reakcie, koncentrovaná kyselina chlorovodíková sa pridá na úpravu pH
reakčného roztoku na 4. Zmes sa koncentruje za zníženého tlaku a rezíduum sa rozpustí v
zmesi dichlórmetánu a metanolu (V:V=5:1) a filtruje sa. Filtračný koláč sa premyje so
zmesou dichlórmetánu a metanolu (V:V=5:1). Filtrát sa spojí a koncentruje sa za zníženého
tlaku, čím sa získa surová zlúčenina z názvu kyselina 6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-
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yl)amino)-5-metyl-2-(piperidín-1-ylmetyl)benzofurán-4-karboxylová 4i (120 mg) ako žltá
tuhá látka, ktorá sa použije priamo v nasledujúcom kroku bez ďalšieho čistenia.
MS m/z (LC-MS): 399,0[M+1]

Krok 12

6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-N-((4-metoxy-6-metyl-2-oxo-1,2dihydropyridín-3-yl)metyl)-5-metyl-2-(piperidín-1-ylmetyl)benzofurán-4-karboxamid

[0133] Surová kyselina 6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-5-metyl-2-(piperidín-1ylmetyl)benzofurán-4-karboxylová 4i (40 mg, 0,1 mmol) sa rozpustí v 3 ml N,Ndimetylformamidu, potom sa pridá 1-etyl-3-(3-dimetylaminopropyl)karbodiimid (29 mg,
0,15 mmol), 1-hydroxybenzotriazol (20 mg, 0,15 mmol) a N,N-diizopropyletylamín (63 mg,
0,48 mmol). Zmes sa mieša 16 hodín, potom sa pridá 3-(aminometyl)-4-metoxy-6metylpyridín-2(1H)-ón hydrochlorid 1o (26 mg, 0,13 mmol). Zmes sa mieša 12 hodín pri
laboratórnej teplote. Po ukončení reakcie sa pridá nadbytok vody a reakčný roztok sa
extrahuje so zmesou dichlórmetánu a metanolu (V:V=8:1). Organické fázy sa spoja, premyjú
sa vodou a nasýteným roztokom chloridu sodného, sušia sa nad bezvodým síranom sodným
a podrobia sa filtrácii. Filtrát sa koncentruje za zníženého tlaku a výsledné rezíduum sa čistí
chromatografiou na tenkej vrstve s elučným systémom A, čím sa získa zlúčenina z názvu 6(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-N-((4-metoxy-6-metyl-2-oxo-1,2-dihydropyridín-3yl)metyl)-5-metyl-2-(piperidín-1-ylmetyl)benzofurán-4-karboxamid 4 (35 mg, výťažok
64%) ako biela tuhá látka.
MS m/z (ESI): 551,7 [M+1]
1

H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ 11,45(s, 1H), 8,01(s, 1H), 7,40(s, 1H), 6,91(brs, 1H),

6,12(s, 1H), 4,30(d, 2H), 3,84(brs, 5H), 3,23(t, 2H), 3,04-3,09(m, 2H), 2,95-3,01 (m, 1H),
2,62(s, 3H), 2,19(s, 3H), 1,64-1,81(brd, 6H), 1,50-1,55(m, 4H), 1,38(brs, 2H), 0,81(t, 3H).

Príklad 5

5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-2-((4-izopropylpiperazín-1-yl)metyl)N-((4-metoxy-6-metyl-2-oxo-1,2-dihydropyridín-3-yl)metyl)benzofurán-4-karboxamid
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[0134]

Krok 1

Terc-butyl

4-((5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-4-

(metoxykarbonyl)benzofurán-2-yl)metyl)piperazín-1-karboxylát

[0135]

Metyl

5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-2-formylbenzofurán-4-

karboxylát 1j (30 mg, 0,083 mmol), 1-(terc-butoxykarbonyl)piperazín (24 mg, 0,13 mmol) a
kyselina octová (25 mg, 0,42 mmol) sa pridajú k 5 ml metanolu. Zmes sa mieša 1 hodinu,
potom sa pridá triacetoxyborohydrid sodný (53 mg, 0,25 mmol). Zmes sa mieša 12 hodín. Po
ukončení reakcie, reakčný roztok sa koncentruje za zníženého tlaku, neutralizuje sa s
nasýteným roztokom hydrogénuhličitanu sodného, extrahuje sa trikrát s etylacetátom.
Organické fázy sa spoja, premyjú sa nasýteným roztokom chloridu sodného, sušia sa nad
bezvodým síranom sodným a podrobia sa filtrácii. Filtrát sa koncentruje za zníženého tlaku
a výsledné rezíduum sa čistí chromatografiou na tenkej vrstve s elučným systémom B, čím
sa získa zlúčenina z názvu terc-butyl 4-((5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-4-
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(metoxykarbonyl)benzofurán-2-yl)metyl)piperazín-1-karboxylát 5a (40 mg, výťažok 90%)
ako žltý olej.
MS m/z (LC-MS): 530,3 [M+1]

Krok 2

Metyl

5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-2-((4-izopropylpiperazín-1-

yl)metyl)benzofurán-4-karboxylát

[0136]

Terc-butyl

4-((5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-4-

(metoxykarbonyl)benzofurán-2-yl)metyl)piperazín-1-karboxylát 5a (40 mg, 0,075 mmol) sa
pridá k 10 ml kyseliny trifluóroctovej. Zmes sa mieša 1 hodinu pri laboratórnej teplote, potom
sa koncentruje za zníženého tlaku. 5 ml N,N-dimetylformamidu a uhličitan draselný (21 mg,
0,15 mmol) sa pridajú do rezídua a zmes sa mieša 30 minút. potom sa pridá 1-jódpropán (20
mg, 0,11 mmol) a reakčný systém sa mieša 1 hodinu pri 70 °C. Po ukončení reakcie, reakčný
roztok sa naleje do prebytku vody a extrahuje sa trikrát so zmesou dichlórmetánu a metanolu
(V:V=8:1). Organické fázy sa spoja, premyjú sa vodou a nasýteným roztokom chloridu
sodného, sušia sa nad bezvodým síranom sodným a podrobia sa filtrácii. Filtrát sa
koncentruje za zníženého tlaku a výsledné rezíduum sa čistí chromatografiou na tenkej vrstve
s elučným systémom A, čím sa získa zlúčenina z názvu metyl 5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2Hpyrán-4-yl)amino)-2-((4-izopropylpiperazín-1-yl)metyl )benzofurán-4-karboxylát 5b (25
mg, výťažok 70%) ako bezfarebný olej.
MS m/z (LC-MS): 472,3 [M+1]

Krok 3

Kyselina

5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-2-((4-izopropylpiperazín-1-

yl)metyl )benzofurán-4-karboxylová

[0137] Metyl 5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-2-((4-izopropylpiperazín-1yl)metyl)benzofurán-4-karboxylát 5b (10 mg, 0,021 mmol) sa rozpustí v 3 ml metanolu a 1
ml tetrahydrofuránu, potom sa pridá 13 ml 2M roztoku hydroxidu sodného. Reakčný systém
sa mieša 12 hodín pri 60 °C. Po ukončení reakcie, reakčný roztok sa neutralizuje s
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koncentrovanou kyselinou sírovou, potom sa koncentruje za zníženého tlaku. Rezíduum sa
rozpustí v zmesi dichlórmetánu a metanolu (V:V=5:1) a filtruje sa. Filtračný koláč sa premyje
so zmesou dichlórmetánu a metanolu (V:V=5:1). Filtrát sa spojí a koncentruje sa za
zníženého tlaku, čím sa získa surová zlúčenina z názvu kyselina 5-etyl-6-(etyl(tetrahydro2H-pyrán-4-yl)amino)-2-((4-izopropylpiperazín-1-yl)metyl)benzofurán-4-karboxylová

5c

(9 mg) ako biela tuhá látka, ktorá sa použije priamo v nasledujúcom kroku bez ďalšieho
čistenia.
MS m/z (LC-MS): 458,4 [M+1]

Krok 4

5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-2-((4-izopropylpiperazín-1-yl)metyl)N-((4-metoxy-6-metyl-2-oxo-1,2-dihydropyridín-3-yl)metyl)benzofurán-4-karboxamid

[0138]

Surová

kyselina

5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-2-((4-

izopropylpiperazín-1-yl)metyl )benzofurán-4-karboxylová 5c (10 mg, 0,022 mmol) sa
rozpustí

v

3

ml

N,N-dimetylformamidu,

potom

sa

pridá

1-etyl-3-(3-

dimetylaminopropyl)karbodiimid (7 mg, 0,033 mmol), 1-hydroxybenzotriazol (5 mg,
0,033mmol) a N,N-diizopropyletylamín (6 mg, 0,044 mmol). Zmes sa mieša 30 minút, potom
sa pridá 3-(aminometyl)-4-metoxy-6-metylpyridín-2(1H)-ón hydrochlorid 1o (5,8 mg,
0,028). Zmes sa mieša 12 hodín pri laboratórnej teplote. Po ukončení reakcie sa pridá
nadbytok vody a reakčný roztok sa extrahuje so zmesou dichlórmetánu a metanolu
(V:V=8:1). Organické fázy sa spoja, premyjú sa vodou a nasýteným roztokom chloridu
sodného, sušia sa nad bezvodým síranom sodným a podrobia sa filtrácii. Filtrát sa
koncentruje za zníženého tlaku a výsledné rezíduum sa čistí chromatografiou na tenkej vrstve
s elučným systémom A, čím sa získa zlúčenina z názvu 5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán4-yl)amino)-2-((4-izopropylpiperazín-1-yl)metyl)-N-((4-metoxy-6-metyl-2-oxo-1,2dihydropyridín-3-yl)metyl)benzofurán-4-karboxamid 5 (9 mg, výťažok 69%) ako biela tuhá
látka.
MS m/z (ESI): 608,6 [M+1]
1

H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ 11,45(s, 1H), 8,01(s, 1H), 7,39(s, 1H), 6,56(brs, 1H),

6,11(s, 1H), 4,29(d, 2H), 3,85(brs, 2H), 3,83(s, 3H), 3,63(brs, 3H), 3,22(t, 2H), 3,03-3,07(m,
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2H), 2,93-2,99(m, 2H), 2,79-2,82(m, 2H), 2,34-2,68(brs, 8H), 2,19(s, 3H), 1,64-1,67(brd,
2H), 1,50-1,52(m, 2H), 1,24-1,26(brd, 2H), 1,06(t, 3H), 0,98(brs, 6H), 0,83(t, 3H).

Príklad 6

5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-N-((4-metoxy-6-metyl-2-oxo-1,2dihydropyridín-3-yl)metyl)-2-(morfolínometyl)benzofurán-4-karboxamid

[0139]

Krok 1

Metyl 6-bróm-5 -etyl-2-formylbenzofurán-4-karboxylát
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[0140] Metyl 6-bróm-5-etylbenzofurán-4-karboxylát 1g (260 mg, 0,92 mmol) sa rozpustí v
8 ml tetrahydrofuránu. Zmes sa ochladí na -70 °C, potom sa pridá 2,0 M diizopropylamid
lítny (0,92 ml, 1,84 mmol) po kvapkách pod argónovou atmosférou. Zmes sa mieša 1 hodinu,
potom sa pridá 4-formylmorfolín (158 mg, 1,38 mmol). Reakcia sa pomaly zahrieva na
laboratórnu teplotu a pridá sa nadbytok chloridu amónneho. Zmes sa dobre premieša a
extrahuje sa trikrát s etylacetátom. Organické fázy sa spoja, premyjú sa nasýteným roztokom
chloridu sodného, sušia sa nad bezvodým síranom sodným a podrobia sa filtrácii. Filtrát sa
koncentruje za zníženého tlaku a výsledné rezíduum sa čistí chromatografiou na tenkej vrstve
s elučným systémom B, čím sa získa zlúčenina z názvu metyl 6-bróm-5-etyl-2formylbenzofurán-4-karboxylát 6a (80 mg, výťažok 48%) ako žltá a biela tuhá látka.

Krok 2

Metyl 6-bróm-5-etyl-2-(hydroxymetyl)benzofurán-4-karboxylát

[0141] Metyl 6-bróm-5-etyl-2-formylbenzofurán-4-karboxylát 6a (80 mg, 0,26 mmol)) sa
rozpustí v 4 ml metanolu a 0,5 ml tetrahydrofuránu, potom sa pridá borohydrid sodný (20
mg, 0,51 mmol) v dávkach pri laboratórnej teplote. Zmes sa mieša 3 minúty. Po ukončení
reakcie, etylacetát a nasýtený roztok hydrogénuhličitanu sodného sa pridajú. Dve fázy sa
oddelia a zmes sa extrahuje trikrát s etylacetátom. Organické fázy sa spoja, premyjú sa
nasýteným roztokom chloridu sodného, sušia sa nad bezvodým síranom sodným a podrobia
sa filtrácii. Filtrát sa koncentruje za zníženého tlaku, čím sa získa surová zlúčenina z názvu
metyl 6-bróm-5-etyl-2-(hydroxymetyl)benzofurán-4-karboxylát 6b (80 mg) ako biela tuhá
látka, ktorá sa použije priamo v nasledujúcom kroku bez ďalšieho čistenia.

Krok 3

Metyl 6-bróm-5-etyl-2-(morfolínometyl)benzofurán-4-karboxylát

[0142] Surový metyl 6-bróm-5-etyl-2-(hydroxymetyl)benzofurán-4-karboxylát 6b (80 mg,
0,26 mmol) sa rozpustí v 5 ml dichlórmetánu, potom sa pridá metánsulfonyl chlorid (45 mg,
0,38 mmol) a kyselina trifluóroctová (130 mg, 1,29 mmol). Zmes sa mieša 12 hodín. Zmes
sa koncentruje za zníženého tlaku, potom sa pridá 5 ml N,N-dimetylformamidu, uhličitan
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draselný (71 mg, 0,51 mmol) a morfolín (40 mg, 0,51 mmol). Reakčný systém sa mieša 1
hodinu pri 80 °C. Po ukončení reakcie, pridá sa voda a zmes sa extrahuje trikrát s
etylacetátom. Organické fázy sa spoja, premyjú sa nasýteným roztokom chloridu sodného,
sušia sa nad bezvodým síranom sodným a podrobia sa filtrácii. Filtrát sa koncentruje za
zníženého tlaku a výsledné rezíduum sa čistí chromatografiou na tenkej vrstve s elučným
systémom

B,

čím

sa

získa

zlúčenina

z

názvu

metyl

6-bróm-5-etyl-2-

(morfolínometyl)benzofurán-4-karboxylát 6c (65 mg, výťažok 64%) ako biela tuhá látka.
MS m/z (ESI): 382,0 [M+1]

Krok 4

Metyl

5-etyl-2-(morfolínometyl)-6-((tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)benzofurán-4-

karboxylát

[0143] Metyl 6-bróm-5-etyl-2-(morfolínometyl)benzofurán-4-karboxylát 6c (90 mg, 0,24
mmol),

tetrahydro-2H-pyrán-4-amín

(36

mg,

0,35

mmol),

tris(dibenzylidénacetón)dipaládium (22 mg, 0,02 mmol), (±)-2,2'-bis(difenylfosfino)-1,1'binaftalén (30 mg, 0,05 mmol) a uhličitan cézny (230 mg, 0,71 mmol) sa rozpustia v 5 ml
toluénu. Zmes sa mieša 12 hodín pri 100 °C. Po ukončení reakcie, zmes sa filtruje cez vrstvu
celitu. Filtrát sa koncentruje za zníženého tlaku a výsledné rezíduum sa čistí chromatografiou
na tenkej vrstve s elučným systémom A, čím sa získa zlúčenina z názvu metyl 5-etyl-2(morfolínometyl)-6-((tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)benzofurán-4-karboxylát 6d (85 mg,
výťažok 89%) ako biela tuhá látka.
MS m/z (LC-MS): 401,2 [M+1]

Krok 5

Metyl 5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-2-(morfolínometyl)benzofurán4-karboxylát

[0144] Metyl 5-etyl-2-(morfolínometyl)-6-((tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino) benzofurán4-karboxylát 6d (85 mg, 0,21 mmol) sa rozpustí v 5 ml 1,2-dichlóretánu, potom sa pridá
acetaldehyd (93 mg, 2,1 mmol) a kyselina octová (63 mg, 1,06 mmo). Zmes sa mieša 2
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hodiny, potom sa pridá triacetoxyborohydrid sodný (133 mg, 0,63 mmol). Zmes sa mieša 12
hodín pri laboratórnej teplote. Po ukončení reakcie, reakčný roztok sa koncentruje za
zníženého tlaku, neutralizuje sa s nasýteným roztokom hydrogénuhličitanu sodného a
extrahuje sa s etylacetátom. Organické fázy sa spoja, premyjú sa nasýteným roztokom
chloridu sodného, sušia sa nad bezvodým síranom sodným a podrobia sa filtrácii. Filtrát sa
koncentruje za zníženého tlaku a výsledné rezíduum sa čistí chromatografiou na tenkej vrstve
s elučným systémom A, čím sa získa zlúčenina z názvu metyl 5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2Hpyrán-4-yl)amino)-2-(morfolínometyl)benzofurán-4-karboxylát 6e (75 mg, výťažok 82%)
ako biela tuhá látka.
MS m/z (LC-MS): 344,1 [M-86]

Krok 6

Kyselina

5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-2-

(morfolínometyl)benzofurán-4-karboxylová

[0145]

Metyl

5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-2-(morfolínometyl)

benzofurán-4-karboxylát 6e (75 mg, 0,17 mmol) sa rozpustí v 1 ml tetrahydrofuránu a 3 ml
metanolu, potom sa pridajú 3 ml 4M roztoku hydroxidu sodného. Zmes sa mieša 12 hodín
pri 60 °C. Po ukončení reakcie, koncentrovaná kyselina chlorovodíková sa pridá na úpravu
pH reakčného roztoku na 4. Zmes sa koncentruje za zníženého tlaku. Rezíduum sa premyje
metanolom a filtruje sa s cieľom odstránenia bielej tuhej látky. Filtrát sa koncentruje za
zníženého tlaku, čím sa získa surová zlúčenina z názvu kyselina 5-etyl-6-(etyl(tetrahydro2H-pyrán-4-yl)amino)-2-(morfolínometyl)benzofurán-4-karboxylová 6f (71 mg) ako biela
tuhá látka, ktorá sa použije priamo v nasledujúcom kroku bez ďalšieho čistenia.

Krok 7

5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-N-((4-metoxy-6-metyl-2-oxo-1,2dihydropyridín-3-yl)metyl)-2-(morfolínometyl)benzofurán-4-karboxamid

[0146]

Surová

kyselina

5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-2-

(morfolínometyl)benzofurán-4-karboxylová 6f (45 mg, 0,11 mmol) sa rozpustí v 5 ml N,N-
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dimetylformamidu, potom sa pridá 1-etyl-3-(3-dimetylaminopropyl)karbodiimid (31 mg,
0,16 mmol), 1-hydroxybenzotriazol (22 mg, 0,16 mmol) a N,N-diizopropyletylamín (70 mg,
0,54 mmol). Zmes sa mieša 1 hodinu, potom sa pridá 3-(aminometyl)-4-metoxy-6metylpyridín-2(1H)-ón hydrochlorid 1o (33 mg, 0,16 mmol). Zmes sa mieša 36 hodín pri
laboratórnej teplote. Po ukončení reakcie sa pridá nadbytok vody a reakčný roztok sa
extrahuje so zmesou dichlórmetánu a metanolu (V:V=8:1). Organické fázy sa spoja, premyjú
sa vodou a nasýteným roztokom chloridu sodného, sušia sa nad bezvodým síranom sodným
a podrobia sa filtrácii. Filtrát sa koncentruje za zníženého tlaku a výsledné rezíduum sa čistí
chromatografiou na tenkej vrstve s elučným systémom A, čím sa získa zlúčenina z názvu 5etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-N-((4-metoxy-6-metyl-2-oxo-1,2dihydropyridín-3-yl)metyl)-2-(morfolínometyl)benzofurán-4-karboxamid

6

(35

mg,

výťažok 57%) ako biela tuhá látka.
MS m/z (ESI): 567,4 [M+1]
1

H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ 11,43(s, 1H), 7,99(t, 1H), 7,39(s, 1H), 6,54(s, 1H), 6,10(s,

1H), 4,28(d, 2H), 3,84(brs, 2H), 3,82(s, 3H), 3,59(s, 2H), 3,55-3,57(m, 4H), 3,21(t, 2H), 3,023,07(m, 2H), 2,92-2,97(m, 1H), 2,78-2,83(m, 2H), 2,43(brs, 4H), 2,18(s, 3H), 1,64-1,67(brd,
2H), 1,45-1,55(m, 2H), 1,05(t, 3H), 0,82(t, 3H).

Príklad 7

2-((4,4-difluórpiperidín-1-yl)metyl)-5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)N-((4-metoxy-6-metyl-2-oxo-1,2-dihydropyridín-3-yl)metyl)benzofurán-4-karboxamid

[0147]
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Krok 1

Metyl

2-((4,4-difluórpiperidín-1-yl)metyl)-5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-

yl)amino)benzofurán-4-karboxylát

[0148]

Metyl

5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-2-formylbenzofurán-4-

karboxylát 1j (50 mg, 0,14 mmol), 4,4-difluórpiperidín hydrochlorid (33 mg, 0,21 mmol) a
kyselina octová (42 mg, 0,49 mmol) sa pridajú k 5 ml metanolu. Zmes sa mieša 1 hodinu,
potom sa pridajú molekulárne sitá a triacetoxyborohydrid sodný (88 mg, 0,42 mmol). Zmes
sa mieša 12 hodín pri laboratórnej teplote. Po ukončení reakcie, zmes sa neutralizuje s
nasýteným roztokom hydrogénuhličitanu sodného a extrahuje sa so zmesou dichlórmetánu a
metanolu (V:V=5:1). Organické fázy sa spoja, premyjú sa nasýteným roztokom chloridu
sodného, sušia sa nad bezvodým síranom sodným a podrobia sa filtrácii. Filtrát sa
koncentruje za zníženého tlaku a výsledné rezíduum sa čistí chromatografiou na tenkej vrstve
s elučným systémom A, čím sa získa zlúčenina z názvu metyl 2-((4,4-difluórpiperidín-1yl)metyl)-5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)benzofurán-4-karboxylát 7a (25
mg, výťažok 45%) ako bezfarebný olej.
MS m/z (ESI): 465,1[M+1]

Krok 2
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2-((4,4-difluórpiperidín-1-yl)metyl)-5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-

yl)amino)benzofurán-4-karboxylová

[0149]

Metyl

2-((4,4-difluórpiperidín-1-yl)metyl)-5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-

yl)amino)benzofurán-4-karboxylát 7a (20 mg, 0,043 mmol) sa rozpustí v 1 ml
tetrahydrofuránu a 3 ml metanolu, potom sa pridajú 3 ml 4M roztoku hydroxidu sodného.
Zmes sa mieša 12 hodín pri 60 °C. Po ukončení reakcie, reakčný roztok sa neutralizuje s
koncentrovanou kyselinou chlorovodíkovou, potom sa koncentruje za zníženého tlaku.
Rezíduum sa rozpustí v zmesi dichlórmetánu a metanolu (V:V=5:1) a filtruje sa. Filtračný
koláč sa premyje so zmesou dichlórmetánu a metanolu (V:V=5:1). Filtrát sa spojí a
koncentruje sa za zníženého tlaku, čím sa získa surová zlúčenina z názvu kyselina 2-((4,4difluórpiperidín-1-yl)metyl)-5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino )benzofurán-4karboxylová 7b (20 mg) ako biela tuhá látka, ktorá sa použije priamo v nasledujúcom kroku
bez ďalšieho čistenia.

