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Opis
OBLASŤ VYNÁLEZU
Špecifikácia sa všeobecne týka substituovaných aminotriazolopyridínových zlúčenín a ich
farmaceuticky prijateľných solí. Tieto zlúčeniny a ich farmaceuticky prijateľné soli selektívne
modulujú DNA-dependentnú proteínkinázu („DNA-PK“) a špecifikácia sa preto tiež týka
použitia týchto zlúčenín a ich solí na liečenie alebo prevenciu ochorenia sprostredkovaného
DNA-PK, vrátane rakoviny. Špecifikácia sa ďalej týka kryštalických foriem zlúčenín
substituovaných aminotriazolopyridínových zlúčenín a ich farmaceuticky prijateľných solí;
farmaceutického prostriedku obsahujúceho takéto zlúčeniny a soli; súprav obsahujúcich takéto
zlúčeniny a soli; spôsobov výroby takýchto zlúčenín a solí; medziproduktov užitočných pri
výrobe týchto zlúčenín a solí; a spôsobov liečenia ochorení sprostredkovaných DNA-PK, vrátane
rakoviny, s použitím takýchto zlúčenín a solí.
POZADIE VYNÁLEZU
DNA-PK je komplex nukleovej serín/treonín proteínkinázy zložený z katalytickej podjednotky
DNA-PKcs a heterodiméru proteínov Ku (Ku70/Ku80). DNA-PK hrá kľúčovú úlohu pri oprave
dvojvláknových zlomov DNA (DSB), ktoré slúžia na udržanie genómovej integrity, a v procese
rekombinácie V(D)J, vedúcej k veľmi rozmanitému repertoáru protilátok/imunoglobulínov a
receptorov T buniek nachádzajúcich sa na B- a T-bunkách. DNA-PK sa tiež podieľa na rade
ďalších biologických procesov, vrátane modulácie štruktúry chromatínu, údržby telomér,
regulácie transkripcie a reakcie na replikačný stres (Smith a Jackson, 1999; Goodwin a Knudsen,
2014).
DNA DSB sú považované za najsmrteľnejšie lézie, s ktorými sa bunka môže stretnúť. V boji
proti závažným hrozbám, ktoré predstavujú DNA DSB, vyvinuli eukaryotické bunky niekoľko
mechanizmov, ktoré sprostredkovávajú ich opravu. U vyšších eukaryot je prevládajúcim
mechanizmom nehomológne koncové spojenie DNA (NHEJ). Toto je opravná cesta DSB
náchylná k chybám, zahŕňajúca priamu ligáciu zlomených koncov DSB, ku ktorej dochádza
počas všetkých fáz bunkového cyklu, a je využívaná prednostne počas skorých fáz G1/S, kde nie
je k dispozícii žiadny sesterský chromatid (Hartlerode a Scully, 2009). To je v kontraste s druhou
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hlavnou cestou opravy DSB, homológnou rekombináciou (HR), ku ktorej dochádza primárne vo
fázach G2/M bunkového cyklu, keď sú k dispozícii nepoškodené sesterské chromatidy (San
Filippo a kol., 2008). Iné mechanizmy, ktoré sú základom pre výber NHEJ alebo HR pre opravu
DSB, sú neúplne definované, aj keď sú tupé, minimálne spracované konce DNA opravené NHEJ,
zatiaľ čo k výskytu HR je nutná 3‘ koncová resekcia (Symington a Gautier, 2011). Koncová
resekcia je riadená súhrou BRCA1 a 53BP1, pričom 53BP1 podporuje NHEJ potlačením
koncovej resekcie (Escribano-Diaz a kol., 2013).
NHEJ je iniciované rozpoznávaním a väzbou zlomených koncov DNA kruhovým
heterodimérom Ku70/Ku80, nasledovaným získavaním DNA-PKcs prostredníctvom jeho
interakcie s Ku a DNA. Získavanie DNA-PKcs uľahčuje pohyb Ku heterodiméru do DNA
duplexu, čo umožňuje, aby DNA-PKcs slúžili ako upevnenie pre zlomené konce DNA a
zabraňovali degradácii exonukleázami (Yoo a Dynan, 1999). Väzba na DNA podporuje
aktiváciu katalytickej aktivity DNA-PKcs. Asi najdôležitejším substrátom DNA-PK je samotná
podjednotka kinázy, pretože autofosforylácia je zásadná pre reguláciu spracovanie konca DNA,
inaktiváciou

enzýmu

a

komplexnou

disociáciou

(Chan

a

kol.,

2002).