Krok 3

2-((4,4-difluórpiperidín-1-yl)metyl)-5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)N-((4-metoxy-6-metyl-2-oxo-1,2-dihydropyridín-3-yl)metyl)benzofurán-4-karboxamid

[0150] Surová kyselina 2-((4,4-difluórpiperidín-1-yl)metyl)-5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2Hpyrán-4-yl)amino )benzofurán-4-karboxylová 7b (20 mg, 0,044 mmol) sa rozpustí v 5 ml
N,N-dimetylformamidu, potom sa pridá 1-etyl-3-(3-dimetylaminopropyl)karbodiimid (13
mg, 0,066), 1-hydroxybenzotriazol (9 mg, 0,066 mmol) a N,N-diizopropyletylamín (29 mg,
0,22 mmol). Zmes sa mieša 1 hodinu, potom sa pridá 3-(aminometyl)-4-metoxy-6metylpyridín-2(1H)-ón hydrochlorid 1o (12 mg, 0,058 mmol). Zmes sa mieša 12 hodín pri
laboratórnej teplote. Po ukončení reakcie sa pridá nadbytok vody a reakčný roztok sa
extrahuje so zmesou dichlórmetánu a metanolu (V:V=8:1). Organické fázy sa spoja, premyjú
sa vodou a nasýteným roztokom chloridu sodného, sušia sa nad bezvodým síranom sodným
a podrobia sa filtrácii. Filtrát sa koncentruje za zníženého tlaku a výsledné rezíduum sa čistí
chromatografiou na tenkej vrstve s elučným systémom A, čím sa získa zlúčenina z názvu 2((4,4-difluórpiperidín-1-yl)metyl)-5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-N-((4-
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metoxy-6-metyl-2-oxo-1,2-dihydropyridín-3-yl)metyl)benzofurán-4-karboxamid 7 (21 mg,
výťažok 78%) ako biela tuhá látka.
MS m/z (ESI): 601,5 [M+1]
1

H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ 11,43(s, 1H), 8,00(t, 1H), 7,39(s, 1H), 6,55(s, 1H), 6,10(s,

1H), 4,28(d, 2H), 3,84(brs, 2H), 3,82(s, 3H), 3,69(s, 2H), 3,21(t, 2H), 3,02-3,07(m, 2H), 2,922,98(m, 1H), 2,78-2,83(m, 2H), 2,57(brs, 4H), 2,17(s, 3H), 1,95-1,98(m, 4H), 1,64-1,66(brd,
2H), 1,46-1,55(m, 2H), 1,05(t, 3H), 0,82(t, 3H).

Príklad 8

5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-N-((4-metoxy-6-metyl-2-oxo-1,2dihydropyridín-3-yl)metyl)-2-(pyrrolidín-1-ylmetyl)benzofurán-4-karboxamid

[0151]

Krok 1
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5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-2-(pyrrolidín-1-

ylmetyl)benzofurán-4-karboxylát

[0152]

Metyl

5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-2-formylbenzofurán-4-

karboxylát 1j (40 mg, 0,11 mmol), pyrrolidín (15 mg, 0,22 mmol) a kyselina octová (30 mg,
0,55 mmol) sa rozpustia v 5 ml metanolu. Zmes sa mieša 1 hodinu, potom sa pridá
triacetoxyborohydrid sodný (70 mg, 0,33 mmol). Zmes sa mieša 12 hodín pri laboratórnej
teplote. Po ukončení reakcie, zmes sa neutralizuje s nasýteným roztokom hydrogénuhličitanu
sodného a extrahuje sa s etylacetátom. Organické fázy sa spoja, premyjú sa nasýteným
roztokom chloridu sodného, sušia sa nad bezvodým síranom sodným a podrobia sa filtrácii.
Filtrát sa koncentruje za zníženého tlaku a výsledné rezíduum sa čistí chromatografiou na
tenkej vrstve s elučným systémom A, čím sa získa zlúčenina z názvu metyl 5-etyl-6(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-2-(pyrrolidín-1-ylmetyl)benzofurán-4-karboxylát 8a
(44 mg, výťažok 95%) ako bezfarebný olej.

Krok 2

Kyselina

5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-2-(pyrrolidín-1-

ylmetyl)benzofurán-4-karboxylová

[0153]

Metyl

5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-2-(pyrrolidín-1-

ylmetyl)benzofurán-4-karboxylát 8a (56 mg, 0,13 mmol) sa rozpustí v 1 ml tetrahydrofuránu
a 5 ml metanolu, potom sa pridajú 2 ml 4M roztoku hydroxidu sodného. Zmes sa mieša 12
hodín pri 60 °C. Po ukončení reakcie, koncentrovaná kyselina chlorovodíková sa pridá na
úpravu pH na 4, potom sa zmes koncentruje za zníženého tlaku. Rezíduum sa rozpustí v
zmesi dichlórmetánu a metanolu (V:V=5:1) a filtruje sa. Filtračný koláč sa premyje so
zmesou dichlórmetánu a metanolu (V:V=5:1). Filtrát sa spojí a koncentruje sa za zníženého
tlaku, čím sa získa surová zlúčenina z názvu kyselina 5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4yl)amino)-2-(pyrrolidín-1-ylmetyl)benzofurán-4-karboxylová 8b (50 mg) ako biela tuhá
látka, ktorá sa použije priamo v nasledujúcom kroku bez ďalšieho čistenia.
MS m/z (ESI): 399,0 [M-1]
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Krok 3

5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-N-((4-metoxy-6-metyl-2-oxo-1,2dihydropyridín-3-yl)metyl)-2-(pyrrolidín-1-ylmetyl)benzofurán-4-karboxamid

[0154] Surová kyselina 5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-2-(pyrrolidín-1ylmetyl)benzofurán-4-karboxylová 8b (25 mg, 0,60 mmol) sa rozpustí v 3 ml N,Ndimetylformamidu, potom sa pridá 1-etyl-3-(3-dimetylaminopropyl)karbodiimid (15 mg,
0,09 mmol), 1-hydroxybenzotriazol (12 mg, 0,09 mmol) a N,N-diizopropyletylamín (387 mg,
3,0 mmol). Zmes sa mieša 1 hodinu, potom sa pridá 3-(aminometyl)-4-metoxy-6metylpyridín-2(1H)-ón hydrochlorid 1o (16 mg, 0,078 mmol). Zmes sa mieša 12 hodín pri
laboratórnej teplote. Po ukončení reakcie sa pridá nadbytok vody a reakčný roztok sa
extrahuje so zmesou dichlórmetánu a metanolu (V:V=8:1). Organické fázy sa spoja, premyjú
sa vodou a nasýteným roztokom chloridu sodného, sušia sa nad bezvodým síranom sodným
a podrobia sa filtrácii. Filtrát sa koncentruje za zníženého tlaku a výsledné rezíduum sa čistí
chromatografiou na tenkej vrstve s elučným systémom A, čím sa získa zlúčenina z názvu 5etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-N-((4-metoxy-6-metyl-2-oxo-1,2dihydropyridín-3-yl)metyl)-2-(pyrrolidín-1-ylmetyl)benzofurán-4-karboxamid 8 (12 mg,
výťažok 36%) ako biela tuhá látka.
MS m/z (ESI): 551,6 [M+1]
1

H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ 11,43(s, 1H), 7,99(t, 1H), 7,37(s, 1H), 6,50(s, 1H), 6,10(s,

1H), 4,28(d, 2H), 3,84(brs, 2H), 3,82(s, 3H), 3,71(brs, 2H), 3,18-3,26(m, 4H), 3,03-3,07(m,
2H), 2,92-2,97(m, 1H), 2,78-2,81(m, 2H), 2,17(s, 3H), 1,70(brs, 4H), 1,64(brs, 2H), 1,461,54(m, 2H), 1,23(brs, 2H), 1,05(t, 3H), 0,82(t, 3H).

Príklad 9

N-((4,6-dimetyl-2-oxo-1,2-dihydropyridín-3-yl)metyl)-5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2
pyrán-4-yl)amino)-2-(1-izopropylpiperidín-4-yl)benzofurán-4-karboxamid

[0155]

H-

67

EP 3378859 B1

Krok 1

Metyl

2-bróm-5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)benzofurán-4-

karboxylát

[0156] Metyl 5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)benzofurán-4-karboxylát 1i (1
g, 3,0 mmol) sa rozpustí v 15 ml tetrahydrofuránu, potom sa pridá 1,8 ml 2M
diizopropylamidu lítneho po kvapkách pri -70 °C. Zmes sa mieša 90 minút, potom 1,2dibrómtetrachlóretán (978 mg, 3 mmol) sa pridá. Reakčný roztok sa mieša 1 hodinu a
zahrieva sa na laboratórnu teplotu. Roztok chloridu amónneho sa pridá a zmes sa extrahuje s
etylacetátom. Organické fázy sa spoja, premyjú sa nasýteným roztokom chloridu sodného,
sušia sa nad bezvodým síranom sodným a podrobia sa filtrácii. Filtrát sa koncentruje za
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zníženého tlaku a výsledné rezíduum sa čistí chromatografiou na tenkej vrstve s elučným
systémom B, čím sa získa zlúčenina z názvu metyl 2-bróm-5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2Hpyrán-4-yl)amino)benzofurán-4-karboxylát 9a (320 mg, výťažok 40%) ako žltý olej.

Krok 2

Terc-butyl

4-(5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-4-(metoxykarbonyl)

benzofurán-2-yl)-5,6-dihydropyridín-1(2H)-karboxylát

[0157]

Metyl

2-bróm-5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)benzofurán-4-

karboxylát 9a (1,4 g, 3,4 mmol), terc-butyl 4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)5,6-dihydropyridín-1(2H)-karboxylát (1,6 g, 5,1 mmol), tris(dibenzylidénacetón)dipaládium
(312 mg, 0,34 mmol), 2-dicyklohexylfosfino-2',4',6'-triizopropylbifenyl (325 mg, 0,68
mmol) a uhličitan cézny (3,4 g, 10,2 mmol) sa zmiesia v 50 ml zmesi 1,4-dioxánu a vody
(V:V = 4:1). Zmes sa zahrieva na 80 °C a mieša sa 16 hodín. Reakčný roztok sa filtruje cez
vrstvu celitu a premyje sa s etylacetátom. Pridá sa voda k filtrátu, dve fázy sa oddelia a vodná
fáza sa extrahuje s etylacetátom. Organické fázy sa spoja, premyjú sa nasýteným roztokom
chloridu sodného, sušia sa nad bezvodým síranom sodným a podrobia sa filtrácii. Filtrát sa
koncentruje za zníženého tlaku a výsledné rezíduum sa čistí kolónovou chromatografiou na
silikagéle s elučným systémom B, čím sa získa zlúčenina z názvu terc-butyl 4-(5-etyl-6(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-4-(metoxykarbonyl)

benzofurán-2-yl)-5,6-

dihydropyridín-1(2H)-karboxylát 9b (1,67 g, výťažok 95%) ako fialový olej.

Krok 3

Terc-butyl

4-(5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-4-

(metoxykarbonyl)benzofurán-2-yl)piperidín-1-karboxylát

[0158]

Terc-butyl

4-(5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-4-

(metoxykarbonyl)benzofurán-2-yl)-5,6-dihydropyridín-1(2H)-karboxylát 9b (1,7 g, 3,3
mmol) sa rozpustí v 23 ml zmesi metanolu a tetrahydrofuránu (V:V = 20:3), potom sa pridá
Pd/C (200 mg, 10%). Reakčný systém sa prepláchne trikrát s vodíkom a mieša sa 1 hodinu.
Reakčný roztok sa filtruje cez vrstvu celitu. Filtrát sa koncentruje za zníženého tlaku a
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výsledné rezíduum sa čistí kolónovou chromatografiou na silikagéle s elučným systémom B,
čím sa získa zlúčenina z názvu terc-butyl 4-(5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)4-(metoxykarbonyl)benzofurán-2 -yl)piperidín-1-karboxylát 9c (1,6 g, výťažok 94%) ako
svetlo žltý olej.
MS m/z (ESI): 515,0 [M+1]

Krok 4

Metyl 5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-2-(piperidín-4-yl)benzofurán-4karboxylát 2,2,2-trifluóracetát

Terc-butyl

[0159]

4-(5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-4-

(metoxykarbonyl)benzofurán-2-yl)piperidín-1-karboxylát 9c (1,6 g, 3,3 mmol) sa rozpustí v
20 ml dichlórmetánu, potom sa pridajú 4 ml kyseliny trifluóroctovej. Zmes sa mieša 2 hodiny,
potom sa koncentruje za zníženého tlaku, čím sa získa surová zlúčenina z názvu metyl 5-etyl6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-2-(piperidín-4-yl)benzofurán-4-karboxylát 2,2,2trifluóracetát 9d (1,3 g) ako svetlo žltý olej, ktorý sa použije priamo v nasledujúcom kroku
bez ďalšieho čistenia.
MS m/z (ESI): 415,3 [M+1]

Krok 5

Metyl

5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-2-(1-izopropylpiperidín-4-

yl)benzofurán-4-karboxylát

[0160]

Surový

metyl

5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-2-(piperidín-4-

yl)benzofurán-4-karboxylát 2,2,2-trifluóracetát 9d (1,3 g, 3,1 mmol) sa rozpustí v 30 ml N,Ndimetylformamidu, potom sa pridá uhličitan draselný (1,3 g, 8,4 mmol). Zmes sa mieša 10
minút, potom sa pridá 2-brómpropán (575 mg, 4,7 mmol) a jodid draselný (261 mg, 1,5
mmol). Zmes sa mieša 2 hodiny pri 70 °C, potom sa pridá voda a reakčný roztok sa extrahuje
so zmesou dichlórmetánu a metanolu (V:V = 5:1). Organické fázy sa spoja, premyjú sa
nasýteným roztokom chloridu sodného, sušia sa nad bezvodým síranom sodným a podrobia
sa filtrácii. Filtrát sa koncentruje za zníženého tlaku a výsledné rezíduum sa čistí
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chromatografiou na tenkej vrstve s elučným systémom A, čím sa získa zlúčenina z názvu
metyl

5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-2-(1-izopropylpiperidín-4-

yl)benzofurán-4-karboxylát 9e (1,4 g, výťažok 90%) ako bezfarebný olej.
MS m/z (ESI): 457,0 [M+1]

Krok 6

Kyselina

5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-2-(1-izopropylpiperidín-4-

yl)benzofurán-4-karboxylová

[0161] Metyl 5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-2-(1-izopropylpiperidín-4yl)benzofurán-4-karboxylát 9e (1,1 g, 2,4 mmol) sa rozpustí v 30 ml metanolu, potom sa
pridá 5 ml 4M roztoku hydroxidu sodného. Zmes sa mieša 16 hodín pri 60 °C, potom sa pridá
koncentrovaná kyselina chlorovodíková na úpravu pH reakčného roztoku na 4. Zmes sa
koncentruje za zníženého tlaku a rezíduum sa rozpustí v zmesi dichlórmetánu a metanolu
(V:V=5:1) a filtruje sa. Filtračný koláč sa premyje so zmesou dichlórmetánu a metanolu
(V:V=5:1). Filtrát sa spojí a koncentruje sa za zníženého tlaku, čím sa získa surová zlúčenina
z

názvu

5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-2-(1-izopropylpiperidín-4-

yl)benzofurán-4-karboxylová kyselina 9f (1,4 g) ako biela tuhá látka, ktorá sa použije priamo
v nasledujúcom kroku bez ďalšieho čistenia.
MS m/z (ESI): 443,3 [M+1]

Krok 7

N-((4,6-dimetyl-2-oxo-1,2-dihydropyridín-3-yl)metyl)-5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2

H-

pyrán-4-yl)amino)-2-(1-izopropylpiperidín-4-yl)benzofurán-4-karboxamid

[0162]

Surová

kyselina

5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-2-(1-

izopropylpiperidín-4-yl)benzofurán-4-karboxylová 9f (1,1 g, 2,5 mmol) sa rozpustí v 20 ml
N,N-dimetylformamidu, potom sa pridá 1-etyl-3-(3-dimetylaminopropyl)karbodiimid (715
mg, 3,7 mmol), 1-hydroxybenzotriazol (510 mg, 3,7 mmol) a N,N-diizopropyletylamín (1,6
g, 12,5 mmol). Zmes sa mieša 1 hodinu, potom sa pridá 3-(aminometyl)-4,6-dimetylpyridín2(1H)-ón hydrochlorid 2a (470 mg, 2,5 mmol). Zmes sa mieša 16 hodín. Po ukončení reakcie
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sa pridá nadbytok vody a reakčný roztok sa extrahuje so zmesou dichlórmetánu a metanolu
(V:V=8:1). Organické fázy sa spoja, premyjú sa vodou a nasýteným roztokom chloridu
sodného, sušia sa nad bezvodým síranom sodným a podrobia sa filtrácii. Filtrát sa
koncentruje za zníženého tlaku a výsledné rezíduum sa čistí chromatografiou na tenkej vrstve
s elučným systémom A, čím sa získa zlúčenina z názvu N-((4,6-dimetyl-2-oxo-1,2dihydropyridín-3-yl)metyl)-5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2

H-pyrán-4-yl)amino)-2-(1-

izopropylpiperidín-4-yl)benzofurán-4-karboxamid 9 (850 mg, výťažok 59%) ako biela tuhá
látka.
MS m/z (ESI): 577,7 [M+1]
1

H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ 11,50(s, 1H), 8,16(t, 1H), 7,38(s, 1H), 6,37(brs, 1H),

5,87(s, 1H), 4,31(d, 2H), 3,82(d, 2H), 3,21(t, 2H), 3,01-3,07(m, 4H), 2,91-2,96 (m, 1H), 2,792,81(m, 2H), 2,24(s, 3H), 2,17(brs, 2H), 2,12(s, 3H), 2,02(brs, 2H), 1,63-1,66(brd, 2H), 1,451,54(m, 2H), 1,25(brs, 6H), 1,01(t, 3H), 0,81(t, 3H).

Príklad 10

5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-2-(1-izopropylpiperidín-4-yl)-N-((4metoxy-6-metyl-2-oxo-1,2-dihydropyridín-3-yl)metyl)benzofurán-4-karboxamid

[0163]

[0164]

Surová

kyselina

5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-2-(1-

izopropylpiperidín-4-yl)benzofurán-4-karboxylová 9f (30 mg, 0,07 mmol) sa rozpustí v 5 ml
N,N-dimetylformamidu, potom sa pridá 1-etyl-3-(3-dimetylaminopropyl)karbodiimid (20
mg, 0,1 mmol), 1-hydroxybenzotriazol (15 mg, 0,1 mmol) a N,N-diizopropyletylamín (45
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mg, 0,34 mmol). Zmes sa mieša 1 hodinu, potom sa pridá 3-(aminometyl)-4-metoxy-6metylpyridín-2(1H)-ón hydrochlorid 1o (21 mg, 0,1 mmol). Zmes sa mieša 16 hodín. Po
ukončení reakcie sa pridá nadbytok vody a reakčný roztok sa extrahuje so zmesou
dichlórmetánu a metanolu (V:V=8:1). Organické fázy sa spoja, premyjú sa vodou a
nasýteným roztokom chloridu sodného, sušia sa nad bezvodým síranom sodným a podrobia
sa filtrácii. Filtrát sa koncentruje za zníženého tlaku a výsledné rezíduum sa čistí
chromatografiou na tenkej vrstve s elučným systémom A, čím sa získa zlúčenina z názvu 5etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-2-(1-izopropylpiperidín-4-yl)-N-((4-metoxy6-metyl-2-oxo-1,2-dihydropyridín-3-yl)metyl)benzofurán-4-karboxamid

10

(31

mg,

výťažok 77%) ako biela tuhá látka.
MS m/z (ESI): 593,3 [M+1]
1

H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ 11,44(s, 1H), 7,95(brs, 1H), 7,36(s, 1H), 6,37(brs, 1H),

6,11(s, 1H), 4,28(d, 2H), 3,84(brs, 2H), 3,82(s, 3H), 3,21(t, 3H), 3,01-3,06(m, 3H), 2,902,96(m, 2H), 2,77-2,83(m, 3H), 2,19(s, 3H), 2,01(brs, 4H), 1,63-1,67(brd, 2H), 1,45-1,53(m,
2H),1,22(brs, 6H), 1,04(t, 3H), 0,81(t, 3H).

Príklad 11

N-((4,6-dimetyl-2-oxo-1,2-dihydropyridín-3-yl)metyl)-5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2

H-

pyrán-4-yl)amino)-2-((4-(2-hydroxy-2-metylpropyl)piperazín-1-yl)metyl)benzofurán4-karboxamid 11

[0165]
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Krok 1

Metyl

5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-2-(piperazín-1-

ylmetyl)benzofurán-4-karboxylát 11a

[0166] 5a (60 mg, 0,12 mmol) sa rozpustí v 5 ml dichlórmetánu, potom sa pridá 0,5 ml
kyseliny trifluóroctovej. Po miešaní po dobu 2 hodín, zmes sa koncentruje za zníženého tlaku,
neutralizuje sa s nasýteným roztokom uhličitanu sodného a extrahuje sa so zmesou
dichlórmetánu a metanolu. Organické fázy sa spoja, premyjú sa nasýteným roztokom
chloridu sodného, sušia sa nad bezvodým síranom sodným a podrobia sa filtrácii. Filtrát sa
koncentruje za zníženého tlaku, čím sa získa surová zlúčenina z názvu 11a (45 mg) ako žltá
tuhá látka, ktorá sa použije priamo v nasledujúcom kroku bez ďalšieho čistenia.