Najlepšie

charakterizovanými autofosforylačnými miestami sú Ser2056 a Thr2609 (Douglas a kol., 2002).
DNA-PKcs fosforyluje a mení aktivitu širokej škály substrátov, ktoré sprostredkovávajú NHEJ,
vrátane Artemis, Ku70, Ku80 a DNA ligázy 4 (Neal a Meek, 2011); tiež fosforyluje Ser139 na
histónovom variante H2AX (yH2AX); jedná sa o dobre známy marker dvojvláknových zlomov
DNA (An a kol., 2010).
Dvojvláknové zlomy môžu byť vytvárané endogénne produkciou reaktívnych foriem kyslíka v
priebehu metabolizmu alebo vývojovou rekombináciou V(D)J v imunitnom systéme a exogénne
ionizujúcim žiarením, rádiomimetickými liekmi, ako je bleomycín, a inhibítormi topoizomerázy
II, ako je etopozid a doxorubicín. Preto je pravdepodobné, že inhibítory DNA-PK zvýšia letalitu
týchto činidiel. Inhibítory DNA-PK môžu byť tiež účinné ako jednotlivé činidlá v nádoroch s
vysokou endogénnou hladinou poškodenia DNA spôsobenou vadami v iných opravných dráhach
DNA, ako je HR a oprava nesprávneho párovania. Napríklad sa ukázalo, že sú inhibítory DNAPK účinné ako jednotlivé činidlá proti ATM defektným lymfómom (Riabinska a kol., 2013).
ATM je dôležitý pri HR oprave a keď sú rakovinové bunky ATM deficientné, sú bunky
„závislé“ od NHEJ, aby bolo možné ich prežitie. Bola tiež dokázaná syntetická letálna interakcia
medzi DNA-PK a MSH3 (Deitlein a kol., 2014). DNA-PK je členom rodiny proteínových kináz
fosfatidylinozitol 3 príbuzných kináz (PIKK) a inhibítory DNA-PK staršej generácie, ako sú
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NU7026, NU7441, KU-0060648 a CC-115, trpia zlou selektivitou voči iným PIKK členom
rodiny. Tieto zlúčeniny však dokázali terapeutický potenciál cielenia na DNA-PK v súlade so
známymi mechanizmami pôsobenia proteínu DNA-PK. Napríklad NU7026 a KU-0060648 môžu
potencovať cytotoxicitu inhibítorov topoizomerázy II (Willmore a kol, 2004; Munck a kol., 2012)
a NU7441 potencovať účinok ionizujúceho žiarenia na modeloch rakoviny prsníka (Ciszewski a
kol., 2014). Ďalšie aplikácie inhibítorov DNA-PK v onkológii môžu zahŕňať cielenie na nádory s
vysokou úrovňou replikačného stresu (Lin a kol., 2014; Ashley a kol., 2014; Buisson a kol.,
2015), buď ako monoterapia alebo v kombinácii s ďalšími látkami, ako sú Wee1, inhibítormi
ATR alebo CHK, alebo ako kombinované liečenie s endokrinnými látkami u rakoviny prostaty
(Goodwin a kol., 2013) a rakoviny prsníka (Medunjanin a kol., 2010).
EP2527344

opisuje

deriváty

pyridin-2(1H)-ónu

užitočné

ako

liečivá

na

liečenie

myeloproliferatívnych porúch, odmietnutia transplantátu, imunitne sprostredkovaných a
zápalových ochorení.
US2013/245029 opisuje inhibítory TOR kinázy na liečenie alebo prevenciu ETS nadmerne
exprimujúceho Ewingovho sarkómu.
WO2008/043031 opisuje 6-substituované 2-(benzimidazolyl)purínové a purinónové deriváty
užitočné na prevenciu a liečenie autoimunitných ochorení, zápalových ochorení, ochorení
sprostredkovaných žírnymi bunkami a odmietnutie transplantátu.
WO2009/122180 opisuje pyrimidínové deriváty užitočné pri liečení rôznych terapeutických
porúch ako inhibítory jednej alebo viacerých kináz.
Preto existuje potreba inhibítorov DNA-PK, ktoré sú selektívne, vykazujú dobrú biologickú
dostupnosť a sú vhodné na dávkovanie.
SÚHRN VYNÁLEZU
Stručne, táto špecifikácia čiastočne opisuje zlúčeninu vzorca (I):
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alebo jej farmaceuticky prijateľnú soľ, kde:
R1 je cyklohexylový, tetrahydrofuranylový alebo oxanylový kruh, pričom každý z nich je
prípadne substituovaný jednou alebo viacerými skupinami vybranými z hydroxylu,
metoxyskupiny a metylu; a
R2 je vodík alebo metyl.
Táto špecifikácia tiež čiastočne opisuje farmaceutickú kompozíciu, ktorá obsahuje zlúčeninu
vzorca (I) alebo jej farmaceuticky prijateľnú soľ a aspoň jedno farmaceuticky prijateľné
rozpúšťadlo alebo nosič.
Táto špecifikácia tiež čiastočne opisuje zlúčeninu vzorca (I) alebo jej farmaceuticky prijateľnú
soľ na použitie v terapii.
Táto špecifikácia tiež čiastočne opisuje zlúčeninu vzorca (I) alebo jej farmaceuticky prijateľnú
soľ na použitie pri liečení rakoviny.
Táto špecifikácia tiež čiastočne opisuje zlúčeninu vzorca (I) alebo jej farmaceuticky prijateľnú
soľ na výrobu liečiva na liečenie rakoviny.
Táto špecifikácia tiež čiastočne opisuje spôsob liečenia rakoviny u teplokrvného živočícha, ktorý
také liečenie potrebuje, ktorý zahŕňa podávanie terapeuticky účinného množstva zlúčeniny
vzorca (I) alebo jej farmaceuticky prijateľnej soli uvedenému teplokrvnému živočíchovi.
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STRUČNÝ OPIS OBRÁZKOV
Obrázok 1 zobrazuje XRPD pre formu A 7-metyl-2-((7-metyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6yl)amino)-9-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-7,9-dihydro-8H-purin-8-ónu (zlúčenina A, príklad 3).
Obrázok 2 zobrazuje DSC pre formu A 7-metyl-2-((7-metyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6yl)amino)-9-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-7,9-dihydro-8H-purin-8-ónu (zlúčenina A, príklad 3).
Obrázok 3 zobrazuje XRPD pre formu A 9-((1s,4s)-4-hydroxy-4-metylcyklohexyl)-7-metyl-2((7-metyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-yl)amino)-7,9-dihydro-8H-purin-8-ónu (zlúčenina B,
príklad 10).
Obrázok 4 zobrazuje DSC pre formu A 9-((1s,4s)-4-hydroxy-4-metylcyklohexyl)-7-metyl-2-((7metyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-yl)amino)-7,9-dihydro-8H-purin-8-ónu

(zlúčenina

B,

príklad 10).
Obrázok 5 zobrazuje inhibíciu rastu nádoru v myšom xenograftovom modeli pomocou 7-metyl2-((7-metyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-yl)amino)-9-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-7,9-dihydro8H-purin-8-ónu (zlúčenina A, príklad 3) v kombinácii s olaparibom.
Obrázok 6 zobrazuje In vitro aktivitu 7-metyl-2-((7-metyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6yl)amino)-9-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-7,9-dihydro-8H-purin-8-ónu (zlúčenina A, príklad 3) v
kombinácii s AZD6738, inhibítorom ATR.
Obrázok 7 zobrazuje In vitro aktivitu 7-metyl-2-((7-metyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6yl)amino)-9-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-7,9-dihydro-8H-purin-8-ónu (zlúčenina A, príklad 3) v
kombinácii s AZD0156, inhibítorom ATM.

OPIS ILUSTRAČNÝCH USKUTOČNENÍ
Mnoho uskutočnení vynálezu sa podrobne opisuje naprieč celou špecifikáciou a budú zrejmé
čitateľovi kvalifikovanému v odbore.
V prvom uskutočnení sa poskytuje zlúčenina vzorca (I):
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alebo jej farmaceuticky prijateľnú soľ, kde:
R1 je cyklohexylový, tetrahydrofuranylový alebo oxanylový kruh, pričom každý z nich je
prípadne substituovaný jednou alebo viacerými skupinami vybranými z hydroxylu,
metoxyskupiny a metylu, a
R2 je vodík alebo metyl.
Termín „cyklohexylový kruh“ sa vzťahuje na karbocyklický kruh obsahujúci šesť atómov uhlíka
a žiadne heteroatómy. 1-metoxycyklohex-4-ylové skupiny a 4-metoxycyklohex-1-ylové skupiny
majú rovnakú štruktúru, ako je uvedené nižšie.

cis-1-metoxy-cyklohex-4-ylová skupina je ekvivalentná cis-4-metoxy-cyklohex-1-ylovej skupine
a má nasledujúcu štruktúru:

Rovnaké konvencie platia aj pre ďalšie cyklohexylové skupiny, napríklad 1-hydroxycyklohex-4ylovú skupinu a 4-hydroxycyklohex-1-ylovú skupinu.
Termín „tetrahydrofuranylový kruh“ zahŕňa tetrahydrofuran-3-yl, ktorého štruktúra je uvedená
nižšie.
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Termín „oxanylový kruh“ zahŕňa oxan-3-ylové a oxan-4-ylové skupiny, ktorých štruktúry sú
uvedené nižšie.

Vo vyššie uvedených štruktúrach označuje prerušovaná čiara pozíciu väzby príslušnej skupiny.
Oxanylový kruh môže byť tiež označovaný ako tetrahydropyranylový kruh. Podobne môže byť
oxan-4-ylový kruh označovaný ako tetrahydropyran-4-ylový kruh a oxan-3-ylový kruh môže byť
označovaný ako tetrahydropyran-3-ylový kruh.
Pokiaľ je použitý termín „prípadne“, je tým zamýšľané, že následný znak môže alebo nemusí
nastať. Preto použitie výrazu „prípadne“ zahŕňa prípady, kde je prvok prítomný, a také prípady,
kedy

prvok

nie

je

prítomný.

Napríklad

skupina

„prípadne

substituovaná

jednou

metoxyskupinou“ zahŕňa ako skupiny s metoxy substituentom, tak aj bez neho.
Termín „substituovaný“ znamená, že jeden alebo viac vodíkov (napríklad 1 alebo 2 vodíky alebo
alternatívne 1 vodík) na určenej skupine je nahradených uvedeným substituentom (substituentmi)
(napríklad 1 alebo 2 substituentmi alebo alternatívne 1 substituentom), za predpokladu, že
akýkoľvek atóm (atómy) nesúce substituent si udržuje povolenú valenciu. Kombinácie
substituentov

zahŕňajú

iba

stabilné

zlúčeniny

a

stabilné

syntetické

medziprodukty.