Krok 2

Kyselina

5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-2-((4-(2-hydroxy-2-

metylpropyl)pi perazin-1-yl)metyl)benzofurán-4-karboxylová 11b
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[0167] Surový 11a (25 mg, 0,06 mmol) sa rozpustí v 5 ml etanolu, potom sa pridá 2,2dimetyloxirán (6,5 mg, 0,09 mmol) a uhličitan draselný (17 mg, 0,12 mmol). Zmes sa mieša
pri 60 °C 12 hodín. Po ukončení reakcie, zmes sa filtruje a 12M kyselina chlorovodíková sa
pridá na úpravu pH na 4. Zmes sa koncentruje za zníženého tlaku a výsledné rezíduum sa
čistí vysoko účinnou kvapalinovou chromatografiou, čím sa získa zlúčenina z názvu 11b (15
mg, výťažok 52%) ako biela tuhá látka.

Krok 3

N-((4,6-dimetyl-2-oxo-1,2-dihydropyridín-3-yl)metyl)-5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2

H-

pyrán-4-yl)amino)-2-((4-(2-hydroxy-2-metylpropyl)piperazín-1-yl)metyl)benzofurán4-karboxamid 11

[0168] 11b (15 mg, 0,031 mmol) sa rozpustí v 4 ml N,N-dimetylformamidu, potom sa pridá
1-etyl-3-(3-dimetylaminopropyl)karbodiimid (9 mg, 0,046 mmol), 1-hydroxybenzotriazol (7
mg, 0,046 mmol) a N,N-diizopropyletylamín (20 mg, 0.155 mmol) do vyššie uvedeného
reakčného roztoku. Zmes sa mieša 1 hodinu, potom sa 2a (9 mg, 0,046 mmol) pridá do vyššie
uvedeného reakčného roztoku. Zmes sa mieša 12 hodín. Po ukončení reakcie sa pridá
nadbytok vody a reakčný roztok sa extrahuje so zmesou dichlórmetánu a metanolu
(V:V=10:1) (10 ml). Organické fázy sa spoja, premyjú sa vodou (20 ml) a nasýteným
roztokom chloridu sodného (20 ml), sušia sa nad bezvodým síranom sodným a podrobia sa
filtrácii. Filtrát sa koncentruje za zníženého tlaku a výsledné rezíduum sa čistí
chromatografiou na tenkej vrstve s elučným systémom A, čím sa získa zlúčenina z názvu 11
(13 mg, výťažok 70%) ako biela tuhá látka.
MS m/z (ESI): 622,7 [M+1]
1H

NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ 11,48(brs, 1H), 8,17(t, 1H), 7,39(s, 1H), 6,48(s, 1H),

5,86(s, 1H), 4,32(d, 2H), 4,04(brs, 1H), 3,83(brd, 2H), 3,58(s, 2H), 3,21(t, 2H), 3,04(q, 2H),
2,91-2,97(m, 1H), 2,79(q, 2H), 2,56(brs, 4H), 2,45(brs, 4H), 2,23(s, 3H), 2,16(brs, 2H),
2,11(s, 3H), 1,63-1,66(m, 2H), 1,48-1,52(m, 2H), 1,00-1,06(m, 9H), 0,82(t, 3H).

Príklad 12
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5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-N-((4-metoxy-6-metyl-2-oxo-1,2dihydropyridín-3-yl)metyl)-2-((4-metylpiperazín-1-yl)metyl)benzofurán-4karboxamid 12

[0169]

Krok 1

Metyl

5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-2-((4-metylpiperazín-1-

yl)metyl)benzofurán-4-karboxylát 12a

[0170] 5a (74 mg, 0,14 mmol) sa rozpustí v 10 ml 1,2-dichlóretánu, potom sa pridá 1,0 ml
kyseliny trifluóroctovej. Po miešaní po dobu 1 hodinu, zmes sa koncentruje za zníženého
tlaku. potom sa pridá 5 ml metanolu, formaldehyd (61 mg, 1,4 mmol) a triacetoxyborohydrid
sodný (88 mg, 0,42 mmol) do rezídua postupne. Zmes sa mieša 3 hodiny. Po ukončení
reakcie, zmes sa koncentruje za zníženého tlaku, neutralizuje sa s 20 ml nasýteného roztoku
hydrogénuhličitanu sodného a extrahuje sa so zmesou dichlórmetánu a metanolu (V:V=8:1)
(10 ml). Organické fázy sa spoja, premyjú sa nasýteným roztokom chloridu sodného (20 ml),
sušia sa nad bezvodým síranom sodným a podrobia sa filtrácii. Filtrát sa koncentruje za
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zníženého tlaku a výsledné rezíduum sa čistí chromatografiou na tenkej vrstve s elučným
systémom A, čím sa získa zlúčenina z názvu 12a (60 mg, výťažok 97%) ako žltý olej.

Krok 2

Kyselina

5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-2-((4-metylpiperazín-1-

yl)metyl)benzofurán-4-karboxylová 12b

[0171] 12a (60 mg, 0,13 mmol) sa rozpustí v 4 ml metanolu, potom sa pridajú 4 ml 20%
roztoku hydroxidu sodného. Zmes sa mieša 12 hodín pri 60 °C. Po ukončení reakcie, 12 M
kyselina chlorovodíková sa pridá na úpravu pH na 4. Zmes sa koncentruje za zníženého tlaku,
potom rezíduum sa rozpustí v 10 ml metanolu a filtruje sa. Filtrát sa koncentruje za zníženého
tlaku, čím sa získa surová zlúčenina z názvu 12b (55 mg) ako žltá tuhá látka, ktorá sa použije
priamo v nasledujúcom kroku bez ďalšieho čistenia.

Krok 3

5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-N-((4-metoxy-6-metyl-2-oxo-1,2dihydropyridín-3-yl)metyl)-2-((4-metylpiperazín-1-yl)metyl)benzofurán-4karboxamid 12

[0172] Surový 12b (25 mg, 0,058 mmol) sa rozpustí v 3 ml N,N-dimetylformamidu, potom
sa

pridá

1-etyl-3-(3-dimetylaminopropyl)karbodiimid

(17

mg,

0,087

mmol),

1-

hydroxybenzotriazol (12 mg, 0,087 mmol) a N,N-diizopropyletylamín (38 mg, 0.29 mmol).
Zmes sa mieša 2 hodiny, potom sa pridá 1o (18 mg, 0,087 mmol) k reakčnému roztoku. Zmes
sa mieša 12 hodín. Po ukončení reakcie, 20 ml vody sa pridá, reakčný roztok sa extrahuje so
zmesou dichlórmetánu a metanolu (V:V=8:1) (10 ml×3). Organické fázy sa spoja, premyjú
sa vodou (10 ml) a nasýteným roztokom chloridu sodného (10 ml), sušia sa nad bezvodým
síranom sodným a podrobia sa filtrácii. Filtrát sa koncentruje za zníženého tlaku a výsledné
rezíduum sa čistí chromatografiou na tenkej vrstve s elučným systémom A, čím sa získa
zlúčenina z názvu 12 (22 mg, výťažok 65%) ako biela tuhá látka.
MS m/z (ESI): 580,3 [M+1]

77
1

EP 3378859 B1

H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ 11,43(brs, 1H), 7,99(s, 1H), 7,38(s, 1H), 6,56(s, 1H),

6,10(s, 1H), 4,28(d, 2H), 3,85(brs, 2H), 3,82(s, 3H), 3,63(s, 2H), 3,21(t, 2H), 3,02-3,07(m,
2H), 2,92-2,97(m, 1H), 2,79-2,81(m, 2H), 2,58(brs, 4H), 2,40(brs, 4H), 2,18(s, 3H), 1,641,66(m, 2H), 1,46-1,55(m, 2H), 1,05(t, 3H), 0,82(t, 3H).

Príklad 13

2-((dimetylamino)metyl)-5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-N-((4metoxy-6-metyl-2-oxo-1,2-dihydropyridín-3-yl)metyl)benzofurán-4-karboxamid 13

[0173]

Krok 1

Metyl

2-((dimetylamino)metyl)-5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-

yl)amino)benzofurán-4-karboxylát 13a

[0174] 1j (30 mg, 0,084 mmol) sa rozpustí v 5 ml metanolu, potom sa pridá dimetylamín
hydrochlorid (14 mg, 0,17 mmol). Zmes sa mieša 1 hodinu, potom sa pridá
triacetoxyborohydrid sodný (53 mg, 0,25 mmol). Zmes sa mieša 12 hodín. Po ukončení
reakcie, reakčný roztok sa koncentruje za zníženého tlaku, neutralizuje sa s nasýteným
roztokom hydrogénuhličitanu sodného a extrahuje sa so zmesou dichlórmetánu a metanolu.
Organické fázy sa spoja, premyjú sa nasýteným roztokom chloridu sodného, sušia sa nad
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bezvodým síranom sodným a podrobia sa filtrácii. Filtrát sa koncentruje za zníženého tlaku
a výsledné rezíduum sa čistí chromatografiou na tenkej vrstve s elučným systémom A, čím
sa získa zlúčenina z názvu 13a (30 mg, výťažok 90%) ako žltý olej.

Krok 2

Kyselina

2-((dimetylamino)metyl)-5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-

yl)amino)benzofurán-4-karboxylová 13b

[0175] 13a (30 mg, 0,077 mmol) sa rozpustí v 3 ml etanolu a 1 ml tetrahydrofuránu, potom
sa pridá 5 ml 2N roztoku hydroxidu sodného. Zmes sa mieša 12 hodín pri 60 °C. Po ukončení
reakcie, reakčný roztok sa upraví na slabo kyslý s koncentrovanou kyselinou
chlorovodíkovou. Zmes sa koncentruje za zníženého tlaku a rezíduum sa rozpustí v zmesi
dichlórmetánu a metanolu (V:V=1:1) a filtruje sa s cieľom odstránenia anorganických solí.
Filtrát sa koncentruje za zníženého tlaku, čím sa získa surová zlúčenina z názvu 13b (25 mg)
ako žltý olej, ktorý sa použije priamo v nasledujúcom kroku bez ďalšieho čistenia.

Krok 3

2-((dimetylamino)metyl)-5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-N-((4-m
etoxy-6-metyl-2-oxo-1,2-dihydropyridín-3-yl)metyl)benzofurán-4-karboxamid 13

[0176] Surový 13b (15 mg, 0,040 mmol) sa rozpustí v 3 ml N,N-dimetylformamidu, potom
sa

pridá

1-etyl-3-(3-dimetylaminopropyl)karbodiimid

(7,7

mg,

0,04

mmol),

1-

hydroxybenzotriazol (8 mg, 0,060 mmol) a N,N-diizopropyletylamín (26 mg, 0,20 mmol).
Zmes sa mieša 0,5 hodiny, potom sa pridá 1o (11 mg, 0,052 mmol). Zmes sa mieša 12 hodín.
Po ukončení reakcie sa pridá nadbytok vody a reakčný roztok sa extrahuje so zmesou
dichlórmetánu a metanolu (V:V=8:1) (10 ml). Organické fázy sa spoja, premyjú sa vodou
(10 ml) a nasýteným roztokom chloridu sodného (10 ml), sušia sa nad bezvodým síranom
sodným a podrobia sa filtrácii. Filtrát sa koncentruje za zníženého tlaku a výsledné rezíduum
sa čistí chromatografiou na tenkej vrstve s elučným systémom A, čím sa získa zlúčenina z
názvu 13 (7 mg, výťažok 30%) ako biela tuhá látka.
MS m/z (ESI): 525,5 [M+1]
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H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ 11,44(brs, 1H), 8,00(brs, 1H), 7,37(s, 1H), 6,51(s, 1H),

6,10(s, 1H), 4,28(d, 2H), 3,85(brs, 2H), 3,82(s, 3H), 3,52(s, 2H), 3,21(t, 2H), 3,02-3,06(m,
2H), 2,92-2,96(m, 1H), 2,77-2,83(m, 2H), 2,19(s, 6H), 2,17(s, 3H), 1,63-1,67(m, 2H), 1,461,53(m, 2H), 1,06(t, 3H), 0,82(t, 3H).

Príklad 14

2-cyklopentyl-N-((4,6-dimetyl-2-oxo-1,2-dihydropyridín-3-yl)metyl)-5-etyl-6(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)benzofurán-4-karboxamid 14

[0177]

Krok 1

Metyl

2-(cyklopent-1-en-1-yl)-5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-

yl)amino)benzofurán-4-karboxylát 14b

[0178] 9a

(70 mg,

0,17 mmol), 2-(cyklopent-1-én-1-yl)-4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-

dioxaborolan 14a (40 mg, 0,20 mmol), tris(dibenzylidénacetón)dipaládium (16 mg, 0,017
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mmol), 2-dicyklohexylfosfino-2',4',6'-triizopropylbifenyl (16 mg, 0,034 mmol) a uhličitan
sodný (52 mg, 0,51 mmol) sa rozpustia v 5 ml toluénu. Zmes sa mieša 12 hodín pri 100 °C
pod argónovou atmosférou. Po ukončení reakcie, zmes sa filtruje cez celit. Filtrát sa
koncentruje za zníženého tlaku a výsledné rezíduum sa čistí chromatografiou na tenkej vrstve
s elučným systémom A, čím sa získa zlúčenina z názvu 14b (50 mg, výťažok 75%) ako žltý
olej.

Krok 2

Metyl

2-cyklopentyl-5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)benzofurán-4-

karboxylát 14c

[0179] 14b (75 mg, 0,19 mmol) sa rozpustí v 5 ml metanolu, pridá sa 20 mg 10% Pd/C.
Reakčný systém sa prepláchne trikrát s vodíkom a mieša sa 1 hodinu. Po ukončení reakcie,
zmes sa filtruje cez celit. Filtrát sa koncentruje za zníženého tlaku a výsledné rezíduum sa
čistí chromatografiou na tenkej vrstve s elučným systémom A, čím sa získa zlúčenina z názvu
14c (55 mg, výťažok 73%) ako bezfarebný olej.

Krok 3

Kyselina 2-cyklopentyl-5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)benzofurán-4karboxylová 14d

[0180] 14c (55 mg, 0,14 mmol) sa rozpustí v 5 ml zmesi metanolu a tetrahydrofuránu
(V:V=3:2), potom sa pridajú 2 ml 2N roztoku hydroxidu sodného. Zmes sa mieša 12 hodín
pri 60 °C. Po ukončení reakcie, zmes sa koncentruje za zníženého tlaku s cieľom odstránenia
organických rozpúšťadiel, neutralizuje sa s 12M kyselinou chlorovodíkovou na úpravu pH
na 3 a extrahuje sa s etylacetátom (10 ml×3). Organické fázy sa spoja, premyjú sa nasýteným
roztokom chloridu sodného (10 ml), sušia sa nad bezvodým síranom sodným a podrobia sa
filtrácii. Filtrát sa koncentruje za zníženého tlaku, čím sa získa surová zlúčenina z názvu 14d
(45 mg, výťažok 85%) ako bezfarebný olej.

Krok 4
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2-cyklopentyl-N-((4,6-dimetyl-2-oxo-1,2-dihydropyridín-3-yl)metyl)-5-etyl-6(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)benzofurán-4-karboxamid 14

[0181] 14d (15 mg, 0,065 mmol) sa rozpustí v 4 ml N,N-dimetylformamidu, potom sa pridá
1-etyl-3-(3-dimetylaminopropyl)karbodiimid (20 mg, 0,097 mmol), 1-hydroxybenzotriazol
(15 mg, 0,097 mmol) a N,N-diizopropyletylamín (50 mg, 0,33 mmol) do reakčného roztoku.
Zmes sa mieša 1 hodinu, potom sa pridá 2a (18 mg, 0,097 mmol). Zmes sa mieša 12 hodín.
Po ukončení reakcie, 20 ml vody sa pridá a reakčný roztok sa extrahuje so zmesou
dichlórmetánu a metanolu (V:V=8:1) (10 ml×3). Organické fázy sa spoja, premyjú sa
postupne s vodou a nasýteným roztokom chloridu sodného, sušia sa nad bezvodým síranom
sodným a podrobia sa filtrácii. Filtrát sa koncentruje za zníženého tlaku a výsledné rezíduum
sa čistí chromatografiou na tenkej vrstve s elučným systémom A, čím sa získa zlúčenina z
názvu 14 (18 mg, výťažok 53%) ako biela tuhá látka.
MS m/z (ESI): 520,5 [M+1]
1

H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ 11,49(brs, 1H), 8,09(s, 1H), 7,35(s, 1H), 6,30(s, 1H),

5,87(s, 1H), 4,31(d, 2H), 3,82(brd, 2H), 3,16-3,23(m, 3H), 3,03(q, 2H), 2,90-2,96(m, 1H),
2,79(q, 2H), 2,24(s, 3H), 2,11(s, 3H), 2,00(brd, 2H), 1,67(brs, 8H), 1,43-1,53(m, 2H), 1,01(t,
3H), 0,81(t, 3H).

Príklad 15

N-((4,6-dimetyl-2-oxo-1,2-dihydropyridín-3-yl)metyl)-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4yl)amino)-5-metyl-2-(1-metylpiperidín-4-yl)benzofurán-4-karboxamid

[0182]
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Krok 1

Metyl

2-bróm-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-5-metylbenzofurán-4-

karboxylát 15a

[0183] 4g (330 mg, 1,04 mmol) sa rozpustí v 6 ml tetrahydrofuránu, potom sa pridá 0,63 ml
2M diizopropylamidu lítneho po kvapkách pri -70 °C pod argónovou atmosférou. Zmes sa
mieša 1 hodinu, potom sa pridá 20 ml vopred pripraveného roztoku 1,2dibrómtetrachlóretánu (170 mg, 0,53 mmol) v tetrahydrofuráne. Zmes sa pomaly zahrieva a
mieša sa 1 hodinu. Po ukončení reakcie, 5 ml nasýteného roztoku chloridu amónneho sa pridá
na uhasenie reakcie a zmes sa extrahuje s etylacetátom (10 ml×3). Organické fázy sa spoja,
premyjú sa nasýteným roztokom chloridu sodného (20 ml), sušia sa nad bezvodým síranom
sodným a podrobia sa filtrácii. Filtrát sa koncentruje za zníženého tlaku a výsledné rezíduum
sa čistí chromatografiou na tenkej vrstve s elučným systémom B, čím sa získa zlúčenina z
názvu 15a (145 mg, výťažok 35%) ako žltý olej.

Krok 2

Terc-butyl

4-(6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-4-(metoxykarbonyl)-5-

metylbenzofurán-2-yl)-5,6-dihydropyridín-1(2H)-karboxylát 15b
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[0184] 15a (90 mg, 0,23 mmol), terc-butyl 4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)5,6-dihydropyridín-1(2H)-karboxylát

(105

mg,

0,34

mmol),

tris(dibenzylidénacetón)dipaládium (21 mg, 0,023 mmol), 2-dicyklohexylfosfino-2',4',6'triizopropylbifenyl (22 mg, 0,045 mmol) a uhličitan sodný (72 mg, 0,68 mmol) sa rozpustia
v 5 ml zmesi 1,4-dioxánu a vody (V:V = 4:1). Zmes sa mieša 12 hodín pri 90 °C pod
argónovou atmosférou. Po ukončení reakcie, zmes sa filtruje cez vrstvu celitu, a dve fázy sa
oddelia. Organická fáza sa premyje postupne s vodou a nasýteným roztokom chloridu
sodného, sušia sa nad bezvodým síranom sodným a podrobia sa filtrácii. Filtrát sa
koncentruje za zníženého tlaku a výsledné rezíduum sa čistí chromatografiou na tenkej vrstve
s elučným systémom B, čím sa získa zlúčenina z názvu 15b (100 mg, výťažok 88%) ako žltá
tuhá látka.

Krok 3

Terc-butyl

4-(6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-4-(metoxykarbonyl)-5-

metylbenzofurán-2-yl)piperidín-1-karboxylát 15c

[0185] 15b (100 mg, 0,2 mmol) sa rozpustí v 6 ml etanolu, pridá sa 30 mg 10% Pd/C.
Reakčný systém sa prepláchne trikrát s vodíkom a mieša sa 0,5 hodiny. Reakčný roztok sa
filtruje, filtrát sa koncentruje za zníženého tlaku a výsledné rezíduum sa čistí
chromatografiou na tenkej vrstve s elučným systémom B, čím sa získa zlúčenina z názvu 15c
(80 mg, výťažok 80%) ako žltý olej.

Krok 4

Metyl

6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-5-metyl-2-(1-metylpiperidín-4-

yl)benzofurán-4-karboxylát 15d

[0186] 15c (80 mg, 0,16 mmol) sa rozpustí v 10 ml dichlórmetánu, potom sa pridá 1 ml
kyseliny trifluóroctovej. Po miešaní po dobu 1 hodiny, zmes sa koncentruje za zníženého
tlaku. 5 ml metanolu a 5 ml formaldehydu sa pridajú a zmes sa mieša 1 hodinu, potom sa
pridá triacetoxyborohydrid sodný (100 mg, 0,48 mmol). Po miešaní po dobu 3 hodín, reakčný
roztok sa koncentruje za zníženého tlaku, neutralizuje sa s nasýteným roztokom
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hydrogénuhličitanu sodného a extrahuje sa so zmesou dichlórmetánu a metanolu (V:V=8:1).
Organické fázy sa spoja, premyjú sa nasýteným roztokom chloridu sodného a sušia sa nad
bezvodým síranom sodným. Výsledné rezíduum sa čistí chromatografiou na tenkej vrstve s
elučným systémom A, čím sa získa zlúčenina z názvu 15d (60 mg, výťažok 90%) ako žltý
olej.