„Stabilný“ znamená, že príslušná zlúčenina alebo medziprodukt je dostatočne robustný na to, aby
bol izolovaný, a je použiteľný buď ako syntetický medziprodukt alebo ako látka s potenciálnym
terapeutickým využitím. Pokiaľ skupina nie je opísaná ako „substituovaná“ alebo „prípadne
substituovaná“, je potrebné ju považovať za nesubstituovanú (tj. že žiadny z vodíkov na určenej
skupine nebol nahradený).
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Pojem „farmaceuticky prijateľný“ sa používa na upresnenie, že predmet (napríklad soľ, dávková
forma, riedidlo alebo nosič) je vhodný na použitie u pacientov. Príkladný zoznam farmaceuticky
prijateľných solí je možné nájsť v Handbook of Pharmaceutical Salts: Properties, Selection and
Use, P. H. Stahl and C. G. Wermuth, editors, Weinheim/Zürich:Wiley-VCH/VHCA, 2002.
Vhodnou farmaceuticky prijateľnou soľou zlúčeniny vzorca (I) je napríklad adičná soľ kyseliny.
Adičná soľ kyseliny zlúčeniny vzorca (I) sa môže pripraviť uvedením zlúčeniny do kontaktu s
vhodnou anorganickou alebo organickou kyselinou za podmienok známych odborníkovi v
odbore. Adičná soľ kyseliny sa môže napríklad vytvoriť s použitím anorganickej kyseliny
vybranej zo skupiny, ktorú tvorí kyselina chlorovodíková, kyselina bromovodíková, kyselina
sírová a kyselina fosforečná. Adičná soľ kyseliny sa môže tiež vytvoriť s použitím organickej
kyseliny vybranej zo skupiny, ktorú tvorí kyselina trifluóroctová, kyselina citrónová, kyselina
maleínová, kyselina šťaveľová, kyselina octová, kyselina mravčia, kyselina benzoová, kyselina
fumarová, kyselina jantárová, kyselina vínna, kyselina mliečna, kyselina pyrohroznová, kyselina
metánsulfónová, kyselina benzénsulfónová a kyselina para-toluénsulfónová.
V jednom uskutočnení sa teda poskytuje zlúčenina vzorca (I) alebo jej farmaceuticky prijateľná
soľ, kde farmaceuticky prijateľnou soľou je kyselina chlorovodíková, kyselina bromovodíková,
kyselina sírová, kyselina fosforečná, kyselina trifluóroctová, kyselina citrónová, kyselina
maleínová, kyselina šťavelová, kyselina octová, kyselina mravčia, kyselina benzoová, kyselina
fumarová, kyselina jantárová, kyselina vínna, kyselina mliečna, kyselina pyrohroznová, kyselina
metánsulfónová, kyselina benzénsulfónová alebo soľ kyseliny para-toluénsulfónovej. V jednom
uskutočnení je poskytnutá zlúčenina vzorca (I) alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ, kde
farmaceuticky prijateľnou soľou je soľ kyseliny trifluóroctovej, kyseliny mravčej alebo kyseliny
metánsulfónovej. V jednom uskutočnení je poskytnutá zlúčenina vzorca (I) alebo jej
farmaceuticky prijateľná soľ, kde farmaceuticky prijateľnou soľou je soľ kyseliny trifluóroctovej
alebo kyseliny metánsulfónovej. V jednom uskutočnení sa poskytuje zlúčenina vzorca (I) alebo
jej farmaceuticky prijateľná soľ, kde farmaceuticky prijateľnou soľou je soľ kyseliny
metánsulfónovej. V jednom uskutočnení je poskytnutá zlúčenina vzorca (I) alebo jej
farmaceuticky prijateľná soľ, kde farmaceuticky prijateľnou soľou je soľ kyseliny monometánsulfónovej, tj. stechiometria zlúčeniny vzorca (I) k metánsulfónovej kyseline je 1:1.
Ďalšie uskutočnenie poskytuje ktorékoľvek z v tomto dokumente definovaných uskutočnení
(napríklad uskutočnenie podľa nároku 1) s podmienkou, že jeden alebo viac konkrétnych
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príkladov (napríklad jeden, dva alebo tri konkrétne príklady) vybrané zo skupiny pozostávajúcej
z príkladov 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 a 13 sa jednotlivo odmietnu.
Ďalšie uskutočnenie poskytuje ktorékoľvek z v tomto dokumente definovaných uskutočnení
(napríklad uskutočnenie podľa nároku 1) s podmienkou, že jeden alebo viac konkrétnych
príkladov (napríklad jeden, dva alebo tri konkrétne príklady) vybrané zo skupiny pozostávajúcej
z príkladov 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 sa jednotlivo odmietnu.
Niektoré hodnoty premenných skupín vo vzorci (I) sú nasledujúce. Tieto hodnoty sa môžu
použiť v kombinácii s akoukoľvek z definícií, nárokov (napríklad nároku 1) alebo v tomto
dokumente definovaných uskutočnení na poskytnutie ďalších uskutočnení.
a) R1 je cyklohexylový kruh, ktorý je prípadne substituovaný jednou alebo viacerými
skupinami

vybranými

z

hydroxylu,

metoxyskupiny

a

metylu,

alebo

je

R1

tetrahydrofuranylový alebo oxanylový kruh.
b) R1 je cyklohexylový kruh, ktorý je prípadne substituovaný jednou alebo viacerými
skupinami vybranými z hydroxylovej skupiny, metoxyskupiny a metylovej skupiny.
c) R1 je tetrahydrofuranylový alebo oxanylový kruh.
d) R1 je cyklohexylový kruh, ktorý je prípadne substituovaný jednou hydroxylovou skupinou
alebo metoxyskupinou.
e) R1 je cyklohexylový kruh, ktorý je prípadne substituovaný hydroxylovou a metylovou
skupinou.
f) R1 je 1-metoxy-cyklohex-4-yl, 1-hydroxy-cyklohex-4-yl, 1-hydroxy-1-metylhex-4-yl
alebo 1-hydroxy-4-metyl-cyklohex-4-yl.
g) R1 je 1-metoxy-cyklohex-4-yl, 1-hydroxy-cyklohex-4-yl alebo 1-hydroxy-1-metylcyklohex-4-yl.
h) R1 je 1-hydroxy-1-metyl-cyklohex-4-yl.
i) R1 je cis-1-hydroxy-1-metyl-cyklohex-4-yl.
j) R1 je cis-1-metoxy-cyklobut-4-yl alebo cis-1-hydroxy-cyklohex-4-yl.
k) R1 je cis-1-hydroxy-cyklohex-4-yl.
l) R1 je oxetanylový kruh.
m) R1 je oxetan-3-yl.
n) R1 je cyklohexylový kruh.
o) R1 je tetrahydrofuranylový kruh.
p) R1 je tetrahydrofuran-3-yl.
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q) R1 je oxanylový kruh.
r) R1 je oxan-3-yl.
s) R1 je oxan-4-yl.
t) R2 je vodík.
u) R2 je metyl.
V jednom uskutočnení je poskytnutá zlúčenina vzorca (I) alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ,
pričom zlúčenina je vybraná zo skupiny pozostávajúcej z:
9-((1r,4r)-4-hydroxycyklohexyl)-7-metyl-2-((7-metyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6yl)amino)-7,9-dihydro-8H-purin-8-ónu;
9-((1s,4s)-4-hydroxycyklohexyl)-7-metyl-2-((7-metyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6yl)amino)-7,9-dihydro-8H-purin-8-ónu;
7-metyl-2-((7-metyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-yl)amino)-9-(tetrahydro-2H-pyran-4yl)-7,9-dihydro-8H-purin-8-ónu;
2-((2,7-dimetyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-yl)amino)-7-metyl-9-(tetrahydro-2Hpyran-4-yl)-7,9-dihydro-8H-purin-8-ónu;
9-((1s,4s)-4-metoxycyklohexyl)-7-metyl-2-((7-metyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6yl)amino)-7,9-dihydro-8H-purin-8-ónu;
9-((1r,4r)-4-metoxycyklohexyl)-7-metyl-2-((7-metyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6yl)amino)-7,9-dihydro-8H-purin-8-ónu;
(S)-7-metyl-2-((7-metyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-yl)amino)-9-(tetrahydro-2Hpyran-3-yl)-7,9-dihydro-8H-purin-8-ónu;
(R)-7-metyl-2-((7-metyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-yl)amino)-9-(tetrahydro-2Hpyran-3-yl)-7,9-dihydro-8H-purin-8-ónu;
9-((1r,4r)-4-hydroxy-4-metylcyklohexyl)-7-metyl-2-((7-metyl-[1,2,4]triazolo[1,5a]pyridin-6-yl)amino)-7,9-dihydro-8H-purin-8-ónu;
9-((1s,4s)-4-hydroxy-4-metylcyklohexyl)-7-metyl-2-((7-metyl-[1,2,4]triazolo[1,5a]pyridin-6-yl)amino)-7,9-dihydro-8H-purin-8-ónu;
(S)-7-metyl-2-((7-metyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-yl)amino)-9-(tetrahydrofuran-3yl)-7,9-dihydro-8H-purin-8-ónu;
9-((1s,4s)-4-hydroxy-1-metylcyklohexyl)-7-metyl-2-((7-metyl-[1,2,4]triazolo[1,5a]pyridin-6-yl)amino)-7,9-dihydro-8H-purin-8-ónu; a
9-cyklohexyl-7-metyl-2-((7-metyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-yl)amino)-7,9-dihydro8H-purin-8-ónu.