Krok 5

Kyselina

6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-5-metyl-2-(1-metylpiperidín-4-

yl)benzofurán-4-karboxylová

[0187] 15d (30 mg, 0,072 mmol) sa rozpustí v 5 ml metanolu a 2 ml tetrahydrofuránu, potom
sa pridajú 2 ml 4M roztoku hydroxidu sodného. Zmes sa mieša 12 hodín pri 60 °C. 12 M
kyselina chlorovodíková sa pridá na úpravu pH reakčného roztoku na 4 a zmes sa koncentruje
za zníženého tlaku. Rezíduum sa rozpustí v 10 ml metanolu a podrobia sa filtrácii. Filtrát sa
koncentruje za zníženého tlaku, čím sa získa surová zlúčenina z názvu 15e (30 mg) ako biela
tuhá látka, ktorá sa použije priamo v nasledujúcom kroku bez ďalšieho čistenia.

Krok 6

N-((4,6-dimetyl-2-oxo-1,2-dihydropyridín-3-yl)metyl)-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4yl)amino)-5-metyl-2-(1-metylpiperidín-4-yl)benzofurán-4-karboxamid 15

[0188] Surový 15e (25 mg, 0,06 mmol) sa rozpustí v 3 ml N,N-dimetylformamidu, potom sa
pridá

1-etyl-3-(3-dimetylaminopropyl)karbodiimid

(18

mg,

0,094

mmol),

1-

hydroxybenzotriazol (15 mg, 0,094 mmol) a N,N-diizopropyletylamín (40 mg, 0.31 mmol).
Zmes sa mieša 1 hodinu, potom sa pridá 2a (18 mg, 0,094 mmol). Zmes sa mieša 12 hodín.
Po ukončení reakcie, 20 ml vody sa pridá a reakčný roztok sa extrahuje so zmesou
dichlórmetánu a metanolu. Organické fázy sa spoja, premyjú sa postupne s vodou a
nasýteným roztokom chloridu sodného, sušia sa nad bezvodým síranom sodným a podrobia
sa filtrácii. Filtrát sa koncentruje za zníženého tlaku a výsledné rezíduum sa čistí
chromatografiou na tenkej vrstve s elučným systémom A, čím sa získa zlúčenina z názvu 15
(24 mg, výťažok 73%) ako biela tuhá látka.
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MS m/z (ESI): 535,5 [M+1]
1

H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ 11,50(brs, 1H), 8,10(s, 1H), 7,34(s, 1H), 6,29(s, 1H),

5,87(s, 1H), 4,31(d, 2H), 3,81(brd, 2H), 3,22(t, 2H), 3,03(q, 2H), 2,91-2,94(m, 1H), 2,80(brd,
2H), 2,67(brs, 1H), 2,23(s, 3H), 2,22(s, 3H), 2,18(s, 3H), 2,11(s, 3H), 1,92-2,02(m, 4H), 1,611,64(m, 4H), 1,45-1,48(m, 2H), 0,78(t, 3H).

Príklad 16

N-((4,6-dimetyl-2-oxo-1,2-dihydropyridín-3-yl)metyl)-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4yl)amino)-5-metyl-2-(1-metyl-1,2,3,6-tetrahydropyridín-4-yl)benzofurán-4karboxamid 16

[0189]

[0190] V súlade so syntetickou cestou z Príkladu 12, východiskový materiál 5a sa nahradí s
15b, a 1o sa nahradí s 2a, čím sa pripraví zlúčenina z názvu 16 (18 mg, výťažok 62%) ako
biela tuhá látka.
MS m/z (ESI): 533,5 [M+1]
1

H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ 11,51(brs, 1H), 8,17(t, 1H), 7,35(s, 1H), 6,58(s, 1H),

6,35(s, 1H), 5,87(s, 1H), 4,31(d, 2H), 3,81(brd, 2H), 3,19-3,25(m, 3H), 3,02-3,07(m, 3H),
2,90-2,97(m, 1H), 2,43(brs, 2H), 2,23(s, 3H), 2,22(s, 3H), 2,11(s, 3H), 1,62-1,64(m, 2H),
1,44-1,51(m, 2H), 1,17(t, 2H), 0,79(t, 3H).

Príklad 17

5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-N-((4-metoxy-6-metyl-2-oxo-1,2dihydropyridín-3-yl)metyl)-2-(1-metylpiperidín-4-yl)benzofurán-4-karboxamid 17

[0191]
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[0192] V súlade so syntetickou cestou z Príkladu 12, východiskový materiál 5a sa nahradí s
9c, čím sa pripraví zlúčenina z názvu 17 (17 mg, výťažok 50%) ako biela tuhá látka.
MS m/z (ESI): 565,2 [M+1]
1

H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ 11,43(brs, 1H), 7,94(brs, 1H), 7,35(s, 1H), 6,39(brs, 1H),

6,10(s, 1H), 4,27(d, 2H), 3,83(brs, 2H), 3,81(s, 3H), 3,20(t, 2H), 3,02(q, 2H), 2,90-2,95(m,
2H), 2,79(q, 2H), 2,44(brs, 4H), 2,18(s, 3H), 2,07(brs, 2H), 1,81(brs, 2H), 1,62-1,64(m, 2H),
1,43-1,52(m, 2H), 1,03(t, 3H), 0,80(t, 3H).

Príklad 18

6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-N-((4-metoxy-6-metyl-2-oxo-1,2dihydropyridín-3-yl)metyl)-5-metylbenzofurán-4-karboxamid 18

[0193]

Krok 1
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Kyselina 6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-5-metylbenzofurán-4-karboxylová
18a

[0194] 4g (45 mg, 0,142 mmol) sa rozpustí v 4 ml zmesi metanolu a vody (V:V=1:1), potom
sa pridá hydroxid sodný (60 mg, 1,58 mmol). Zmes sa mieša 12 hodín pri 70 °C. Po ukončení
reakcie, reakčný roztok sa koncentruje za zníženého tlaku s cieľom odstránenia metanolu.
10% kyselina chlorovodíková sa pridá na úpravu pH na 3 a zmes sa extrahuje s etylacetátom
(10 ml×3). Organické fázy sa spoja, premyjú sa nasýteným roztokom chloridu sodného (20
ml×1), a sušia sa nad bezvodým síranom sodným. Filtrát sa koncentruje za zníženého tlaku
a výsledné rezíduum sa čistí chromatografiou na tenkej vrstve s elučným systémom B, čím
sa získa zlúčenina z názvu 18a (40 mg, výťažok 93%) ako biela tuhá látka.

Krok 2

6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-N-((4-metoxy-6-metyl-2-oxo-1,2dihydropyridín-3-yl)metyl)-5-metylbenzofurán-4-karboxamid 18

[0195] 18a (15 mg, 0,049 mmol) sa rozpustí v 3 ml N,N-dimetylformamidu, potom sa pridá
N,N-diizopropyletylamín (18,9 mg, 0,147 mmol) a 2-(7-azabenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'tetrametylurónium hexafluórfosfát (27,9 mg, 0,0735 mmol). Reakčný systém sa mieša 1
hodinu pri 0 °C. 1o (12 mg, 0,0558 mmol) sa pridá pod dusíkovou atmosférou. Zmes sa mieša
12 hodín pri laboratórnej teplote. Po ukončení reakcie, 30 ml vody sa pridá, zmes sa extrahuje
s etylacetátom (10 ml×3). Organické fázy sa spoja, premyjú sa nasýteným roztokom chloridu
sodného (20 ml×1), sušia sa nad bezvodým síranom sodným a podrobia sa filtrácii. Filtrát sa
koncentruje za zníženého tlaku a výsledné rezíduum sa čistí chromatografiou na tenkej vrstve
s elučným systémom A, čím sa získa zlúčenina z názvu 18 (4,4 mg, výťažok 20%) ako biela
tuhá látka.
MS m/z (ESI): 454,2 [M+1]
1

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 10,90(s, 1H), 7,43(s, 1H), 7,27(s, 1H), 6,76(s, 1H), 6,61(s,

1H), 5,85(s, 1H), 4,52(brs, 2H), 3,90-3,93(brd, 2H), 3,82(s, 3H), 3,28(t, 2H), 3,02-3,07(m,
2H), 2,91-2,95(m, 1H), 2,29(s, 3H), 1,83(s, 3H), 1,56-1,68(m, 4H), 0,83(t, 3H).

Príklad 19
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6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-N-((4-metoxy-6-metyl-2-oxo-1,2dihydropyridín-3-yl)metyl)-2,5-dimetylbenzofurán-4-karboxamid 19

[0196]

Krok 1

Kyselina 3-bróm-2-metyl-5-nitrobenzoová 19b

[0197] Kyselina 2-metyl-5-nitrobenzoová (30 g, 0,166 mol, Bide) sa rozpustí v 70 ml
koncentrovanej kyseliny sírovej, potom sa pridá N-brómsukcinimid (35,4 g, 0,199 mol) v
dávkach. Reakčný systém sa mieša 3 hodiny pri 60 °C. Po ukončení reakcie sa získa reakčný
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roztok zlúčeniny z názvu 19b, ktorý sa použije priamo v nasledujúcom kroku bez ďalšieho
ošetrenia.

Krok 2

Metyl 3-bróm-2-metyl-5-nitrobenzoát 19c

[0198] Vyššie uvedený reakčný roztok 19b sa pridá do 100 ml metanolu a kontinuálne sa
mieša 6 hodín. Po ukončení reakcie, reakčný roztok sa naleje do 1 l vody a extrahuje sa s
etylacetátom (100 ml×3). Organické fázy sa spoja, premyjú sa postupne s vodou (100 ml) a
nasýteným roztokom chloridu sodného (200 ml), sušia sa nad bezvodým síranom sodným a
podrobia sa filtrácii. Filtrát sa koncentruje za zníženého tlaku, čím sa získa surová zlúčenina
z názvu 19c (53 g) ako biela tuhá látka, ktorá sa použije priamo v nasledujúcom kroku bez
ďalšieho čistenia.

Krok 3

Metyl 5-amino-3-bróm-2-metylbenzoát 19d

[0199] Surový 19c (52 g, 0,189 mol) sa rozpustí v 200 ml etanolu, potom sa pridá železný
prášok (31,7 g, 0,569 mol) a pomaly sa pridá 16 ml 4 N kyseliny chlorovodíkovej po
kvapkách. Zmes sa zahrieva na 75 °C a mieša sa 4 hodiny. Po ukončení reakcie, 200 ml vody
sa pridá a zmes sa extrahuje s etylacetátom (100 ml×3). Organické fázy sa spoja, premyjú sa
nasýteným roztokom chloridu sodného (200 ml), sušia sa nad bezvodým síranom sodným a
podrobia sa filtrácii. Filtrát sa koncentruje za zníženého tlaku a výsledné rezíduum sa čistí
kolónovou chromatografiou na silikagéle s elučným systémom B, čím sa získa zlúčenina z
názvu 19d (27 g, výťažok 59%) ako žltá tuhá látka.

Krok 4

Metyl 3-bróm-5-hydroxy-2-metylbenzoát 19e
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[0200] 19d (5 g, 0,02 mol) sa rozpustí v 50 ml 10% kyseliny sírovej, potom sa pridá 10 ml
vopred pripraveného roztoku dusitanu sodného (1,55 g, 0,023 mol) pri 0 °C. Zmes sa mieša
1 hodinu, potom sa pridá 50 ml 50% kyseliny sírovej. Zmes sa zahrieva na 100 °C a mieša
sa 1 hodinu. Po ukončení reakcie, reakčný roztok sa extrahuje s etylacetátom (50 ml×3).
Organické fázy sa spoja, premyjú sa nasýteným roztokom chloridu sodného (100 ml), sušia
sa nad bezvodým síranom sodným a podrobia sa filtrácii. Filtrát sa koncentruje za zníženého
tlaku a výsledné rezíduum sa čistí kolónovou chromatografiou na silikagéle s elučným
systémom B, čím sa získa zlúčenina z názvu 19e (1,4 g, výťažok 29%) ako žltá tuhá látka.

Krok 5

Metyl 3-bróm-2-metyl-5-(prop-2-yn-1-yloxy)benzoát 19f

[0201] 19e (0,5 g, 2,04 mmol) sa rozpustí v 20 ml acetónu, potom sa pridá 3-brómpropín
(0,73 g, 6,12 mmol) a uhličitan draselný (0,85 g, 6,12 mmol). Reakčný systém sa mieša pri
80 °C 12 hodín. Po ukončení reakcie, reakčný roztok sa koncentruje za zníženého tlaku,
potom sa pridá 20 ml vody a zmes sa extrahuje s etylacetátom (10 ml×3). Organické fázy sa
spoja, premyjú sa nasýteným roztokom chloridu sodného (20 ml), sušia sa nad bezvodým
síranom sodným a podrobia sa filtrácii. Filtrát sa koncentruje za zníženého tlaku a výsledné
rezíduum sa čistí kolónovou chromatografiou na silikagéle s elučným systémom B, čím sa
získa zlúčenina z názvu 19f (0,5 g, výťažok 86,7%) ako žltá tekutina.

Krok 6

Metyl 6-bróm-2,5-dimetylbenzofurán-4-karboxylát 19g

[0202] 19f (0,5 g, 1,76 mmol) a fluorid cézny (0,79 g, 5,28 mmol) sa pridajú k 5 ml N,Ndietylanilínu. Zmes sa mieša 2 hodiny pri 200 °C v mikrovlnnej trúbe. Po ukončení reakcie,
20 ml vody sa pridá a zmes sa extrahuje s etylacetátom (20 ml×3). Organické fázy sa spoja,
premyjú sa nasýteným roztokom chloridu sodného (20 ml), sušia sa nad bezvodým síranom
sodným a podrobia sa filtrácii. Filtrát sa koncentruje za zníženého tlaku a výsledné rezíduum
sa čistí chromatografiou na tenkej vrstve s elučným systémom B, čím sa získa zlúčenina z
názvu 19g (0,2 g, výťažok 40%) ako žltá tekutina.
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Krok 7

Metyl 2,5-dimetyl-6-((tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)benzofurán-4-karboxylát 19h

[0203] 19h (0,2 g, 0,70 mmol), tetrahydro-2H-pyrán-4-amín (14 mg, 0,14 mmol),
tris(dibenzylidénacetón)dipaládium (64 mg, 0,07 mmol), (±)-2,2-bis(difenylfosfino)-1,1'binaftalén (87,15 mg, 0,14 mmol) a uhličitan cézny (455 mg, 1,4 mmol) sa rozpustia v 5 ml
toluénu. Zmes sa mieša 12 hodín pri 110 °C pod dusíkovou atmosférou. Po ukončení reakcie,
10 ml vody sa pridá a zmes sa extrahuje s etylacetátom (10 ml×3). Organické fázy sa spoja,
sušia sa nad bezvodým síranom sodným a podrobia sa filtrácii. Filtrát sa koncentruje za
zníženého tlaku a výsledné rezíduum sa čistí chromatografiou na tenkej vrstve s elučným
systémom B, čím sa získa zlúčenina z názvu 19h (140 g, výťažok 67%) ako žltá tuhá látka.

Krok 8

Metyl

6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-2,5-dimetylbenzofurán-4-karboxylát

19i

[0204] 19h (90,0 g, 0,297 mmol), acetaldehyd (39,2 mg, 0,89 mmol) a kyselina octová (89,1
mg, 1,48 mmol) sa rozpustia v 8 ml metanolu. Zmes sa mieša 1 hodinu pri 0 °C a ďalšie 4
hodiny pri laboratórnej teplote pod dusíkovou atmosférou, potom sa pridá kyanoborohydrid
sodný (55,9 mg, 0,891 mmol). Zmes sa mieša 12 hodín. Po ukončení reakcie, reakčný roztok
sa koncentruje za zníženého tlaku, 20 ml vody sa pridá a zmes sa extrahuje s etylacetátom
(10 ml×3). Organické fázy sa spoja, premyjú sa nasýteným roztokom chloridu sodného (20
ml), sušia sa nad bezvodým síranom sodným a podrobia sa filtrácii. Filtrát sa koncentruje za
zníženého tlaku a výsledné rezíduum sa čistí chromatografiou na tenkej vrstve s elučným
systémom B, čím sa získa zlúčenina z názvu 19i (60 mg, výťažok 61%) ako bezfarebná
tekutina.

Krok 9
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6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-2,5-dimetylbenzofurán-4-

karboxylová 19j

[0205] 19i (60 mg, 0,18 mmol) a hydroxid draselný (50,6 mg, 0,90 mmol) sa pridajú k 4 ml
zmesi metanolu a vody (V:V=1:1). Zmes sa mieša 16 hodín pri 75 °C. Po ukončení reakcie,
zmes sa ochladí a pridá sa 2N kyselina chlorovodíková na úpravu pH reakčného roztoku na
3-4. Zmes sa extrahuje so zmesou dichlórmetánu a metanolu (V:V=10:1) (10 ml×3).
Organické fázy sa spoja, premyjú sa nasýteným roztokom chloridu sodného (20 ml), sušia sa
nad bezvodým síranom sodným a podrobia sa filtrácii. Filtrát sa koncentruje za zníženého
tlaku, čím sa získa surová zlúčenina z názvu 19j (30 mg) ako žltá tuhá látka, ktorá sa použije
priamo v nasledujúcom kroku bez ďalšieho čistenia.

Krok 10

6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-N-((4-metoxy-6-metyl-2-oxo-1,2dihydropyridín-3-yl)metyl)-2,5-dimetylbenzofurán-4-karboxamid 19

[0206] Surový 19j (15 mg, 0,047 mmol) sa rozpustí v 2 ml N,N-dimetylformamidu, potom
sa pridá N,N-diizopropyletylamín (18,3 mg, 0,14 mmol) a 2-(7-azabenzotriazol-1-yl)N,N,N',N'-tetrametylurónium hexafluórfosfát (47,7 mg, 0,125 mmol). Zmes sa mieša 1
hodinu pri 0 °C, potom sa pridá 1o (11,58 mg, 0,057 mmol). Zmes sa mieša 12 hodín pri
laboratórnej teplote. Po ukončení reakcie sa pridá 50 ml vody, potom sa zmes extrahuje so
zmesou dichlórmetánu a metanolu (V:V=10:1) (10 ml×3). Organické fázy sa spoja, premyjú
sa nasýteným roztokom chloridu sodného (20 ml), sušia sa nad bezvodým síranom sodným
a podrobia sa filtrácii. Filtrát sa koncentruje za zníženého tlaku a výsledné rezíduum sa čistí
chromatografiou na tenkej vrstve s elučným systémom A, čím sa získa zlúčenina z názvu 19
(20 mg, výťažok 91%) ako biela tuhá látka.
MS m/z (ESI): 468,2 [M+1]
1

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 11,57(s, 1H), 7,19(s, 1H), 6,38(s, 1H), 5,93(s, 1H), 5,36(s,

1H), 4,64(d, 2H), 3,95(brs, 2H), 3,91(s, 3H), 3,28-3,33(m, 2H), 3,03-3,05(m, 2H), 2,922,96(m, 1H), 2,37(s, 3H), 2,34(s, 3H), 2,19(s, 3H), 1,69(brs, 2H), 1,25(brs, 2H), 0,85(t, 3H).

Príklad 20
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6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-N-((4-metoxy-6-metyl-2-oxo-1,2dihydropyridín-3-yl)metyl)-3,5-dimetylbenzofurán-4-karboxamid 20

[0207]

[0208] V súlade so syntetickou cestou z Príkladu 19, východiskový materiál 3-brómopropín
použitý v kroku 5 sa nahradí s 1-brómopropan-2-ónom, čím sa pripraví zlúčenina z názvu 20
(17 mg, výťažok 11%) ako biela tuhá látka.
MS m/z (ESI): 468,3 [M+1]
1

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 11,22(s, 1H), 7,27(s, 1H), 7,21(s, 1H), 6,94(s, 1H), 5,94(s,

1H), 4,61-4,62(brd, 2H), 3,92-3,95(brd, 2H), 3,89(s, 3H), 3,29(dt, 2H), 3,16-3,20(m, 3H),
2,29(s, 3H), 2,22(s, 3H), 2,11(s, 3H), 1,65(brs, 2H), 1,31(brs, 2H), 0,86(t, 3H).

Príklad 21

6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-N-((4-metoxy-6-metyl-2-oxo-1,2dihydropyridín-3-yl)metyl)-5-(trifluórmetyl)benzofurán-4-karboxamid

[0209]
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Krok 1

Metyl 3-bróm-5-(2,2-dietoxyetoxy)benzoát 21b

[0210] Metyl 3-bróm-5-hydroxybenzoát 21a (1,9 g, 8,23 mmol, pripravený spôsobom
opísaným v “Journal of Medicinal Chemistry, 2013, 56(8), 3217-3227”) sa rozpustí v 60 ml
N,N-dimetylformamidu, potom sa pridá 2-bróm-1,1-dietoxyetán (3,23 g, 16,4 mmol) a
uhličitan cézny (5,35 g, 16,4 mmol). Reakčný systém sa mieša 4 hodiny pri 95 °C. Po
ukončení reakcie, reakčný roztok sa naleje do ľadovej vody, extrahuje sa s etylacetátom (50
ml×3), suší sa nad bezvodým síranom sodným a podrobí sa filtrácii. Filtrát sa koncentruje za
zníženého tlaku na získanie surovej zlúčeniny z názvu 21b (3,5 g) ako žltého oleja, ktorý sa
použije priamo v nasledujúcom kroku bez ďalšieho čistenia.

Krok 2

Metyl 6-brómbenzofurán-4-karboxylát 21c
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[0211] Kyselina polyfosforečná (5,46 g, 16,4 mmol) sa pridá k 20 ml toluénu. Zmes sa
zahrieva na 115 °C, potom sa pridá 40 ml vopred pripraveného roztoku 21b (3,5 g, 10 mmol)
v toluéne za súčasného miešania. Zmes sa mieša 5 hodín. Po ukončení reakcie, zmes sa naleje
do ľadovej vody, neutralizuje sa s nasýteným roztokom hydrogénuhličitanu sodného,
extrahuje sa s etylacetátom (20 ml×3), suší sa nad bezvodým síranom sodným a podrobí sa
filtrácii. Filtrát sa koncentruje za zníženého tlaku a výsledné rezíduum sa čistí kolónovou
chromatografiou na silikagéle s elučným systémom B, čím sa získa zlúčenina z názvu 21c
(1,08 g, výťažok 52%) ako žltá tuhá látka.