11
V jednom uskutočnení je poskytnutá zlúčenina vzorca (I) alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ,
pričom zlúčenina je vybraná zo skupiny pozostávajúcej z:
7-metyl-2-((7-metyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-yl)amino)-9-(tetrahydro-2H-pyran-4yl)-7,9-dihydro-8H-purin-8-ónu;
9-((1r,4r)-4-hydroxy-4-metylcyklohexyl)-7-metyl-2-((7-metyl-[1,2,4]triazolo[1,5a]pyridin-6-yl)amino)-7,9-dihydro-8H-purin-8-ónu; a
9-((1s,4s)-4-hydroxy-4-metylcyklohexyl)-7-metyl-2-((7-metyl-[1,2,4]triazolo[1,5a]pyridin-6-yl)amino)-7,9-dihydro-8H-purin-8-ónu.
V jednom uskutočnení je poskytnutá zlúčenina vzorca (I) alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ,
pričom zlúčenina je vybraná zo skupiny pozostávajúcej z:
7-metyl-2-((7-metyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-yl)amino)-9-(tetrahydro-2H-pyran-4yl)-7,9-dihydro-8H-purin-8-ónu; a
9-((1s,4s)-4-hydroxy-4-metylcyklohexyl)-7-metyl-2-((7-metyl-[1,2,4]triazolo[1,5a]pyridin-6-yl)amino)-7,9-dihydro-8H-purin-8-ónu.
V jednom uskutočnení je poskytnutá zlúčenina vzorca (I) alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ,
kde zlúčeninou je 7-metyl-2-((7-metyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-yl)amino)-9-(tetrahydro2H-pyran-4-yl)-7,9-dihydro-8H-purin-8-ón.
V jednom uskutočnení je poskytnutá zlúčenina vzorca (I) alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ,
kde

zlúčeninou

je

9-((1r,4r)-4-hydroxy-4-metylcyklohexyl)-7-metyl-2-((7-metyl-

[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-yl)amino)-7,9-dihydro-8H-purin-8-ón.
V jednom uskutočnení je poskytnutá zlúčenina vzorca (I) alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ,
kde

zlúčeninou

je

9-((1s,4s)-4-hydroxy-4-metylcyklohexyl)-7-metyl-2-((7-metyl-

[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-yl)amino)-7,9-dihydro-8H-purin-8-ón.
Zlúčeniny a soli opísané v tejto špecifikácii môžu existovať v solvatovaných formách a
nesolvatovaných formách. Napríklad solvatovaná forma môže byť hydratovaná forma, ako je
hemihydrát, monohydrát, dihydrát, trihydrát alebo ich alternatívne množstvo. Vynález zahŕňa
všetky takéto solvatované a nesolvatované formy zlúčenín vzorca (I), najmä do tej miery, že tieto
formy majú inhibičnú aktivitu DNA-PK kinázy, ako sa napríklad meria pomocou v tomto
dokumente opísaných testov.
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Atómy zlúčenín a solí opísaných v tejto špecifikácii môžu existovať ako ich izotopy. Vynález
zahŕňa všetky zlúčeniny vzorca (I), kde sa atóm nahradzuje jedným alebo viacerými jeho
izotopmi (napríklad zlúčenina vzorca (I), kde jeden alebo viac atómov uhlíka sú izotopy uhlíka
11

C alebo 13C alebo kde jeden alebo viac atómov vodíka sú izotopy 2H alebo 3H alebo kde jeden

alebo viac atómov dusíka sú izotopy 15N alebo kde jeden alebo viac atómov kyslíka sú izotopy
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O alebo 18O).

Zlúčeniny a soli opísané v tomto opise môžu existovať v opticky aktívnych alebo racemických
formách na základe jedného alebo viacerých asymetrických atómov uhlíka. Vynález zahŕňa
akúkoľvek opticky aktívnu alebo racemickú formu zlúčeniny vzorca (I) ktorá má DNA-PK
inhibičnú aktivitu, ako sa napríklad meria pomocou tu opísaných testov. Syntézu opticky
aktívnych foriem je možné uskutočňovať štandardnými technikami organickej chémie, ktoré sú v
obore dobre známymi, napríklad syntézou s použitím opticky aktívnych materiálov alebo
rozdelením racemickej formy.
V jednom uskutočnení je teda poskytnutá zlúčenina vzorca (I) alebo jej farmaceuticky prijateľná
soľ, ktorá je jediným optickým izomérom v enantiomérnom prebytku (%ee) ≥ 95 %, ≥ 98 %
alebo ≥ 99 %. V jednom uskutočnení je jediný optický izomér prítomný v enantiomérnom
prebytku (%ee) ≥ 99 %.
Niektoré zo zlúčenín vzorca (I) môžu byť kryštalické a môžu mať viac ako jednu kryštalickú
formu. Rozumie sa, že opis zahŕňa akúkoľvek kryštalickú alebo amorfnú formu alebo ich zmesi,
ktoré majú vlastnosti užitočné pre aktivitu inhibície DNA-PK. Je dobre známe, ako určiť
účinnosť kryštalickej alebo amorfnej formy štandardnými testami opísanými nižšie.
Je všeobecne známe, že kryštalické materiály je možné analyzovať pomocou konvenčných
techník, ako je napríklad röntgenová prášková difrakcia (ďalej XRPD) a diferenciálna
skenovacia kalorimetria (ďalej DSC).
Ako príklad je možné uviesť zlúčeninu z príkladu 3, 7-metyl-2-((7-metyl-[1,2,4]triazolo[1,5a]pyridin-6-yl)amino)-9-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-7,9-dihydro-8H-purin-8-ón, ktorá vykazuje
kryštalinitu a bola identifikovaná kryštalická forma, forma A.
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V súlade s tým je v ďalšom aspekte poskytnutá Forma A zlúčeniny A (príklad 3, 7-metyl-2-((7metyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-yl)amino)-9-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-7,9-dihydro-8Hpurin-8-ón).
Podľa predkladaného opisu je poskytovaná kryštalická forma, forma A zlúčeniny A, ktorá má
XRPD obrazec s aspoň jedným špecifickým píkom pri približne 2-théta = 7,6°, merané pomocou
žiarenia CuKa.
Podľa predkladaného opisu je poskytovaná kryštalická forma, forma A zlúčeniny A, ktorá má
XRPD obrazec s aspoň jedným špecifickým píkom pri približne 2-théta = 18,7°, merané
pomocou žiarenia CuKa.
Podľa predkladaného opisu je poskytovaná kryštalická forma, forma A zlúčeniny A, ktorá má
XRPD obrazec s aspoň dvoma špecifickými píkmi pri približne 2-théta = 7,6° a 18,7°, merané
pomocou žiarenia CuKa.
Podľa predkladaného opisu je poskytovaná kryštalická forma, forma A zlúčeniny A, ktorá má
XRPD obrazec so špecifickými píkmi pri približne 2-théta = 7,6, 9,3, 11,7, 14,3, 15,1, 18,7, 23,2,
24,7, 26,4, 27,2°, merané pomocou žiarenia CuKa.
Podľa predkladaného opisu je poskytovaná kryštalická forma, forma A zlúčeniny A, ktorá má
XRPD obrazec v podstate rovnaký ako XRPD obrazec zobrazený na obrázku 1.
Podľa predkladaného opisu je poskytovaná kryštalická forma, forma A zlúčeniny A, ktorá má
XRPD obrazec s aspoň jedným špecifickým píkom pri 2-théta = 7,6° plus alebo mínus 0,2° 2théta, merané pomocou žiarenia CuKa.
Podľa predkladaného opisu je poskytovaná kryštalická forma, forma A zlúčeniny A, ktorá má
XRPD obrazec s aspoň jedným špecifickým píkom pri 2-théta = 18,7° plus alebo mínus 0,2° 2théta, merané pomocou žiarenia CuKa.
Podľa predkladaného opisu je poskytovaná kryštalická forma, forma A zlúčeniny A, ktorá má
XRPD obrazec s aspoň dvoma špecifickými píkmi pri 2-théta = 7,6° a 18,7°, kde uvedené
hodnoty môžu byť plus alebo mínus 0,2° 2-théta, merané pomocou žiarenia CuKa.
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Podľa predkladaného opisu je poskytovaná kryštalická forma, forma A zlúčeniny A, ktorá má
XRPD obrazec so špecifickými píkmi pri 2-théta = 7,6, 9,3, 11,7, 14,3, 15,1, 18,7, 23,2, 24,7,
26,4, 27,2°, pričom uvedené hodnoty môžu byť plus alebo mínus 0,2° 2-théta, merané pomocou
žiarenia CuKa.
DSC analýza zlúčeniny A, formy A vykazuje endotermu topenia s nástupom pri približne
261,8 °C plus alebo mínus 0,5 °C a vrcholom pri približne 262,7 °C plus alebo mínus 0,5 °C
(obrázok 2).
Zlúčenina