Krok 3

Metyl 6-((tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)benzofurán-4-karboxylát 21d

[0212] 21c (1,08 g, 4,25 mmol), tetrahydro-2H-pyrán-4-amínu (0,644 g, 6,38 mmol),
tris(dibenzylidénacetón)dipaládium (393 mg, 0,43 mmol), (±)-2,2'-bis(difenylfosfino)-1,1'binaftalén (267 mg, 0,43 mmol) a uhličitan cézny (2,6 g, 8,5 mmol) sa rozpustia v 60 ml
toluénu. Zmes sa mieša 36 hodín pod dusíkovou atmosférou. Po ukončení reakcie, reakčný
roztok sa naleje do ľadovej vody, extrahuje sa s etylacetátom (30 ml×3), suší sa nad
bezvodým síranom sodným a podrobí sa filtrácii. Filtrát sa koncentruje za zníženého tlaku a
výsledné rezíduum sa čistí kolónovou chromatografiou na silikagéle s elučným systémom B,
čím sa získa zlúčenina z názvu 21d (200 mg, výťažok 17%) ako žltá tuhá látka.

Krok 4

Metyl 6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)benzofurán-4-karboxylát 21e

[0213] 21d (200 mg, 0,727 mmol), acetaldehyd (160 mg, 3,64 mmol) a 0,2 ml kyseliny
octovej sa rozpustia v 4 ml metanolu. Po miešaní po dobu 24 hodín, zmes sa ochladí pod 0
°C. Kyanoborohydrid sodný (227 mg, 3.6 mmol) sa pridá a zmes sa prirodzene zahreje na
laboratórnu teplotu. Reakcia sa monitoruje pomocou TLC, pokým nezmizne väčšina
východiskových materiálov. Po ukončení reakcie, reakčný roztok sa ochladí na 0 °C a pridá
sa 20 ml nasýteného roztoku hydrogénuhličitanu sodného na uhasenie reakcie. Zmes sa
extrahuje s etylacetátom (10 ml×3), suší sa nad bezvodým síranom sodným a podrobí sa
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filtrácii. Filtrát sa koncentruje za zníženého tlaku a výsledné rezíduum sa čistí kolónovou
chromatografiou na silikagéle s elučným systémom B, čím sa získa zlúčenina z názvu 21e
(140 mg, výťažok 64%) ako žlto-zelená tuhá látka.

Krok 5

Metyl 6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-5-jodobenzofurán-4-karboxylát 21f

[0214] 21e (13 mg, 0,043 mmol) sa rozpustí v 2 ml N,N-dimetylformamidu, potom sa pridá
5 kvapiek kyseliny trifluóroctovej a N-jodosukcinimid (12 mg, 0,052 ml) pri 0 °C. Zmes sa
prirodzene zahreje na laboratórnu teplotu. Reakcia sa monitoruje pomocou TLC, pokým
nezmizne väčšina východiskových materiálov. Po ukončení reakcie, reakčný roztok sa
ochladí na 0 °C, neutralizuje sa nasýteným roztokom uhličitanu sodného a extrahuje sa s
etylacetátom. Organické fázy sa spoja, sušia sa nad bezvodým síranom sodným a podrobia
sa filtrácii. Filtrát sa koncentruje za zníženého tlaku a výsledné rezíduum sa čistí
chromatografiou na tenkej vrstve s elučným systémom B, čím sa získa zlúčenina z názvu 21f
(16 mg, výťažok 86%) ako žltý olej.

Krok 6

Metyl

6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-5-(trifluórmetyl)benzofurán-4-

karboxylát 21g

[0215] 21f (16 mg, 0,0373 mmol), jodid meďný (36 mg, 0,187 mmol) a metyl fluórsulfonyl
difluóracetát (140 mg, 0,75 mmol) sa rozpustia v 2 ml N,N-dimetylformamidu. Zmes sa
mieša 12 hodín pri 80 °C pod dusíkovou atmosférou. Po ukončení reakcie, zmes sa
koncentruje za zníženého tlaku. Výsledné rezíduum sa čistí chromatografiou na tenkej vrstve
s elučným systémom B, čím sa získa zlúčenina z názvu 21g (10 mg, výťažok 72%) ako žltozelená tuhá látka.

Krok 7
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6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-5-(trifluórmetyl)benzofurán-4-

karboxylová 21h

[0216] 21g (10 mg, 0,027 mmol) sa rozpustí v 4 ml zmesi metanolu a tetrahydrofuránu
(V:V=1:1), potom sa pridá 0,27 ml 2N roztoku hydroxidu sodného. Zmes sa mieša 4 hodiny
pri 60 °C. Po ukončení reakcie, zmes sa koncentruje za zníženého tlaku s cieľom odstránenia
väčšiny rozpúšťadla. 2 ml tetrahydrofuránu sa pridá k rezíduu pri 0 °C a 1N kyselina
chlorovodíková sa pridá na úpravu pH na 3-4. Zmes sa koncentruje za zníženého tlaku, čím
sa získa surová zlúčenina z názvu 21h (9 mg) ako žltá tuhá látka, ktorá sa použije priamo v
nasledujúcom kroku bez ďalšieho čistenia.

Krok 8

6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-N-((4-metoxy-6-metyl-2-oxo-1,2dihydropyridín-3-yl)metyl)-5-(trifluórmetyl)benzofurán-4-karboxamid 21

[0217] Surový 21h (9 mg, 0,025 mmol) sa rozpustí v 3 ml N,N-dimetylformamidu, potom sa
pridá 2-(7-azabenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetrametylurónium hexafluórfosfát (14 mg, 0,041
mmol) a N,N-diizopropyletylamín (17 mg, 0,135 mmol). Zmes sa mieša 20 minút, potom sa
k reakčnému roztoku pridá 1o (8,3 mg, 0,041 mmol). Zmes sa mieša 5 hodín. Po ukončení
reakcie sa pridá 20 ml nasýteného roztoku chloridu sodného a zmes sa extrahuje s
etylacetátom (10 ml×3). Organické fázy sa spoja, sušia sa nad bezvodým síranom sodným a
podrobia sa filtrácii. Filtrát sa koncentruje za zníženého tlaku a výsledné rezíduum sa čistí
chromatografiou na tenkej vrstve s elučným systémom A, čím sa získa zlúčenina z názvu 21
(10 mg, výťažok 78%) ako biela tuhá látka.
MS (ESI) m/z: 508,3 [M+1]
1

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 7,98(brs, 1H), 7,53(m, 1H), 7,32(m, 1H), 6,92(s, 1H), 5,96(s,

1H), 4,65(d, 2H), 4,09-4,05(m,2H), 3,92(s, 3H), 3,89-3,85(m, 1H), 3,55-3,50 (m, 2H),
3,37(q, 2H), 2,27(s, 3H), 1,85-1,79(m, 4H), 1,20(t, 3H).

Príklad 22
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5-chlór-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-N-((4-metoxy-6-metyl-2-oxo-1,2

-

dihydropyridín-3-yl)metyl)benzofurán-4-karboxamid

[0218]

Krok 1

Metyl 3-bróm-2-chlór-5-nitrobenzoát 22b

[0219] Metyl 2-chlór-5-nitrobenzoát (6,0 g, 27,8 mmol) sa rozpustí v 30 ml koncentrovanej
kyseliny sírovej, potom sa pridá N-brómsukcinimid (5,2 g, 29,2 mmol) do vyššie uvedeného
reakčného roztoku. Reakčný systém sa mieša 1 hodinu pri 60 °C. Po ukončení reakcie,
reakčný systém sa naleje do 300 ml ľadovej vody a extrahuje sa s etylacetátom (50 ml×3).
Organické fázy sa spoja, premyjú sa nasýteným roztokom hydrogénuhličitanu sodného (100
ml) a nasýteným roztokom chloridu sodného (100 ml), sušia sa nad bezvodým síranom
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sodným a podrobia sa filtrácii. Filtrát sa koncentruje za zníženého tlaku, čím sa získa surová
zlúčenina z názvu 22b (7,58 g) ako svetlo zelená tuhá látka, ktorá sa použije priamo v
nasledujúcej reakcii bez ďalšieho čistenia.

Krok 2

Metyl 5-amino-3-bróm-2-chlórobenzoát 22c

[0220] Surový 22b (7,5 g, 25 mmol) sa rozpustí v 55 ml zmesi etanolu a vody (V:V=8:3) a
pridá sa chlorid amónny (11,2 g, 203 mmol). Reakčný systém sa zahrieva na 70 °C, pridá sa
železný prášok (7,1 g, 127 mmol), a mieša sa 2 hodiny. Po ukončení reakcie, zmes sa filtruje
cez vrstvu celitu. Filtrát sa koncentruje za zníženého tlaku, neutralizuje sa s nasýteným
hydrogénuhličitanom sodným a extrahuje sa s etylacetátom (50 ml×3). Organické fázy sa
spoja, premyjú sa nasýteným roztokom chloridu sodného (100 ml), sušia sa nad bezvodým
síranom sodným a podrobia sa filtrácii. Filtrát sa koncentruje za zníženého tlaku, čím sa získa
surová zlúčenina z názvu 22c (5,0 g) ako žltá tuhá látka, ktorá sa použije priamo v
nasledujúcom kroku bez ďalšieho čistenia.

Krok 3

Metyl 3-bróm-2-chlór-5-jodobenzoát 22d

[0221] Surový 22c (7,0 g, 26,5 mmol) sa rozpustí v 50 ml 40% kyseliny sírovej a 10 ml N,Ndimetylformamidu. Zmes sa ochladí na 0 °C a pridajú sa 5 ml vopred pripraveného roztoku
dusitanu sodného (2,0 g, 29,1 mmol) po kvapkách. Zmes sa mieša 1 hodinu, potom sa 50 ml
vopred pripraveného roztoku jodidu draselného (22 g, 132 mmol) pridá do vyššie uvedeného
reakčného roztoku. Zmes sa zahrieva na 70 °C a mieša sa 30 minút. Po ukončení reakcie,
zmes sa extrahuje s etylacetátom (50 ml×3). Organické fázy sa spoja, premyjú sa vodou (100
ml) a nasýteným roztokom chloridu sodného (100 ml), sušia sa nad bezvodým síranom
sodným a podrobia sa filtrácii. Filtrát sa koncentruje za zníženého tlaku a výsledné rezíduum
sa čistí kolónovou chromatografiou na silikagéle s elučným systémom B, čím sa získa
zlúčenina z názvu 22d (8,0 g, výťažok 80%) ako svetlo žltá tuhá látka.
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Krok 4

Kyselina 3-bróm-2-chlór-5-hydroxybenzoová 22e

[0222] 22d (7,0g, 18,7mmol) sa rozpustí v 10 ml tetrahydrofuránu, potom sa pridá 70 ml 4N
roztoku hydroxidu sodného. Zmes sa mieša 2 hodiny pri 60 °C, potom sa koncentruje za
zníženého tlaku s cieľom odstránenia organických rozpúšťadiel a pridá sa oxid meďný (7,7
g, 53,5 mmol). Zmes sa mieša 1 hodinu pri 120 °C v mikrovlnnej trúbe. Po ukončení reakcie
sa zmes filtruje. Filtrát sa neutralizuje s 12M kyselinou chlorovodíkovou a extrahuje sa s
etylacetátom (100 ml×3). Organické fázy sa spoja, premyjú sa nasýteným roztokom chloridu
sodného (100 ml), sušia sa nad bezvodým síranom sodným a podrobia sa filtrácii. Filtrát sa
koncentruje za zníženého tlaku, čím sa získa surová zlúčenina z názvu 22e (6,0 g) ako hnedý
olej, ktorý sa použije priamo v nasledujúcom kroku bez ďalšieho čistenia.

Krok 5

Metyl 3-bróm-2-chlór-5-hydroxybenzoát 22f

[0223] Surový 22e (6,0 g, 24 mmol) sa rozpustí v 30 ml metanolu, potom sa pridajú 2 ml
koncentrovanej kyseliny sírovej po kvapkách do reakčného roztoku. Reakčný systém sa
mieša 12 hodín pri 60 °C. Po ukončení reakcie, zmes sa koncentruje za zníženého tlaku a
rozpustí sa v 50 ml etylacetátu. 100 ml vody sa pridá a zmes sa extrahuje s etylacetátom (50
ml×3). Organické fázy sa spoja, premyjú sa postupne s vodou (100 ml) a nasýteným
roztokom chloridu sodného (100 ml), sušia sa nad bezvodým síranom sodným a podrobia sa
filtrácii. Filtrát sa koncentruje za zníženého tlaku a výsledné rezíduum sa čistí kolónovou
chromatografiou na silikagéle s elučným systémom B, čím sa získa zlúčenina z názvu 22f
(3,3 g, výťažok 52%) ako biela tuhá látka.

Krok 6

Metyl 3-bróm-2-chlór-5-(2,2-dietoxyetoxy)benzoát 22g
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[0224] 22f (3,3 g, 12,5 mmol) sa rozpustí v 30 ml N,N-dimetylformamidu, potom sa pridá 2bróm-1,1-dietoxyetán (2,96 g, 15 mmol) a uhličitan draselný (3,4 g, 25 mmol). Zmes sa mieša
3 hodiny pri 120 °C. Po ukončení reakcie sa pridá 150 ml vody a zmes sa extrahuje s
etylacetátom (50 ml×3). Organické fázy sa spoja, premyjú sa postupne s vodou (100 ml) a
nasýteným roztokom chloridu sodného (100 ml), sušia sa nad bezvodým síranom sodným a
podrobia sa filtrácii. Filtrát sa koncentruje za zníženého tlaku a výsledné rezíduum sa čistí
kolónovou chromatografiou na silikagéle s elučným systémom B, čím sa získa zlúčenina z
názvu 22 g (3,5 g, výťažok 74%) ako bezfarebný olej.

Krok 7

Metyl 6-bróm-5-chlórobenzofurán-4-karboxylát 22h

[0225] Kyselina polyfosforečná (1,0 g) sa pridá k 15 ml toluénu. Zmes sa zahrieva na 100 °C
a 10 ml vopred pripraveného roztoku 22g (780 mg, 2,1 mmol) v toluéne sa pridá za súčasného
miešania. Zmes sa mieša 4 hodiny. Po ukončení reakcie, supernatant sa oddelí a rezíduum sa
pridá s vodou a extrahuje sa s etylacetátom (20 ml×3). Etylacetátová fáza a supernatant sa
spoja, premyjú sa postupne s nasýteným roztokom hydrogénuhličitanu sodného (30 ml) a
nasýteným roztokom chloridu sodného (100 ml), sušia sa nad bezvodým síranom sodným a
podrobia sa filtrácii. Filtrát sa koncentruje za zníženého tlaku a výsledné rezíduum sa čistí
chromatografiou na tenkej vrstve s elučným systémom B, čím sa získa zlúčenina z názvu 22h
(150 g, výťažok 25%) ako svetlo žltá tuhá látka.

Krok 8

Metyl 5-chlór-6-((tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)benzofurán-4-karboxylát 22i

[0226] 22h (120 mg, 0,41 mmol), tetrahydro-2H-pyrán-4-amín (60 mg, 0,6 mmol),
tris(dibenzylidénacetón)dipaládium (38 g, 0,04 mmol), (±)-2,2'-bis(difenylfosfino)-1,1'binaftalén (26 mg, 0,04 mmol) a uhličitan cézny (405 mg, 1,24 mmol) sa rozpustia v 2 ml
toluénu. Reakčný systém sa mieša 16 hodín pri 80 °C pod argónovou atmosférou. Po
ukončení reakcie, zmes sa filtruje cez vrstvu celitu. Filtrát sa koncentruje za zníženého tlaku
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a výsledné rezíduum sa čistí chromatografiou na tenkej vrstve s elučným systémom B, čím
sa získa zlúčenina z názvu 22i (125 mg, výťažok 87%) ako žltá tuhá látka.

Krok 9

Metyl 5-chlór-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)benzofurán-4-karboxylát 22j

[0227] 22i (50 mg, 0,16 mmol), acetaldehyd (36 mg, 0,81 mmol) a kyselina octová (49 mg,
0,81 mmol) sa pridajú k 5 ml 1,2-dichlóretánu. Zmes sa mieša 2 hodiny, potom sa pridá
triacetoxyborohydrid sodný (102 mg, 0,48 mmol). Zmes sa mieša 12 hodín. Po ukončení
reakcie, reakčný roztok sa koncentruje za zníženého tlaku, neutralizuje sa s nasýteným
roztokom hydrogénuhličitanu sodného a extrahuje sa s etylacetátom (10 ml×3). Organické
fázy sa spoja, premyjú sa postupne s vodou (50 ml) a nasýteným roztokom chloridu sodného
(50 ml), sušia sa nad bezvodým síranom sodným a podrobia sa filtrácii. Filtrát sa koncentruje
za zníženého tlaku a výsledné rezíduum sa čistí chromatografiou na tenkej vrstve s elučným
systémom B, čím sa získa zlúčenina z názvu 22j (26 mg, výťažok 50%) ako žltá tuhá látka.

Krok 10

Kyselina 5-chlór-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)benzofurán-4-karboxylová
22k

[0228] 22j (51 mg, 0,16 mmol) sa rozpustí v 3 ml zmesi tetrahydrofuránu a metanolu
(V:V=1:2), potom sa pridajú 3 ml 2N roztoku hydroxidu sodného. Zmes sa mieša 1 hodinu
pri 60 °C. Po ukončení reakcie sa zmes koncentruje za zníženého tlaku s cieľom odstránenia
organických rozpúšťadiel, 12 M kyselina chlorovodíková sa pridá na úpravu pH reakčného
roztoku na 5 a zmes sa extrahuje s etylacetátom (10 ml×3). Organické fázy sa spoja, premyjú
sa nasýteným roztokom chloridu sodného (50 ml), sušia sa nad bezvodým síranom sodným
a podrobia sa filtrácii. Filtrát sa koncentruje za zníženého tlaku, čím sa získa surová zlúčenina
z názvu 22k (42 mg) ako červeno-hnedý olej, ktorý sa použije priamo v nasledujúcom kroku
bez ďalšieho čistenia.

Krok 11
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5-chlór-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-N-((4-metoxy-6-metyl-2-oxo-1,2

-

dihydropyridín-3-yl)metyl)benzofurán-4-karboxamid 22

[0229] Surový 22k (8 mg, 0,025 mmol) sa rozpustí v 1 ml N,N-dimetylformamidu, potom sa
pridá 2-(7-azabenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tatrametylurónium hexafluórfosfát (14 mg, 0,037
mmol), N,N-diizopropyletylamín (16 mg, 0,12 mmol) a 1o (7 mg, 0,032 mmol) do vyššie
uvedeného roztoku. Zmes sa mieša 12 hodín. Po ukončení reakcie, 10 ml vody sa pridá a
reakčný roztok sa extrahuje so zmesou dichlórmetánu a metanolu (V:V=8:1) (10 ml×3).
Organické fázy sa spoja, premyjú sa vodou (50 ml) a nasýteným roztokom chloridu sodného
(50 ml), sušia sa nad bezvodým síranom sodným a podrobia sa filtrácii. Filtrát sa koncentruje
za zníženého tlaku a výsledné rezíduum sa čistí chromatografiou na tenkej vrstve s elučným
systémom A, čím sa získa zlúčenina z názvu 22 (8 mg, výťažok 70%) ako biela tuhá látka.
MS (ESI) m/z: 474,3 [M+1]
1

H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ 11,46(brs, 1H), 8,17(s, 1H), 7,97(s, 1H), 7,56(s, 1H),

6,78(s, 1H), 6,10(s, 1H), 4,27(d, 2H), 3,85(brs, 2H), 3,82(s, 3H), 3,23(t, 2H), 3,11-3,15(m,
3H), 2,18(s, 3H), 1,66-1,69(m, 2H), 1,50-1,57(m, 2H), 0,83(t, 3H).

Príklad 23

N-((4-metoxy-6-metyl-2-oxo-1,2-dihydropyridín-3-yl)metyl)-5-metyl-6(metyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)benzofurán-4-karboxamid

[0230]
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Krok 1

Metyl

5-metyl-6-(metyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)benzofurán-4-karboxylát

23a

[0231] 4f (60 mg, 0,208 mmol) sa rozpustí v 5 ml metanolu, potom sa pridá formaldehyd
(18,7 mg, 0,623 mmol) a kyselina octová (62,4 mg, 1,04 mmol). Zmes sa mieša 1 hodinu pri
0 °C, potom sa zahrieva na laboratórnu teplotu. Zmes sa mieša 12 hodín, potom sa pridá
kyanoborohydrid sodný (39,2 mg, 0,624 mmol) k vyššie uvedenému roztoku. Reakcia sa
mieša 6 hodín. Po ukončení reakcie, reakčný roztok sa koncentruje za zníženého tlaku, potom
sa pridá 20 ml vody a extrahuje sa s etylacetátom (10 ml×3). Organické fázy sa spoja,
premyjú sa nasýteným roztokom chloridu sodného (50 ml), sušia sa nad bezvodým síranom
sodným a podrobia sa filtrácii. Filtrát sa koncentruje za zníženého tlaku a výsledné rezíduum
sa čistí chromatografiou na tenkej vrstve s elučným systémom B, čím sa získa zlúčenina z
názvu 23a (50 mg, výťažok 75%) ako bezfarebná tekutina.
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Krok 2

Kyselina

5-metyl-6-(metyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)benzofurán-4-

karboxylová 23b

[0232] 23a (50 mg, 0,165 mmol) sa rozpustí v 2 ml zmesi metanolu a vody (V:V=1:1), potom
sa pridá hydroxid sodný (33 mg, 0,825 mmol). Reakčný systém sa mieša 16 hodín pri 75 °C.
Po ukončení reakcie, zmes sa ochladí na laboratórnu teplotu. Pridá sa 2N kyselina
chlorovodíková na úpravu pH reakčného roztoku na 3-4 a zmes sa extrahuje s etylacetátom
(10 ml×3). Organické fázy sa spoja, premyjú sa nasýteným roztokom chloridu sodného (30
ml), sušia sa nad bezvodým síranom sodným a podrobia sa filtrácii. Výsledné rezíduum sa
čistí chromatografiou na tenkej vrstve s elučným systémom B, čím sa získa zlúčenina z názvu
23b (20 mg, výťažok 48%) ako bezfarebná tekutina.

Krok 3

N-((4-metoxy-6-metyl-2-oxo-1,2-dihydropyridín-3-yl)metyl)-5-metyl-6(metyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)benzofurán-4-karboxamid 23

[0233] 23b (15 mg, 0,052 mmol) sa rozpustí v 2 ml N,N-dimetylformamidu, potom sa pridá
2-(7-azabenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetrametylurónium hexafluórfosfát (47,7 mg, 0,125
mmol) a N,N-diizopropyletylamín (18,3 mg, 0,14 mmol). Zmes sa mieša 1 hodinu pri 0 °C,
potom sa pridá 1o (11,58 mg, 0,057 mmol). Zmes sa mieša 12 hodín. Po ukončení reakcie,
50 ml vody sa pridá a reakčný roztok sa extrahuje so zmesou dichlórmetánu a metanolu
(V:V=10:1) (10 ml×3). Organické fázy sa spoja, premyjú sa nasýteným roztokom chloridu
sodného (30 ml), sušia sa nad bezvodým síranom sodným a podrobia sa filtrácii. Filtrát sa
koncentruje za zníženého tlaku a výsledné rezíduum sa čistí chromatografiou na tenkej vrstve
s elučným systémom A, čím sa získa zlúčenina z názvu 23 (21 mg, výťažok 91%) ako biela
tuhá látka.
MS (ESI) m/z: 440,3 [M+1]
1

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 12,30(brs, 1H), 7,48(d, 1H), 7,18(brs, 1H), 6,74(s, 1H), 5,94(s,

1H), 4,64(d, 2H), 3,95-3,98(m, 2H), 3,91(s, 3H), 3,30-3,36(m, 2H), 2,96-3,01 (m, 1H),
2,65(s, 3H), 2,39(s, 3H), 2,19(s, 3H), 1,69-1,73(m, 2H), 1,45(brs, 2H).
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Príklad 24

6-(((1r,4r)-4-(dimetylamino)cyklohexyl)(etyl)amino)-N-((4-metoxy-6-metyl-2-oxo-1,2dihydropyridín-3-yl)metyl)-5-metylbenzofurán-4-karboxamid

[0234]

Krok 1

Metyl

6-(((1r,4r)-4-(dimetylamino)cyklohexyl)amino)-5-metylbenzofurán-4-

karboxylát 24b

[0235] 4e (200 mg, 0,75 mmol), (1r, 4r)-N1,N1-dimetylcyklohexán-1,4-diamín 24a (260 mg,
1,49 mmol, pripravený spôsobom opísaným v “Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters,

107

EP 3378859 B1

2011, 21(15), 4622-4628”), tris(dibenzylidénacetón)dipaládium (137 mg, 0,15 mmol), (±)2,2'-bis(difenylfosfino)-1,1'-binaftalén (140 mg, 0,22 mmol) a uhličitan cézny (731,25 mg,
2,25 mmol) sa rozpustia v 20 ml toluénu. Reakčný systém sa mieša pod refluxom 12 hodín
pod dusíkovou atmosférou. Po ukončení reakcie, 100 ml vody sa pridá k reakčnému systému
a zmes sa extrahuje so zmesou dichlórmetánu a metanolu (V:V=10:1) (20 ml×3). Organické
fázy sa spoja, premyjú sa nasýteným roztokom chloridu sodného (50 ml), sušia sa nad
bezvodým síranom sodným a podrobia sa filtrácii. Filtrát sa koncentruje za zníženého tlaku
a výsledné rezíduum sa čistí chromatografiou na tenkej vrstve s elučným systémom A, čím
sa získa zlúčenina z názvu 24b (15 mg, výťažok 6.1%) ako žltá tuhá látka.

Krok 2

Metyl

6-(((1r,4r)-4-(dimetylamino)cyklohexyl)(etyl)amino)-5-metylbenzofurán-4-

karboxylát 24c

[0236] 24b (15 mg, 0,045 mmol), acetaldehyd (6,3 mg, 0,136 mmol) a kyselina octová (13,3
mg, 0,22 mmol) sa pridajú do 3 ml etanolu. Zmes sa mieša 1 hodinu pri 0 °C, potom sa
pomaly zahrieva na laboratórnu teplotu a mieša sa 12 hodín. Pridá sa kyanoborohydrid sodný
(8,5 mg, 0,135 mmol) a zmes sa mieša 10 hodín. Po ukončení reakcie sa do reakčného
systému pridá 20 ml vody a extrahuje sa so zmesou dichlórmetánu a metanolu (V:V=10:1)
(10 ml×3). Organické fázy sa spoja, premyjú sa nasýteným chloridom sodným (30 ml), sušia
sa nad bezvodým síranom sodným a podrobia sa filtrácii. Filtrát sa koncentruje za zníženého
tlaku, čím sa získa surová zlúčenina z názvu 24c (20 mg) ako žltá tuhá látka, ktorá sa použije
priamo v nasledujúcom kroku bez ďalšieho čistenia.

Krok 3

Kyselina

6-(((1r,4r)-4-(dimetylamino)cyklohexyl)(etyl)amino)-5-metylbenzofurán-4-

karboxylová 24d

[0237] Surový 24c (20 mg, 0,056 mmol) sa rozpustí v 4 ml zmesi metanolu a vody
(V:V=1:1), potom sa pridá hydroxid draselný (18,7 mg, 0,335 mmol). Zmes sa mieša 12
hodín pri 80 °C. Po ukončení reakcie, 2N kyselina chlorovodíková sa pridá na úpravu pH
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reakčného roztoku na 3-4. potom sa zmes koncentruje za zníženého tlaku, surový produkt sa
rozpustí v 8 ml zmesi metylén chloridu a tetrahydrofuránu (V:V=1:1) a podrobia sa filtrácii.
Filtrát sa koncentruje za zníženého tlaku, čím sa získa surová zlúčenina z názvu 24d (25 mg)
ako hnedá tuhá látka, ktorá sa použije priamo v nasledujúcom kroku bez ďalšieho čistenia.

Krok 4

6-((1r,4r)-4-(dimetylamino)cyklohexyl)(etyl)amino)-N-((4-metoxy-6-metyl-2-oxo-1,2dihydropyridín-3-yl)metyl)-5-metylbenzofurán-4-karboxamid 24

[0238] Surový 24d (25 mg, 0,073 mmol) sa rozpustí v 2 ml N,N-dimetylformamidu, potom
sa pridá 2-(7-azabenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetrametylurónium hexafluórfosfát (41,8 mg,
0,110 mmol) a N,N-diizopropyletylamín (28 mg, 0,219 mmol). Reakcie sa mieša 1 hodinu
pri 0 °C. Pridá sa 1o (11,58 mg, 0,057 mmol) a zmes sa mieša 12 hodín. Po ukončení reakcie,
2 ml vody sa pridajú na uhasenie reakcie a zmes sa filtruje. Filtrát sa koncentruje za zníženého
tlaku a výsledné rezíduum sa čistí chromatografiou na tenkej vrstve s elučným systémom A,
čím sa získa zlúčenina z názvu 24 (4.9 mg, výťažok 14%) ako biela tuhá látka.
MS (ESI) m/z: 495,4 [M+1]
1

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 11,62(brs, 1H), 7,49(s, 1H), 7,20(brs, 1H), 6,77(s, 1H), 5,93(s,

1H), 5,35(brs, 1H), 4,66(d, 2H), 3,91(s, 3H), 3,07(q, 2H), 2,65-2,71(m, 1H), 2,39(s, 3H),
2,21(s, 6H), 2,15(s, 3H), 2,02(brs, 1H), 1,85-1,93(m, 4H), 1,32-1,43(m, 4H), 0,86(t, 3H).

Príklad 25

6-(etyl(1-(metylsulfonyl)piperidín-4-yl)amino)-N-((4-metoxy-6-metyl-2-oxo-1,2dihydropyridín-3-yl)metyl)-5-metylbenzofurán-4-karboxamid

[0239]
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Krok 1

Terc-butyl

4-((4-(metoxykarbonyl)-5-metylbenzofurán-6-yl)amino)piperidín-1-

karboxylát 25b

[0240] 4e (810 mg, 3,02 mmol), terc-butyl 4-aminopiperidín-1-karboxylát 25a (1200 mg,
6,04 mmol, pripravený spôsobom opísaným v “Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters,
2011, 21(3), 983-988”), tris(dibenzylidénacetón)dipaládium (553 mg, 0,604 mmol), (±)-2,2'bis(difenylfosfino)-1,1'-binaftalén (564 mg, 6,04 mmol) a uhličitan cézny (1,96 g, 6,04
mmol) sa rozpustia v 10 ml toluénu. Zmes sa mieša 72 hodín pri 110 °C. Po ukončení reakcie
sa zmes filtruje cez celit, pridá sa 60 ml etylacetátu a zmes sa premyje nasýteným chloride
sodným (100 ml), sušia sa nad bezvodým síranom sodným a podrobia sa filtrácii. Filtrát sa
koncentruje za zníženého tlaku a výsledné rezíduum sa čistí kolónovou chromatografiou na
silikagéle s elučným systémom B, čím sa získa zlúčenina z názvu 25b (1 g, výťažok 83%)
ako žltá tekutina.
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Krok 2

Terc-butyl

4-(etyl(4-(metoxykarbonyl)-5-metylbenzofurán-6-yl)amino)piperidín-1-

karboxylát 25c

[0241] 25b (1 g, 2,58 mmol) sa rozpustí v 10 ml metanolu, potom sa pridá acetaldehyd (360
mg, 7,73 mmol) a kyselina octová (774 mg, 12,9 mmol). Zmes sa mieša pri 0 °C 1 hodinu,
potom sa zahrieva na laboratórnu teplotu a mieša sa 12 hodín. Pridá sa kyanoborohydrid
sodný (486 mg, 7,74 mmol) a zmes sa mieša 10 hodín. Po ukončení reakcie, 50 ml vody sa
pridá k reakčnému roztoku a zmes sa extrahuje s etylacetátom (20 ml×3). Organické fázy sa
spoja, premyjú sa nasýteným roztokom chloridu sodného (100 ml), sušia sa nad bezvodým
síranom sodným a podrobia sa filtrácii. Filtrát sa koncentruje za zníženého tlaku a výsledné
rezíduum sa čistí kolónovou chromatografiou na silikagéle s elučným systémom B, čím sa
získa zlúčenina z názvu 25c (573,8 mg, výťažok 62,8%) ako žltá tekutina.

Krok 3

Metyl 6-(etyl(piperidín-4-yl)amino)-5-metylbenzofurán-4-karboxylát 25d

[0242] 25c (184 mg, 0,58 mmol) sa pridá k 12 ml dichlórmetánu, potom sa pridajú 3 ml
kyseliny trifluóroctovej. Zmes sa mieša 2 hodiny. Po ukončení reakcie, zmes sa neutralizuje
s nasýteným roztokom hydrogénuhličitanu sodného a extrahuje sa s etylacetátom (20 ml×3).
Organické fázy sa spoja, sušia sa nad bezvodým síranom sodným a podrobia sa filtrácii.
Filtrát sa koncentruje za zníženého tlaku, čím sa získa surová zlúčenina z názvu 25d (156)
ako hnedá tekutina, ktorá sa použije priamo v nasledujúcom kroku bez ďalšieho čistenia.

Krok 4

Metyl 6-(etyl(1-(metylsulfonyl)piperidín-4-yl)amino)-5-metylbenzofurán-4-karboxylát
25e
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[0243] Surový 25d (52 mg, 0,16 mmol) sa pridá k 10 ml dichlórmetánu, pridá sa trietylamín
(64,6 mg, 0,64 mmol), potom sa pridá metánsulfonyl chlorid (37,8 mg, 0,33 mmol) pri 0 °C.
Zmes sa pomaly zahrieva na laboratórnu teplotu a mieša sa 12 hodín. Po ukončení reakcie,
50 ml vody sa pridá k reakčnému roztoku a zmes sa extrahuje s etylacetátom (20 ml×3).
Organické fázy sa spoja, premyjú sa nasýteným roztokom chloridu sodného (20 ml), sušia sa
nad bezvodým síranom sodným a podrobia sa filtrácii. Filtrát sa koncentruje za zníženého
tlaku a výsledné rezíduum sa čistí chromatografiou na tenkej vrstve s elučným systémom B,
čím sa získa zlúčenina z názvu 25e (20 mg, výťažok 33%) ako bezfarebná tekutina.

Krok 5

Kyselina

6-(etyl(1-(metylsulfonyl)piperidín-4-yl)amino)-5-metylbenzofurán-4-

karboxylová 25f

[0244] 25e (20 mg, 0,05 mmol) sa rozpustí v 1 ml metanolu a 1 ml vody, potom sa pridá
hydroxid draselný (14,2 mg, 0,25 mmol). Zmes sa mieša 12 hodín pri 70 °C. Po ukončení
reakcie, 2N kyselina chlorovodíková sa pridá na úpravu pH reakčného roztoku na 3-4 a zmes
sa extrahuje so zmesou dichlórmetánu a tetrahydrofuránu (V:V=1:1) (10 ml×3). Organické
fázy sa spoja, premyjú sa nasýteným roztokom chloridu sodného (20 ml), sušia sa nad
bezvodým síranom sodným a podrobia sa filtrácii. Filtrát sa koncentruje za zníženého tlaku
na získanie surovej zlúčeniny z názvu 25f (16 mg) ako bezfarebnej tekutiny, ktorá sa použije
priamo v nasledujúcom kroku bez ďalšieho čistenia.

Krok 6

6-(etyl(1-(metylsulfonyl)piperidín-4-yl)amino)-N-((4-metoxy-6-metyl-2-oxo-1,2dihydropyridín-3-yl)metyl)-5-metylbenzofurán-4-karboxamid 25

[0245] Surový 25f (8 mg, 0,21 mmol) sa rozpustí v 2 ml N,N-dimetylformamidu, potom sa
do vyššie uvedeného roztoku pridá 2-(7-azabenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetrametylurónium
hexafluórfosfát (12 mg, 0,0315 mmol) a N,N-diizopropyletylamín (8 mg, 0,063 mmol). Zmes
sa mieša 1 hodinu pri 0 °C. Pridá sa 1o (5,2 mg, 0,025 mmol) a reakcie sa mieša 48 hodín pri
laboratórnej teplote. Po ukončení reakcie, 20 ml vody sa pridá a zmes sa extrahuje so zmesou
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dichlórmetánu a metanolu (V:V= 10:1) (10 ml×3). Organické fázy sa spoja, premyjú sa
nasýteným roztokom chloridu sodného (20 ml), sušia sa nad bezvodým síranom sodným a
podrobia sa filtrácii. Filtrát sa koncentruje za zníženého tlaku a výsledné rezíduum sa čistí
chromatografiou na tenkej vrstve s elučným systémom A, čím sa získa zlúčenina z názvu 25
(12,5 mg, výťažok 11%) ako biela tuhá látka.
MS (ESI) m/z: 531,2 [M+1]
1

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 12,5(brs, 1H), 7,51(d, 1H), 7,29(s, 1H), 7,22(brs, 1H), 6,77(s,

1H), 5,96(s, 1H), 4,65(d, 2H), 3,92(s, 3H), 3,72-3,69(m, 2H), 3,17-3,11(m, 1H), 3,07(q, 2H),
2,96-2,89(m, 2H), 2,74(s, 3H), 2,67(t, 2H), 2,39(s, 3H), 2,19(s, 3H), 1,90-1,71(m, 4H),
0,88(t, 3H).

Príklad 26

6-((1-acetylpiperidín-4-yl)(etyl)amino)-N-((4-metoxy-6-metyl-2-oxo-1,2dihydropyridín-3-yl)metyl)-5-metylbenzofurán-4-karboxamid 26

[0246]

[0247] V súlade so syntetickou cestou z Príkladu 25, východiskový materiál metánsulfonyl
chlorid použitý v kroku 4 sa nahradí s acetanhydridom, čím sa pripraví zlúčenina z názvu 26
(10,1 mg, výťažok 50%) ako biela tuhá látka.
MS (ESI) m/z: 495,3 [M+1]
1

H NMR (400 MHz, CD3OD) δ 7,76(brs, 1H), 7,45(brs, 1H), 6,80(brs, 1H), 6,30(s, 1H),

4,53(s, 2H), 3,96(s, 3H), 3,91(brs, 2H), 3,36-3,30(m, 2H), 3,23(q, 2H), 3,11-3,05 (m, 3H),
2,41(brs, 3H), 2,33(s, 3H), 2,07(s, 3H), 1,85(brs, 2H), 1,60(brs, 2H), 0,90(t, 3H).

Príklad 27
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5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-2-fluóro-N-((4-metoxy-6-metyl-2-oxo1,2-dihydropyridín-3-yl)metyl)benzofurán-4-karboxamid

[0248]

Krok 1

Kyselina

5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)benzofurán-4-karboxylová

27a

[0249] 1i (260 mg, 0,79 mmol) sa rozpustí v 15 ml zmesi metanolu a tetrahydrofuránu
(V:V=2:1), potom sa pridá 5 ml 4 N roztoku hydroxidu sodného. Zmes sa mieša 12 hodín pri
60 °C. Po ukončení reakcie sa pridá 12 M kyselina chlorovodíková na úpravu pH reakčného
roztoku na 4 a zmes sa extrahuje s etylacetátom (20 ml×3). Organické fázy sa spoja, premyjú
sa nasýteným roztokom chloridu sodného (50 ml), sušia sa nad bezvodým síranom sodným
a podrobia sa filtrácii. Filtrát sa koncentruje za zníženého tlaku, čím sa získa surová zlúčenina
z názvu 27a (220 mg) ako biela tuhá látka, ktorá sa použije priamo v nasledujúcom kroku
bez ďalšieho čistenia.
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Krok 2

4-metoxybenzyl

5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)benzofurán-4-

karboxylát 27b

[0250] Surový 27a (170 mg, 0,54 mmol) sa rozpustí v 15 ml acetónu, potom sa do vyššie
uvedeného roztoku pridá 1-(chlórmetyl)-4-metoxybenzén (168 mg, 1,07 mol, Accela) a
uhličitan draselný (148 mg, 1,07 mmol). Zmes sa mieša 48 hodín. Po ukončení reakcie, zmes
sa koncentruje za zníženého tlaku, postupne sa pridá 30 ml vody a 20 ml etylacetátu. Dve
fázy sa oddelia a vodná fáza sa extrahuje s etylacetátom (20 ml×3). Organické fázy sa spoja,
premyjú sa nasýteným roztokom chloridu sodného (50 ml), sušia sa nad bezvodým síranom
sodným a podrobia sa filtrácii. Filtrát sa koncentruje za zníženého tlaku a výsledné rezíduum
sa čistí chromatografiou na tenkej vrstve s elučným systémom B, čím sa získa zlúčenina z
názvu 27b (230 mg, výťažok 99%) ako bezfarebný olej.

Krok 3

4-metoxybenzyl 5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-2-fluórbenzofurán-4karboxylát 27c

[0251] 27b (230 mg, 0,53 mmol) sa pridá k 8 ml tetrahydrofuránu. Zmes sa ochladí na -70
°C, pridá sa 0,79 ml 2,0 M diizopropylamidu lítneho a zmes sa mieša 1 hodinu pri -70 °C.
Pridá sa N-fluórodibenzénsulfonamid (182 mg, 0,58 mmol, Bepharm) a zmes sa mieša 1
hodinu pri -70 °C. Po ukončení reakcie, zmes sa pomaly zahrieva na laboratórnu teplotu,
potom sa 20 ml nasýteného roztoku chloridu amónneho pridá na uhasenie reakcie. Zmes sa
extrahuje s etylacetátom (10 ml×3). Organické fázy sa spoja, premyjú sa nasýteným
roztokom chloridu sodného (20 ml), suší sa nad síranom sodným a podrobia sa filtrácii. Filtrát
sa koncentruje za zníženého tlaku a výsledné rezíduum sa čistí chromatografiou na tenkej
vrstve s elučným systémom B, čím sa získa zlúčenina z názvu 27c (17 mg, výťažok 7%) ako
žltý olej.

Krok 4
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5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-2-fluórbenzofurán-4-

karboxylová 27d

[0252] 27c (17 mg, 0,037 mmol) sa rozpustí v 3 ml dichlórmetánu, potom sa pridá 0,5 ml
kyseliny trifluóroctovej. Reakcie sa mieša 1 hodinu pri laboratórnej teplote. Po ukončení
reakcie sa zmes koncentruje za zníženého tlaku, čím sa získa surová zlúčenina z názvu 27d
(20 mg) ako žltý olej, ktorý sa použije priamo v nasledujúcom kroku bez ďalšieho čistenia.

Krok 5

5-etyl-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-2-fluóro-N-((4-metoxy-6-metyl-2-oxo1,2-dihydropyridín-3-yl)metyl)benzofurán-4-karboxamid 27

[0253] Surový 27d (20 mg, 0,06 mmol) sa rozpustí v 3 ml N,N-dimetylformamidu, potom sa
do vyššie uvedeného roztoku pridá 2-(7-azabenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetrametylurónium
hexafluórfosfát (32,6 mg, 0,85 mmol) a N,N-diizopropyletylamín (39 mg, 0,30 mmol). Zmes
sa mieša 1 hodinu. Potom sa pridá 1o (18 mg, 0,00 mmol) a zmes sa mieša 12 hodín. Po
ukončení reakcie, 20 ml vody sa pridá a zmes sa extrahuje so zmesou dichlórmetánu a
metanolu (V:V=8:1). Organické fázy sa spoja, premyjú sa nasýteným roztokom chloridu
sodného, sušia sa nad bezvodým síranom sodným a podrobia sa filtrácii. Filtrát sa
koncentruje za zníženého tlaku a výsledné rezíduum sa čistí chromatografiou na tenkej vrstve
s elučným systémom A, čím sa získa zlúčenina z názvu 27 (12 mg, výťažok 41%) ako biela
tuhá látka.
MS (ESI) m/z: 486,4 [M+1]
1

H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ 11,48(brs,1H), 8,06(t, 1H), 7,43(s, 1H), 1,55(d, 1H),

6,10(s, 1H), 4,25(d, 2H), 3,83(brd, 2H), 3,81(s, 3H), 3,21(t, 2H), 3,03(q, 2H), 3,90-3,96(m,
1H), 2,82(q, 2H), 2,18(s, 3H), 1,63-1,67(brd, 2H), 1,45-1,53(m, 2H), 1,05(t, 3H), 0,81(t, 3H).