z

príkladu

10,

9-((1s,4s)-4-hydroxy-4-metylcyklohexyl)-7-metyl-2-((7-metyl-

[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-yl)amino)-7,9-dihydro-8H-purin-8-ón, vykazuje kryštalinitu a
bola identifikovaná kryštalická forma, forma A.
V súlade s tým je v ďalšom aspekte poskytnutá forma A zlúčeniny B (príklad 10, 9-((1s,4s)-4hydroxy-4-metylcyklohexyl)-7-metyl-2-((7-metyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-yl)amino)-7,9dihydro-8H-purin-8-ón).
Podľa predkladaného opisu je poskytovaná kryštalická forma, forma A zlúčeniny B, ktorá má
XRPD obrazec s aspoň jedným špecifickým píkom pri približne 2-théta = 8,8°, merané pomocou
žiarenia CuKa.
Podľa predkladaného opisu je poskytovaná kryštalická forma, forma A zlúčeniny B, ktorá má
XRPD obrazec s aspoň jedným špecifickým píkom pri približne 2-théta = 12,7°, merané
pomocou žiarenia CuKa.
Podľa predkladaného opisu je poskytovaná kryštalická forma, forma A zlúčeniny B, ktorá má
XRPD obrazec s aspoň dvoma špecifickými píkmi pri približne 2-théta = 8,8° a 12,7°, merané
pomocou žiarenia CuKa.
Podľa predkladaného opisu je poskytovaná kryštalická forma, forma A zlúčeniny B, ktorá má
XRPD obrazec so špecifickými píkmi pri približne 2-théta = 5,1, 8,8, 10,3, 12,7, 13,0, 13,8, 14,8,
16,5, 23,8, 24,2°, merané pomocou žiarenia CuKa.
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Podľa predkladaného opisu je poskytovaná kryštalická forma, forma A zlúčeniny B, ktorá má
XRPD obrazec v podstate rovnaký ako je obrazec röntgenovej práškovej difrakcie zobrazený na
obrázku 3.
Podľa predkladaného opisu je poskytovaná kryštalická forma, forma A zlúčeniny B, ktorá má
XRPD obrazec s aspoň jedným špecifickým píkom pri 2-théta = 8,8° plus alebo mínus 0,2° 2théta, merané pomocou žiarenia CuKa.
Podľa predkladaného opisu je poskytovaná kryštalická forma, forma A zlúčeniny B, ktorá má
XRPD obrazec s aspoň jedným špecifickým píkom pri 2-théta = 12,7° plus alebo mínus 0,2° 2théta, merané pomocou žiarenia CuKa.
Podľa predkladaného opisu je poskytovaná kryštalická forma, forma A zlúčeniny B, ktorá má
XRPD obrazec s aspoň dvoma špecifickými píkmi pri 2-théta = 8,8° a 12,7°, kde uvedené
hodnoty môžu byť plus alebo mínus 0,2° 2-théta, merané pomocou žiarenia CuKa.
Podľa predkladaného opisu je poskytovaná kryštalická forma, forma A zlúčeniny B, ktorá má
XRPD obrazec so špecifickými píkmi pri 2-théta = 5,1, 8,8, 10,3, 12,7, 13,0, 13,8, 14,8, 16,5,
23,8, 24,2°, pričom uvedené hodnoty môžu byť plus alebo mínus 0,2° 2-théta, merané pomocou
žiarenia CuKa.
DSC analýza zlúčeniny B, formy A vykazuje endotermu topenia s nástupom pri približne
235,6 °C plus alebo mínus 0,5 °C a vrcholom pri približne 236,9 °C plus alebo mínus 0,5 °C
(obrázok 4).
Keď je uvedené, že sa predkladaný opis týka kryštalickej formy A zlúčeniny A alebo zlúčeniny
B, je stupeň kryštalinity bežne vyšší než približne 60 %, výhodnejšie je vyšší než približne 80 %,
výhodne je vyšší než približne 90 % a výhodnejšie je vyšší než približne 95 %. Najvýhodnejšie
je v niektorých uskutočneniach stupeň kryštalinity vyšší než približne 98 %.
Rozumie sa, že hodnoty 2-théta obrazca XRPD sa môžu mierne líšiť od jedného prístroja k
druhému alebo od jednej vzorky k druhej, takže uvedené hodnoty nie je možné považovať za
absolútne.
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Je známe, že je možné získať röntgenový práškový difraktogram, ktorý má jednu alebo viac chýb
merania v závislosti od podmienok merania (ako je použité zariadenie alebo prístroj). Najmä je
všeobecne známe, že intenzity v obrazci XRPD môžu kolísať v závislosti od podmienok merania.
Malo by teda byť zrejmé, že forma A zlúčeniny A a forma A zlúčeniny B podľa predloženého
opisu nie sú obmedzené na kryštály, ktoré poskytujú XRPD obrazce, ktoré sú identické s XRPD
obrazcom uvedeným na obrázkoch 1 a 3 a akékoľvek kryštály poskytujúce XRPD obrazce v
podstate rovnaké ako tie, ktoré sú zobrazené na obrázkoch 1 a 3, spadajú do rozsahu vynálezu.
Odborník v odbore XRPD je schopný posúdiť podstatnú identitu XRPD obrazcov.
Odborníci v odbore XRPD si ďalej uvedomia, že relatívna intenzita píkov môže byť ovplyvnená
napríklad zrnami s veľkosťou väčšou než 30 µm a nejednotnými pomermi strán, ktoré môžu
analýzu vzoriek ovplyvniť. Odborník si tiež uvedomí, že poloha odrazov môže byť ovplyvnená
presnou výškou, v ktorej je vzorka v difraktometri umiestnená, a kalibráciou nulovej polohy
difraktometra. Rovnosť povrchu vzorky môže mať tiež malý účinok. Prezentované údaje
difrakčného obrazca preto nie je možné brať ako absolútne hodnoty. (Jenkins, R & Snyder, R.L.
'Introduction to X-Ray Powder Diffractometry' John Wiley & Sons 1996; Bunn, C.W. (1948),
Chemical Crystallography, Clarendon Press, Londýn; Klug, H. P. & Alexander, L. E. (1974), XRay Diffraction Procedures).
Všeobecne je chyba merania difrakčného uhlu v röntgenovom práškovom difraktograme
približne plus alebo mínus 0,2° 2-théta a tento stupeň chyby merania by mal byť braný do úvahy
pri zvažovaní obrazcov XRPD na obrázkoch 1 a 3 a pri čítaní tabuliek A a B. Ďalej je potrebné si
uvedomiť, že intenzity môžu kolísať v závislosti od experimentálnych podmienok a príprave
vzorky (uprednostňovaná orientácia).
Zlúčeniny vzorca (I) sa napríklad môžu pripraviť reakciou zlúčeniny vzorca (II):

alebo jej soli, kde R1 je ako je definované v ktoromkoľvek z tu uvedených uskutočnení, alebo jej
chránená forma, a X je odštiepená skupina (napríklad atóm halogénu, ako je atóm chlóru) so
zlúčeninou vzorca (III):