Príklad 28

2-cyklopropyl-6-((cyklopropylmetyl)(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-5-etyl-N-((4metoxy-6-metyl-2-oxo-1,2-dihydropyridín-3-yl)metyl)benzofurán-4-karboxamid
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[0254]

Krok 1

Metyl

6-((cyklopropylmetyl)(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-5-etylbenzofurán-4-

karboxylát 28a

[0255] 1h (950 mg, 3,03 mmol) sa rozpustí v 50 ml 1,2-dichlóretánu, potom sa do vyššie
uvedeného roztoku pridá cyklopropánkarbaldehyd (1,1 g, 15,7 mmol) a kyselina octová (940
mg, 15,7 mmol). Zmes sa mieša 12 hodín, potom sa pridá triacetoxyborohydrid sodný (1,97
g, 9,4 mmol). Zmes sa mieša 3 hodiny. Po ukončení reakcie, reakčný roztok sa koncentruje
za zníženého tlaku, neutralizuje sa s nasýteným roztokom hydrogénuhličitanu sodného a
extrahuje sa s etylacetátom (20 ml×3). Organické fázy sa spoja, premyjú sa postupne s vodou
(50 ml) a nasýteným roztokom chloridu sodného (50 ml), sušia sa nad bezvodým síranom
sodným a podrobia sa filtrácii. Filtrát sa koncentruje za zníženého tlaku a výsledné rezíduum
sa čistí chromatografiou na silikagéle s elučným systémom B, čím sa získa zlúčenina z názvu
28a (850 mg, výťažok 76%) ako svetlo žltý olej.
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Krok 2

Metyl

2-bróm-6-((cyklopropylmetyl)(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-5-

etylbenzofurán-4-karboxylát 28b

[0256] 28a (400 mg, 1,1 mmol) sa rozpustí v 15 ml tetrahydrofuránu. Zmes sa ochladí na 70 °C, potom sa do vyššie uvedeného roztoku pridá 1,65 ml 2,0 M diizopropylamidu lítneho.
Zmes sa mieša 1 hodinu pri -70 °C. 15 ml vopred pripraveného roztoku 1,2-dibróm-1,1,2,2tetrachlóroetánu (429 mg, 1,3 mmol) v tetrahydrofuráne sa pridá po kvapkách do reakčného
roztoku. Reakcie sa mieša 1 hodinu pri -70 °C. Po ukončení reakcie, 50 ml nasýteného
roztoku chloridu amónneho sa pridá na uhasenie reakcie a zmes sa extrahuje s etylacetátom
(20 ml×3). Organické fázy sa spoja, premyjú sa nasýteným roztokom chloridu sodného (50
ml), sušia sa nad bezvodým síranom sodným a podrobia sa filtrácii. Filtrát sa koncentruje za
zníženého tlaku a výsledné rezíduum sa čistí chromatografiou na tenkej vrstve s elučným
systémom B, čím sa získa zlúčenina z názvu 28b (150 mg, výťažok 31%) ako svetlo žltý olej.

Krok 3

Metyl

2-cyklopropyl-6-((cyklopropylmetyl)(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-5-

etylbenzofurán-4-karboxylát 28c

[0257] 28b (50 mg, 0,11 mmol) sa rozpustí v 5 ml toluénu, potom sa do vyššie uvedeného
roztoku pridá kyselina cyklopropylboritá (20 mg, 0,23 mmol), octan paládnatý (5 mg, 0,2
mmol), tricyklohexylfosfín (10 mg, 0,03 mmol) a trihydrát fosforečnanu draselného (91 mg,
0,34 mmol). Reakcie sa mieša 12 hodín pri 100 °C pod argónovou atmosférou. Po ukončení
reakcie, zmes sa filtruje cez celit. Filtrát sa koncentruje za zníženého tlaku a výsledné
rezíduum sa čistí chromatografiou na tenkej vrstve s elučným systémom B, čím sa získa
zlúčenina z názvu 28c (33 mg, výťažok 73%) ako bezfarebný olej.

Krok 4

Kyselina

2-cyklopropyl-6-((cyklopropylmetyl)(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-5-

etylbenzofurán-4-karboxylová 28d
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[0258] 28c (33 mg, 0,08 mmol) sa pridá k 5 ml tetrahydrofuránu a 15 ml metanolu, potom sa
pridá 5 ml 4 M roztoku hydroxidu sodného. Reakčný systém sa mieša 12 hodín pri 60 °C. Po
ukončení reakcie, zmes sa koncentruje s cieľom odstránenia organických rozpúšťadiel. Pridá
sa malé množstvo vody, 12 M kyselina chlorovodíková na úpravu pH na 3 a zmes sa
extrahuje s etylacetátom (10 ml×3). Organické fázy sa spoja, premyjú sa nasýteným
roztokom chloridu sodného (50 ml), sušia sa nad bezvodým síranom sodným a podrobia sa
filtrácii. Filtrát sa koncentruje za zníženého tlaku, čím sa získa surová zlúčenina z názvu 28d
(25 mg) ako biela tuhá látka, ktorá sa použije priamo v nasledujúcom kroku bez ďalšieho
čistenia.

Krok 5

2-cyklopropyl-6-((cyklopropylmetyl)(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-5-etyl-N-((4metoxy-6-metyl-2-oxo-1,2-dihydropyridín-3-yl)metyl)benzofurán-4-karboxamid 28

[0259] Surový 28d (25 mg, 0,065 mmol) sa rozpustí v 3 ml N,N-dimetylformamidu, potom
sa

do

vyššie

uvedeného

roztoku

pridá

2-(7-azabenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-

tetrametylurónium hexafluórfosfát (47 mg, 0,098 mmol) a N,N-diizopropyletylamín (42 mg,
0,33 mmol). Zmes sa mieša 1 hodinu. Pridá sa 1o (20 mg, 0,098 mmol) a zmes sa mieša 12
hodín. Po ukončení reakcie, 20 ml vody sa pridá k reakčnému roztoku a zmes sa extrahuje so
zmesou dichlórmetánu a metanolu (V:V=8:1). Organické fázy sa spoja, premyjú sa postupne
s vodou a nasýteným roztokom chloridu sodného, sušia sa nad bezvodým síranom sodným a
podrobia sa filtrácii. Filtrát sa koncentruje za zníženého tlaku a výsledné rezíduum sa čistí
chromatografiou na tenkej vrstve s elučným systémom A, čím sa získa zlúčenina z názvu 28
(12 mg, výťažok 34%) ako svetlo žltá tuhá látka.
MS (ESI) m/z: 534,5 [M+1]
1

H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ 11,48(brs, 1H), 7,91(s, 1H), 7,38(s, 1H), 6,36(s, 1H),

6,12(s, 1H), 4,27(brs, 2H), 3,83(s, 3H), 3,79(brs, 2H), 3,28(brs, 2H), 3,17-3,23 (m, 2H), 2,963,00(m, 1H), 2,83-2,86(m, 2H), 2,19(s, 3H), 2,06(brs, 1H), 1,38-1,46(m, 2H), 1,24(brs, 2H),
1,06(t, 3H), 0,98(brs, 2H), 0,83(brs, 2H), 0,64(brs, 1H), 0,28(brs, 2H), 0,03(brs, 2H).

Príklad 29
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6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-N-((4-metoxy-6-metyl-2-oxo-1,2dihydropyridín-3-yl)metyl)-5-metyl-2-(trifluórmetyl)benzofurán-4-karboxamid

[0260]

Krok 1

Metyl 6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-5-metyl-2-(trifluórmetyl)benzofurán4-karboxylát 29a

[0261] 15a (50 mg, 0,126 mmol) sa rozpustí v 8 ml N,N-dimetylformamidu, potom sa do
vyššie uvedeného roztoku pridá metyl fluórsulfonyl difluóracetát (500 mg, 2,52 mmol) a
jodid meďný (120 mg, 0,63 mmol). Reakcie sa mieša 24 hodín pri 120 °C pod dusíkovou
atmosférou. Po ukončení reakcie, 50 ml vody sa pridá k reakčnému roztoku a zmes sa
extrahuje s etylacetátom (10 ml×3). Organické fázy sa spoja, premyjú sa nasýteným
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roztokom chloridu sodného (50 ml), sušia sa nad bezvodým síranom sodným a podrobia sa
filtrácii. Filtrát sa koncentruje za zníženého tlaku a výsledné rezíduum sa čistí
chromatografiou na tenkej vrstve s elučným systémom B, čím sa získa zlúčenina z názvu 29a
(10 mg, výťažok 20.8%) ako žltá tekutina.

Krok 2

Kyselina

6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-5-metyl-2-

(trifluórmetyl)benzofurán-4-karboxylová 29b

[0262] 29a (10 mg, 0,026 mmol) sa pridá k 2 ml zmesi vody a metanolu (V:V=1:1), potom
sa pridá hydroxid sodný (5,16 mg, 0,129 mmol). Reakčný systém sa mieša 16 hodín pri 70
°C. Po ukončení reakcie, reakčný roztok sa ochladí na 5 °C, 2 N kyselina chlorovodíková sa
pridá na úpravu pH na 3-4 a zmes sa koncentruje za zníženého tlaku, čím sa získa surová
zlúčenina z názvu 29b (10 mg) ako biela tuhá látka, ktorá sa použije priamo v nasledujúcom
kroku bez ďalšieho čistenia.

Krok 3

6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-N-((4-metoxy-6-metyl-2-oxo-1,2dihydropyridín-3-yl)metyl)-5-metyl-2-(trifluórmetyl)benzofurán-4-karboxamid 29

[0263] Surový 29b (10 mg, 0,027 mmol) sa rozpustí v 3 ml N,N-dimetylformamidu, potom
sa pridá 2-(7-azabenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetrametylurónium hexafluórfosfát (15,4 mg,
0,041 mmol) a N,N-diizopropyletylamín (10,5 mg, 0,081 mmol). Reakčný systém sa ochladí
na 0 °C a mieša sa 1 hodinu. Pridá sa 1o (6,6 mg, 0,032 mmol) a zmes sa mieša 12 hodín pri
laboratórnej teplote. Po ukončení reakcie, 40 ml vody sa pridá a zmes sa extrahuje so zmesou
dichlórmetánu a metanolu (V:V = 8:1) (10 ml×3). Organické fázy sa spoja, premyjú sa
nasýteným roztokom chloridu sodného (50 ml), sušia sa nad bezvodým síranom sodným a
podrobia sa filtrácii. Filtrát sa koncentruje za zníženého tlaku a výsledné rezíduum sa čistí
chromatografiou na tenkej vrstve s elučným systémom A, čím sa získa zlúčenina z názvu 29
(1,6 mg, výťažok 11,4%) ako biela tuhá látka.
MS (ESI) m/z: 522,3 [M+1]
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H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 7,52(s, 1H), 7,33(s, 1H), 7,19(brs, 1H), 5,98(s, 1H), 4,66(s,

2H), 4,00-3,95(m, 2H), 3,95(s, 3H), 3,36-3,30(m, 2H), 3,12(q, 2H), 3,04-2,99 (m, 1H),
2,41(s, 3H), 2,28(s, 3H), 1,72(brs, 4H), 0,89(t, 3H).

Príklad 30

2-kyano-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-N-((4-metoxy-6-metyl-2-oxo-1,2

-

dihydropyridín-3-yl)metyl)-5-metylbenzofurán-4-karboxamid

[0264]

Krok 1

Kyselina

2-bróm-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-5-metylbenzofurán-4-

karboxylová

[0265] 15a (30 mg, 0,076 mmol) sa pridá k 2 ml zmesi vody a metanolu (V:V=1:1), potom
sa pridá hydroxid sodný (15,1 mg, 0,378 mmol). Reakčný systém sa mieša 12 hodín pri 70
°C. Po ukončení reakcie, reakčný roztok sa ochladí na 5 °C, 2 N kyselina chlorovodíková sa
pridá na úpravu pH na 3-4 a zmes sa koncentruje za zníženého tlaku, čím sa získa surová
zlúčenina z názvu 30a (30 mg) ako biela tuhá látka, ktorá sa použije priamo v nasledujúcom
kroku bez ďalšieho čistenia.
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Krok 2

2-bróm-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-N-((4-metoxy-6-metyl-2-oxo-1,2

-

dihydropyridín-3-yl)metyl)-5-metylbenzofurán-4-karboxamid 30b

[0266] Surový 30a (30 mg, 0,078 mmol) sa rozpustí v 5 ml N,N-dimetylformamidu, potom
sa

do

vyššie

uvedeného

roztoku

pridá

2-(7-azabenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-

tetrametylurónium hexafluórfosfát (44,5 mg, 0,117 mmol) a N,N-diizopropyletylamín (30,2
mg, 0,234 mmol). Reakčný systém sa ochladí na 0 °C a mieša sa 1 hodinu. Pridá sa 1o (6,6
mg, 0,032 mmol) a zmes sa mieša 12 hodín. Po ukončení reakcie, 50 ml vody sa pridá a zmes
sa extrahuje so zmesou dichlórmetánu a metanolu (V:V=8:1) (10 ml×3). Organické fázy sa
spoja, premyjú sa nasýteným roztokom chloridu sodného (20 ml), sušia sa nad bezvodým
síranom sodným a podrobia sa filtrácii. Filtrát sa koncentruje za zníženého tlaku, čím sa získa
surová zlúčenina z názvu 30b (50 mg) ako žltá tekutina, ktorá sa použije priamo v
nasledujúcom kroku bez ďalšieho čistenia.

Krok 3

2-kyano-6-(etyl(tetrahydro-2H-pyrán-4-yl)amino)-N-((4-metoxy-6-metyl-2-oxo-1,2

-

dihydropyridín-3-yl)metyl)-5-metylbenzofurán-4-karboxamid 30

[0267] Surový 30b (40 mg, 0,075 mmol) sa rozpustí v 5 ml N,N-dimetylacetamidu, potom sa
do vyššie uvedeného roztoku pridá kyanid meďný (13,6 mg, 0,15 mmol) a jodid meďný (14,3
mg, 0,075 mmol). Reakčný systém sa mieša 1 hodinu pri 170 °C. Po ukončení reakcie, zmes
sa filtruje, a filtrát sa premyje so zmesou dichlórmetánu a metanolu (V:V=10:1) (10 ml).
Organické fázy sa spoja, koncentrujú sa za zníženého tlaku a výsledné rezíduum sa čistí
chromatografiou na tenkej vrstve s elučným systémom A, čím sa získa zlúčenina z názvu 30
(4,7 mg, výťažok 12,5%) ako biela tuhá látka.
MS (ESI) m/z: 479,4 [M+1]
1

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 11,5(brs, 1H), 7,55(s, 1H), 7,26(s, 1H), 7,16(brs, 1H), 5,97(s,

1H), 4,66(s, 2H), 3,98-3,96(m, 2H), 3,93(s, 3H), 3,35-3,30(m, 2H), 3,11(q, 2H), 3,04-2,99(m,
1H), 2,41(s, 3H), 2,27(s, 3H), 1,75-1,66(m, 4H), 0,89(t, 3H).
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Príklad 31

6-((4,4-difluórcyklohexyl)(etyl)amino)-5-etyl-N-((4-metoxy-6-metyl-2-oxo-1,2dihydropyridín-3-yl)metyl)benzofurán-4-karboxamid 31

[0268]

[0269] V súlade so syntetickou cestou z Príkladu 24, východiskový materiál 4e sa nahradí s
1g, a 24a sa nahradí s 4,4-difluórcyklohexylamínom, čím sa pripraví zlúčenina z názvu 31
(10 mg, výťažok 77%) ako biela tuhá látka.
MS (ESI) m/z: 502.4 [M+1]
1

H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ 11,47(brs, 1H), 8,02(t, 1H), 7,88(d, 1H), 7,46(s, 1H),

6,75(d, 1H), 6,11(s, 1H), 4,29(d, 2H), 3,82(s, 3H), 3,05(brs, 2H), 2,97(m, 1H), 2,82(q, 2H),
2,18(s, 3H), 1,98(brs, 2H), 1,81(brs, 2H), 1,73(m, 2H), 1,58(q, 2H), 1,08(t, 3H), 0,83(t, 3H).

Príklad 32

6-((3,3-difluórcyklobutyl)(etyl)amino)-5-etyl-N-((4-metoxy-6-metyl-2-oxo-1,2dihydropyridín-3-yl)metyl)benzofurán-4-karboxamid 32

[0270]
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[0271] V súlade so syntetickou cestou z Príkladu 24, východiskový materiál 4e sa nahradí s
1g, a 24a sa nahradí s 3,3-difluórcyklobutánamínom, čím sa pripraví zlúčenina z názvu 32
(15 mg, výťažok 83%) ako biela tuhá látka.
MS (ESI) m/z: 474,4 [M+1]
1

H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ 11,45(brs, 1H), 8,04(t, 1H), 7,88(d, 1H), 7,41(s, 1H),

6,75(d, 1H), 6,10(s, 1H), 4,28(d, 2H), 3,81(s, 3H), 3,79(brs, 1H), 2,93(q, 2H), 2,81(q, 2H),
2,70(brs, 2H), 2,25(brs, 2H), 2,18(s, 3H), 1,07(t, 3H), 0,86(t, 3H).

Príklad 33

6-((1,1-dioxidotetrahydro-2H-tiopyrán-4-yl)(etyl)amino)-5-etyl-N-((4-metoxy-6-metyl2-oxo-1,2-dihydropyridín-3-yl)metyl)benzofurán-4-karboxamid 33

[0272]

[0273] V súlade so syntetickou cestou z Príkladu 24, východiskový materiál 4e sa nahradí s
1g, a 24a sa nahradí s 4-aminotetrahydro-2H-tiopyrán 1,1-dioxidom, čím sa pripraví
zlúčenina z názvu 33 (9 mg, výťažok 64%) ako biela tuhá látka.
MS (ESI) m/z: 516,3 [M+1]
1

H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ 11,46(brs, 1H), 8,02(t, 1H), 7,88(d, 1H), 7,47(s, 1H),

6,75(d, 1H), 6,10(s, 1H), 4,29(d, 2H), 3,81(s, 3H), 2,98-3,07(m, 5H), 3,01(q, 2H), 2,80 (q,
2H), 2,18(s, 3H), 2,07(brs, 4H), 1,09(t, 3H), 0,83(t, 3H).
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Príklad 34

6-((cyklopropylmetyl)(1-(2,2,2-trifluóretyl)piperidín-4-yl)amino)-5-etyl-N-((4-metoxy6-metyl-2-oxo-1,2-dihydropyridín-3-yl)metyl)benzofurán-4-karboxamid 34

[0274]

[0275] V súlade so syntetickou cestou z Príkladu 25, východiskový materiál 4e sa nahradí s
1g,

východiskový

materiál

acetaldehyd

použitý

v

kroku

2

sa

nahradí

s

cyklopropánkarboxaldehydom, východiskový materiál metánsulfonyl chlorid použitý v
kroku 4 sa nahradí s trichlórmetyl (2,2,2-trifluóretyl) sulfátom, čím sa pripraví zlúčenina z
názvu 34 (14 mg, výťažok 65%) ako biela tuhá látka.
MS (ESI) m/z: 575,5 [M+1]
1

H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ 8,01(brs, 1H), 7,87(s, 1H), 7,50(s, 1H), 6,75(s, 1H), 6,11(s,

1H), 4,29(d, 2H), 3,83(s, 3H), 3,10(q, 2H), 2,83-2,91(m, 4H), 2,76(brs, 1H), 2,26(t, 2H),
2,19(3H), 1,70(brs, 2H), 1,49(q, 2H), 1,24(brs, 2H), 1,10(t, 3H), 0,65(brs, 1H), 0,28(d, 2H),
0,003(d, 2H).

BIOLOGICKÉ TESTY

[0276] Predkladaný vynález bude ďalej opísaný s odkazom na nasledujúce testovacie
príklady, ale príklady by nemali byť považované za obmedzujúce rozsah vynálezu.

Testovací príklad 1. Test pre stanovenie aktivity zlúčenín podľa vynálezu na enzýme
EZH2 (mutant A677G alebo mutant Y641F).

126

EP 3378859 B1

[0277] Aktivita enzýmu EZH2 (s mutantom A677G alebo mutantom Y641F) bola testovaná
nasledujúcim spôsobom.
[0278] Spôsob sa používa na stanovenie inhibičného účinku zlúčenín podľa predkladaného
vynálezu na aktivitu mutantu EZH2-A677G alebo mutantu EZH2-Y641F.

1. Experimentálne materiály a nástroje

[0279]

(1). EZH2 -A677G (BPS Bioscience)
(2). EZH2-Y641F (BPS Bioscience)
(3). Značenie histón H3 biotín (AnaSpec)
(4). S-adenosylmetionín (skrátene SAM, Sigma)
(5). Monoklonálna protilátka histón H3K27 Me3 (Cisbio)
(6). Streptavidín-XL665 (Cisbio)
(7). Detekčný pufor HTRF (Cisbio)
(8). Multifunkčná čítačka mikrodoštičiek (Tecan)

2. Experimentálny postup

[0280] Mutant EZH2-A677G (alebo EZH2-Y641F) bol zriedený na koncentráciu 15 ng/µl
pomocou kinázového pufru (5x pufor: 5 mg/ml BSA, 150 mM Tris-Cl, 100 mM MgCl2) a
pridal sa na mikrotitračnú doštičku s 384 jamkami v množstve 2 µl/jamku. Značenie histón
H3 biotín a S-adenosylmetionín boli príslušne nariedené na 50 nM a 50 µM pomocou
kinázového pufru, potom boli pridané na 384-jamkovú doštičku v množstve 4 µl/jamku.
Testovaná zlúčenina bola zriedená kinázovým pufrom (bola zriedená z najvyššej
koncentrácie 30 µM v 10-násobnom koncentračnom gradiente na 7 koncentračných bodov),
potom bola pridaná na mikrotitračnú doštičku s 384 jamkami v množstve 4 µl/jamka.
Doštička bola inkubovaná pri laboratórnej teplote po dobu 2 hodín. Monoklonálna protilátka
histón H3K27 Me3 a Streptavidín-XL665 boli zriedené na 30 nM a 500 nM detekčným
pufrom HTRF, potom pridané do 384-jamkovej mikrodoštičky v množstve 10 µl/jamku a
inkubované po dobu 1 hodiny. Jamka bez enzýmu EZH2 a zlúčenina sa používa ako
negatívna kontrola a jamka s enzýmom EZH2 a bez zlúčeniny sa používa ako pozitívna
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kontrola. Hodnoty fluorescencie boli čítané na multifunkčnej čítačke mikrodoštičiek pri
emisnej vlnovej dĺžke 620 nM a 665 nM. Logaritmus koncentrácie zlúčeniny oproti percentu
inhibície vzhľadom k jamke pozitívnej kontroly bola vynesená do grafu pomocou GraphPad
Prism, potom boli vypočítané hodnoty IC50.
[0281] Aktivita zlúčenín podľa predkladaného vynálezu na enzýme EZH2-A677G bola
testovaná vyššie opísaným testom a hodnoty IC50 sú uvedené v tabuľke 1.

Tabuľka 1. IC50 zlúčenín podľa predkladaného vynálezu na inhibíciu aktivity enzýmu EZH2A677G

Príklad č.

IC50 (nM)

1

6,4

2

5,7

3

38

4

14

5

1,2

6

7,8

7

3,5

8

6,2

9

5,7

10

1,7

11

5,6

12

10

13

2,9

14

9,6

15

16

16

31
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Príklad č.

IC50 (nM)

17

9,9

18

4,0

19

2,9

20

5,9

22

6,5

23

4,8

25

0,9

26

2,9

27

3,5

28

6,8

29

2,7

30

0,8

31

2,7

32

4,0

33

2,7

34

14

[0282] Záver: Zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu majú významný inhibičný účinok
na aktivitu enzýmu EZH2-A677G.
[0283] Aktivita zlúčenín podľa predkladaného vynálezu na enzýme EZH2-Y641F bola
testovaná vyššie opísaným testom a hodnoty IC50 sú uvedené v tabuľke 2.

Tabuľka 2. IC50 zlúčenín podľa predkladaného vynálezu na inhibíciu aktivity enzýmu EZH2Y641F
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Príklad č.

IC50 (nM)

2

4,0

9

4,0

18

2,3

19

2,8

20

5,6

23

0,3

24

3,4

25

3,2

26

2,8

31

4,5

33

0,8

Testovací príklad 2. Test pre stanovenie in vitro protinádorovej aktivity na rast buniek
príkladov zlúčenín podľa predkladaného vynálezu

[0284] Tento spôsob sa používa na stanovenie inhibičného účinku zlúčenín podľa
predkladaného vynálezu na rast nádorových buniek (Pfeiffer alebo WSU-DLCL2) in vitro.
Bunky Pfeiffer nesú mutant A677G a bunky WSU-DLCL2 nesú mutant Y641F.

1. Experimentálne materiály a nástroje

[0285]

(1). RPMI-1640, inaktivované fetálne hovädzie sérum, penicilín, streptomycín (Life
technology)
(2). Bunková línia Pfeiffer a WSU-DLCL2 (ATCC)
(3). Doštička na kultiváciu buniek s 96 jamkami (Fisher Scientific)
(4). Bunkový inkubátor (Fisher Scientific)
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(5). CellTiter - Glo®luminiscenčná detekcia vitality buniek (Promega)
(6). Čítačka mikrodoštičiek (Tecan)

2. Experimentálny postup

[0286] Suspendovaná bunková línia lymfómu (Pfeiffer alebo WSU-DLCL2) bola
kultivovaná v médiu RPMI-1640 obsahujúcom 10% inaktivované fetálne hovädzie sérum,
100 U/ml penicilínu a 100 µg/ml streptomycínu, inkubovaná v inkubátore s 5% oxidom
uhličitým pri 37 °C za podmienok nasýtenej vlhkosti a pasážovaná každé 3-4 dni.
[0287] Bunková pena bola pripravená s čerstvým bunkovým médiom, pridaná na 96jamkovú kultivačnú doštičku v množstve 8000 buniek/jamku (Pfeiffer) alebo 2000
buniek/jamku (WSU-DLCL2) a inkubovaná v inkubátore s 5% oxidom uhličitým pri 37 °C
cez noc. V deň experimentu boli testované zlúčeniny EZH2 (konečná koncentrácia: 20000,
2000, 200, 20, 2, 0,2 nM) pridané do experimentálnych jamiek pre 3 paralelné jamky na
skupinu. Kontrolná jamka so samotným médiom, ale bez buniek, bola nastavená na získanie
luminiscenčnej hodnoty pozadia. Doštička pre bunkovou kultúru bola inkubovaná v
inkubátore s 5% oxidom uhličitým pri 37 °C po dobu 5 dní.
[0288] Potom, čo boli zlúčeniny aplikované na bunky po dobu 5 dní, bola kultivačná doštička
umiestnená pri laboratórnej teplote po dobu 30 minút, do každej jamky bolo pridané činidlo
CellTiter-Glo rovné objemu kultivačného média. Obsah bol miešaný na trepačke po dobu 10
minút a boli zaznamenané fluorescenčné singulárne hodnoty. bola vypočítaná miera inhibície
bunkového rastu a vzorec je: miera inhibície bunkového rastu = [(negatívna kontrolná
kontrola - experimentálna skupina) / (negatívna kontrolná skupina - pozadie luminiscenčnej
hodnoty)] × 100%. Hodnoty IC50 (polovičná miera inhibície IC50, t.j. koncentrácia liečiva,
ktorá je požadovaná pre 50% inhibíciu bunkového rastu), bola vypočítaná pomocou softwaru
z rýchlosti inhibície rastu buniek a zodpovedajúce koncentrácie.
[0289] In vitro protinádorová aktivita na rast buniek (Pfeiffer alebo WSU-DLCL2) zlúčenín
podľa predkladaného vynálezu bola testovaná vyššie opísaným testom a hodnoty IC50 sú
uvedené v tabuľkách 3 a 4.

Tabuľka 3. IC50 zlúčenín podľa predkladaného vynálezu na inhibíciu rastovej aktivity
nádorových buniek (Pfeiffer) in vitro
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Príklad č.

IC50(nM)

1

2

2

13

3

4

4

19

5

19

6

3

7

11

8

12

9

7

10

5

11

22

12

22

13

9

15

13

16

18

17

9

18

20

19

14

23

68

24

19

25

15

27

4

28

78

29

17
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Príklad č.

IC50(nM)

30

17

31

69

32

18

33

22

[0290] Záver: Zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu majú významný inhibičný účinok
na rast lymfómových buniek (Pfeiffer) in vitro.

Tabuľka 4. IC50 Zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu na inhibíciu rastovej aktivity
nádorových buniek (WSU-DLCL2) in vitro.

Príklad č.

IC50(nM)

2

39

9

55

18

113

19

232

24

45

25

160

32

190

[0291] Záver: Zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu majú významný inhibičný účinok
na rastovú aktivitu lymfómových buniek (WSU-DLCL2) in vitro.

FARMAKOKINETICKÉ TESTY

Testovací príklad 3. Farmakokinetický test zlúčenín z príkladov 1, 2, 3 a 9 podľa
predkladaného vynálezu.
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1. Abstrakt

[0292] Potkany SD boli použité ako pokusné zvieratá. Koncentrácia liečiva v plazme v
rôznych časových bodoch bola stanovená pomocou LC/MS/MS po intragastrickom podaní
zlúčenín z príkladov 1, 2, 3 a 9 potkanom. Farmakokinetické správanie zlúčenín podľa
predkladaného vynálezu bolo študované a hodnotené na potkanoch.

2. Protokol

2.1 Testované zlúčeniny

[0293] Zlúčeniny z príkladov 1, 2, 3 a 9

2.2 Testovanie zvierat

[0294] 16 zdravých dospelých potkanov Sprague-Dawley (SD), polovica samcov a polovica
samíc, bolo zakúpených od SINO-BRITSH SIPPR/BK LAB. ANIMAL LTD., CO, s
certifikátom č.: SCXK (Shanghai) 2008-0016.

2.3 Príprava testovaných zlúčenín

[0295] Príslušné množstvo každej zlúčeniny sa zvážilo a pridalo sa 0,5% CMC-Na
(obsahujúce 1% Tween 80), aby sa pripravila suspenzia 1,0 mg/ml mletím.

2.4 Podávanie

[0296] Po celonočnom pôste bolo 16 SD potkanov rozdelených do 4 skupín rovnomerne,
polovica samcov a polovica samíc, a intragastricky boli podané testované zlúčeniny v objeme
podania 5 ml/kg.

3. Spôsob
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[0297] Krv (0,2 ml) bola odobraná z orbitálneho sinu pred podaním a 0,5, 1,0, 2,0, 4,0, 6,0,
8,0, 11,0 a 24,0 hodín po podaní. Vzorky boli uložené v heparinizovaných skúmavkách a
centrifugované po dobu 10 minút pri 3 500 ot./min., aby sa separovala krvná plazma. Vzorky
plazmy boli skladované pri -20 °C.
[0298] Plazmatická koncentrácia testovaných zlúčenín v plazme potkanov po
intragastrickom podaní bola stanovená pomocou LC-MS/MS.

4. Výsledky farmakokinetických parametrov

[0299] Farmakokinetické parametre zlúčenín z príkladov 1, 2, 3 a 9 podľa predkladaného
vynálezu sú uvedené nižšie:

Farmakokinetické parametre (5 mg/kg)
Plazm.

Stredná

Zdanlivý

Oblasť pod

Polčas

krivkou

rozpadu

Cmax

AUC

t1/2

MRT

(ng/ml)

(ng/ml!hodina)

(hodina)

(hodina)

1

88,9±77,1

246±127

0,80±0,13

2,37±0,18

2

105±44,5

378±42

2,20±0,68

3,18±0,30 222±23,0 41367±7914

3

91,5±5,6

487±12

2,73±0,53 4,65±0,184 171±4,4

9

79,1±50,7

274±180

0,719±0,15 3,48±0,107 562±592 35102±37075

Príklad koncentrácia
č.

doba

Clearance

distribučný
objem

zotrvania
CL/F
(ml/min./
kg)

Vz/F
(ml/kg)

390±201 28127±18370

40480±7967

[0300] Záver: Zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu sú dobre absorbované a majú
pozoruhodný farmakologický absorpčný účinok.

135

EP 3378859 B1

Nároky

1. Zlúčenina vzorca (I):

alebo jej tautomér, mezomér, racemát, enantiomér, diastereomér alebo zmes, alebo jej
farmaceuticky prijateľná soľ,
pričom:

kruh A je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z heterocyklylu a cykloalkylu;
každé R1 je rovnaké alebo odlišné a každé je nezávisle vybrané zo skupiny, ktorú
tvorí vodík, halogén, alkyl, haloalkyl, alkoxy, haloalkoxy, amino, nitro, hydroxy,
kyano, cykloalkyl, heterocyklyl, aryl, heteroaryl, -OR6, -C(O)R6, -C(O)OR6,
- S(O)mR6, -S(O)mNR7R8 a -(CH2)xRa, pričom alkyl, haloalkyl, heterocyklyl, aryl a
heteroaryl sú každé nezávisle a voliteľne substituované jednou alebo viacerými
skupinami vybranými zo skupiny, ktorú tvorí alkyl, haloalkyl, halogén, amino, nitro,
kyano, hydroxy, alkoxy, haloalkoxy, hydroxyalkyl, cykloalkyl, heterocyklyl, aryl a
heteroaryl;
Ra je vybrané zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, cykloalkylu, heterocyklylu a
-NR7R8, pričom cykloalkyl a heterocyklyl sú každý nezávisle a voliteľne
substituované jednou alebo viacerými skupinami vybranými zo skupiny, ktorú tvorí
alkyl, haloalkyl, halogén, amino, nitro, kyano, hydroxy, alkoxy, haloalkoxy,
hydroxyalkyl, cykloalkyl, heterocyklyl, aryl a heteroaryl;
R2 je vodík alebo alkyl, pričom alkyl je voliteľne substituovaný jednou alebo
viacerými skupinami vybranými zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, hydroxy,
kyano, cykloalkylu a heterocyklylu;
R3 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z vodíku, alkylu, halogénu, kyano, alkoxy a
haloalkylu;
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každé R4 je rovnaké alebo odlišné a každé je nezávisle vybrané zo skupiny, ktorú
tvorí vodík, alkyl, haloalkyl, hydroxy, amino, alkoxy, haloalkoxy, cykloalkyl,
heterocyklyl, aryl, heteroaryl, -OR6, -C(O)R6, -C(O)OR6, -S(O)mR6, -S(O)mNR7R8 a
-NR7R8;
každé R5 je rovnaké alebo odlišné a každé je nezávisle vybrané zo skupiny, ktorú
tvorí vodík, alkyl, oxo, halogén, haloalkyl, hydroxy, amino, alkoxy, haloalkoxy,
cykloalkyl, heterocyklyl, aryl, heteroaryl, -OR6, -C(O)R6, -C(O)OR6, -S(O)mR6,
-S(O)mNR7R8 a -NR7R8;
R6 je vybrané zo skupiny pozostávajúcej z vodíku, alkylu, haloalkylu, alkoxy,
hydroxyalkylu, hydroxy, amino, cykloalkylu, heterocyklylu, arylu a heteroarylu;
R7 a R8 sú rovnaké alebo odlišné a každé je nezávisle vybrané zo skupiny
pozostávajúcej z vodíku, alkylu, alkoxy, hydroxyalkylu, hydroxy, amino,
alkoxykarbonylu, cykloalkylu, heterocyklylu, arylu a heteroarylu, pričom alkyl,
amino, cykloalkyl, heterocyklyl, aryl a heteroaryl sú každé nezávisle a voliteľne
substituované jednou alebo viacerými skupinami vybranými zo skupiny, ktorú tvorí
alkyl, halogén, hydroxy, amino, alkoxykarbonyl, nitro, kyano, alkoxy, hydroxyalkyl,
cykloalkyl, heterocyklyl, aryl a heteroaryl;
m je 0, 1 alebo 2;
n je 0, 1, 2 alebo 3;
p je 0, 1, 2, 3, 4 alebo 5;
q je 0, 1 alebo 2; a
x je 0, 1, 2 alebo 3.

2. Zlúčenina vzorca (I) podľa nároku 1, pričom n je 2; a/alebo
pričom p a q sú každé 0, 1 alebo 2.
3. Zlúčenina vzorca (I) podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 alebo 2, pričom každé R1 je rovnaké
alebo odlišné a každé je nezávisle vybrané zo skupiny, ktorú tvorí vodík, halogén, alkyl,
haloalkyl, kyano, cykloalkyl, heterocyklyl a -(CH2)xRa, pričom alkyl a heterocyklyl sú každý
nezávisle a voliteľne substituovaný jednou alebo viacerými skupinami vybranými zo skupiny
pozostávajúcej z alkylu, hydroxyalkylu a halogénu; a Ra je vybrané zo skupiny
pozostávajúcej z halogénu, cykloalkylu, heterocyklylu a -NR7R8, pričom cykloalkyl a
heterocyklyl sú každý nezávisle a voliteľne substituovaný jednou alebo viacerými skupinami
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vybranými zo skupiny pozostávajúcej z hydroxyalkylu, alkylu a halogénu; a R7, R8 a x sú
podľa nároku 1; voliteľne pričom každé R1 je rovnaké alebo odlišné a každé je nezávisle
vybrané zo skupiny pozostávajúcej z vodíku, alkylu, haloalkylu, kyano a -(CH2)xRa, pričom
x je 0 a Ra je halogén alebo cykloalkyl.
4. Zlúčenina vzorca (I) podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 3, pričom R2 je alkyl voliteľne
substituovaný cykloalkylom; a/alebo
pričom R3 je vybrané zo skupiny pozostávajúcej z alkylu, halogénu a haloalkylu.
5. Zlúčenina vzorca (I) podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 4, pričom každé R4 je rovnaké
alebo odlišné a je každé nezávisle vybrané zo skupiny pozostávajúcej z vodíku, alkylu a
alkoxy; a/alebo
pričom každé R5 je rovnaké alebo odlišné a každé je nezávisle vybrané zo skupiny
pozostávajúcej z vodíku, halogénu, oxo, haloalkylu, -C(O)R6, -S(O)mR6 a -NR7R8, pričom
R6 až R8 a m sú podľa nároku 1, s výhodou vodík.

6. Zlúčenina vzorca (I) podľa nároku 1, ktorá je zlúčeninou vzorca (II):

alebo jej tautomér, mezomér, racemát, enantiomér, diastereomér alebo zmes, alebo jej
farmaceuticky prijateľná soľ,
pričom:
G je vybrané zo skupiny pozostávajúcej z CRbRc, C=O, NRd, S(O)m a kyslíku;
Rb a Rc sú každé nezávisle vybrané zo skupiny pozostávajúcej z vodíku, alkylu,
alkoxy, halogénu, amino, nitro, hydroxy, kyano, cykloalkylu, heterocyklylu, arylu,
heteroarylu, -OR6, -C(O)R6, -C(O)OR6, -S(O)mR6 a -NR7R8;
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Rd je vybrané zo skupiny pozostávajúcej z vodíku, alkylu, cykloalkylu, haloalkylu,
hydroxyalkylu, heterocyklylu, arylu, heteroarylu, -C(O)R6, -C(O)OR6 a -S(O)mR6; a
R1 až R4, R6 až R8, n, m a q sú podľa nároku 1.

7. Zlúčenina vzorca (II) podľa nároku 6, ktorá je zlúčeninou vzorca (III):

alebo jej tautomér, mezomér, racemát, enantiomér, diastereomér alebo zmes, alebo jej
farmaceuticky prijateľná soľ,
pričom:

E je CH alebo atóm N;
F je vybrané zo skupiny pozostávajúcej z CRbRc, C=O, NRd a kyslíku;
Rb a Rc je každé nezávisle vybrané zo skupiny, ktorú tvorí vodík, alkyl, alkoxy,
halogén, amino, nitro, hydroxy, kyano, cykloalkyl, heterocyklyl, aryl, heteroaryl,
-OR6, -C(O)R6, -C(O)OR6, -S(O)mR6 a -NR7R8;
Rd je vybrané zo skupiny pozostávajúcej z vodíku, alkylu, cykloalkylu, haloalkylu,
hydroxyalkylu, heterocyklylu, arylu, heteroarylu, -C(O)R6, -C(O)OR6 a -S(O)mR6;
každé Re je rovnaké alebo odlišné a každé je nezávisle vybrané zo skupiny
pozostávajúcej z vodíku, alkylu, haloalkylu, halogénu, amino, nitro, kyano, hydroxy,
alkoxy, haloalkoxy, hydroxyalkylu, cykloalkylu, heterocyklylu, arylu a heteroarylu;
t je 0, 1, 2, 3, 4 alebo 5;
x je 0, 1, 2 alebo 3;
y je 0, 1, 2 alebo 3; a
R1 až R4, R6 až R8, m a n sú podľa nároku 1.

8. Zlúčenina vzorca (III) podľa nároku 7, ktorá je zlúčeninou vzorca (IV):
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alebo jej tautomér, mezomér, racemát, enantiomér, diastereomér alebo zmes, alebo jej
farmaceuticky prijateľná soľ,
pričom:
každé Re je rovnaké alebo odlišné a každé je nezávisle vybrané zo skupiny
pozostávajúcej z vodíku, alkylu a halogénu;
t je 0, 1, 2, 3, 4 alebo 5; a
R2 až R4 a n podľa nároku 1.

9. Zlúčenina vzorca (III) podľa nároku 7, ktorá je zlúčeninou vzorca (V):

alebo jej tautomér, mezomér, racemát, enantiomér, diastereomér alebo zmes, alebo jej
farmaceuticky prijateľná soľ,
pričom:
Re je vybrané zo skupiny pozostávajúcej z vodíku, alkylu, haloalkylu, halogénu,
amino, nitro, kyano, hydroxy, alkoxy, haloalkoxy, hydroxyalkylu, cykloalkylu,
heterocyklylu, arylu a heteroarylu; a
R2 až R4 a n podľa nároku 1.

10. Zlúčenina podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 9, pričom zlúčenina je vybraná zo
skupiny, ktorú tvorí:
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11. Zlúčenina vzorca (VI):
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alebo jej tautomér, mezomér, racemát, enantiomér, diastereomér alebo zmes, alebo jej
farmaceuticky prijateľná soľ,
pričom:
kruh A, R1 až R3, R5, p a q sú podľa nároku 1.

12. Spôsob prípravy zlúčeniny vzorca (I) podľa nároku 1, zahrnujúci krok:

kondenzácie zlúčeniny vzorca (VI) so zlúčeninou vzorca (VII) pri laboratórnej teplote za
získania zlúčeniny vzorca (I);
pričom:
R1 až R5, kruhy A, p, q a n sú podľa nároku 1.

13. Farmaceutická kompozícia obsahujúca terapeuticky účinné množstvo zlúčeniny vzorca
(I) podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 10 a jeden alebo viac farmaceuticky prijateľných
nosičov, riedidiel alebo pomocných látok.

14. Zlúčenina vzorca (I) podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 14 alebo farmaceutická
kompozícia podľa nároku 13 na použitie ako inhibítor EZH2 na prevenciu a/alebo liečenie
nádoru a rakoviny.

15. Zlúčenina alebo kompozícia na použitie podľa nároku 14, pričom nádor a rakovina sú
vybrané zo skupiny pozostávajúcej z lymfómu, leukémie, rakoviny prsníka, rakoviny pľúc,
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rakoviny prostaty, rakoviny vaječníkov, rakoviny pečene, melanómu, rabdomyosarkómu,
synoviálneho sarkómu, mezoteliómu, rakoviny krčku maternice, rakoviny hrubého čreva,
rakoviny konečníku, rakoviny žalúdku, rakoviny pankreasu, rakoviny mozgu, rakoviny kože,
rakoviny ústnej dutiny, rakoviny kostí, rakoviny obličiek, rakoviny močového mechúra,
nádoru vajcovodu, nádoru vaječníku, nádoru peritonea, gliómu, glioblastómu, rakoviny
hlavy a krku a myelómu; s výhodou lymfómu, leukémie, rakoviny prsníka, rakoviny pľúc,
rakoviny prostaty, rakoviny vaječníkov, rakoviny pečene, melanómu, rabdomyosarkómu,
synoviálneho sarkómu a mezoteliómu;
pričom leukémiou je s výhodou chronická myeloidná leukémia, akútna myeloidná leukémia
a leukémia zmiešanej línie; pričom lymfómom je s výhodou non-Hodgkinov lymfóm,
difúzne veľkobunkový B-lymfóm a folikulárny lymfóm.