17

alebo jej soli. Reakcia sa bežne uskutočňuje vo vhodnom rozpúšťadle (napríklad 1,4-dioxán) a v
prítomnosti zásady (napríklad uhličitanu cézneho) a prípadne v prítomnosti vhodného
katalyzátora (napríklad Brettphos 3. generácie) pri vhodnej teplote (napríklad pri teplote v
rozmedzí približne 80–100 °C).
Zlúčeniny vzorca (II) alebo (III) a ich soli sú preto užitočné ako medziprodukty na prípravu
zlúčenín vzorca (I) a poskytujú ďalšie uskutočnenie. V jednom uskutočnení je poskytnutá
zlúčenina vzorca (II), alebo jej soľ, kde:
R1 je cyklohexylový, tetrahydrofuranylový alebo oxanylový kruh, pričom každý z nich je
prípadne substituovaný jednou alebo viacerými skupinami vybranými z hydroxylu,
metoxyskupiny a metylu;
a
X je odstupujúca skupina.
V jednom uskutočnení X je atóm halogénu alebo triflátová skupina. V jednom uskutočnení je X
atóm chlóru.
V ktoromkoľvek z uskutočnení, kde je spomenutá zlúčenina vzorca (II) alebo (III) alebo ich soľ,
je potrebné chápať, že také soli nemusia byť farmaceuticky prijateľné soli. Vhodnou soľou
zlúčeniny vzorca (II) alebo (III) je napríklad adičná soľ kyseliny. Adičnú soľ kyseliny zlúčeniny
vzorca (II) alebo (III) je možné pripraviť uvedením zlúčeniny do kontaktu s vhodnou
anorganickou alebo organickou kyselinou za podmienok známych odborníkovi v odbore. Adičná
soľ kyseliny sa môže napríklad vytvoriť s použitím anorganickej kyseliny vybranej zo skupiny,
ktorú tvorí kyselina chlorovodíková, kyselina bromovodíková, kyselina sírová a kyselina
fosforečná. Adičná soľ kyseliny sa môže tiež vytvoriť s použitím organickej kyseliny vybranej
zo skupiny, ktorú tvorí kyselina trifluóroctová, kyselina citrónová, kyselina maleínová, kyselina
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šťaveľová, kyselina octová, kyselina mravčia, kyselina benzoová, kyselina fumarová, kyselina
jantárová, kyselina vínna, kyselina mliečna, kyselina pyrohroznová, kyselina metánsulfónová,
kyselina benzénsulfónová a kyselina para-toluénsulfónová.
V jednom uskutočnení sa teda poskytuje zlúčenina vzorca (II) alebo (III) alebo jej soľ, kde
soľou je kyselina chlorovodíková, kyselina bromovodíková, kyselina sírová, kyselina fosforečná,
kyselina trifluóroctová, kyselina citrónová, kyselina maleínová, kyselina šťavelová, kyselina
octová, kyselina mravčia, kyselina benzoová, kyselina fumarová, kyselina jantárová, kyselina
vínna,

kyselina

mliečna,

kyselina

pyrohroznová,

kyselina

metánsulfónová,

kyselina

benzénsulfónová alebo soľ kyseliny para-toluénsulfónovej.
Zlúčeniny vzorca (II) je napríklad možné pripraviť reakciou zlúčeniny vzorca (IV):

kde skupina R1 je taká, ako je definované v ktoromkoľvek z uskutočnení v tomto dokumente a
X1 je odstupujúca skupina (napríklad atóm jódu, brómu alebo chlóru alebo triflátová skupina) s
metylačným činidlom. Vhodné metylačné činidlá zahŕňajú metyljodid, DMF-DMA.
Zlúčeniny vzorca (IV) je napríklad možné pripraviť reakciou zlúčeniny vzorca (V):

kde skupina R1 je taká, ako je definované v ktoromkoľvek z uskutočnení v tomto
dokumente;
RA je vodík; a
X1 je odstupujúca skupina (napríklad atóm jódu, brómu, chlóru alebo triflátová skupina) s
difenylfosforylazidom (DPPA). Reakcia môže byť uskutočňovaná za štandardných

19
podmienok dobre známych odborníkom v odbore, napríklad DPPA, trietylamín, THF,
spätný chladič.
Zlúčeniny vzorca (IV) a (V) sú preto užitočné ako medziprodukty pri výrobe zlúčenín vzorca (I)
a poskytujú ďalšie uskutočnenie.
Zlúčeniny vzorca (IV) a (V) je možné pripraviť spôsobmi podobnými tým, ktoré sú uvedené v
časti Príklady.
Zlúčeniny vzorca (III) je napríklad možné pripraviť reakciou zlúčeniny vzorca (VI):

s redukčným činidlom. Vhodné redukčné činidlá zahŕňajú 10% Pd/C a vodík, 10% Pd/C a
mravčan amónny, železo/chlorid amónny.
Zlúčeniny vzorca (VI) je napríklad možné pripraviť reakciou zlúčeniny vzorca (VII):

s cyklizačným činidlom. Vhodné cyklizačné činidlá zahŕňajú anhydrid kyseliny trifluóroctovej.
Zlúčeniny vzorca (VII) je napríklad možné pripraviť reakciou zlúčeniny vzorca (VIII):
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s hydroxylaminhydrochloridom.
Zlúčeniny vzorca (VIII) je napríklad možné pripraviť reakciou zlúčeniny vzorca (IX):

s 1,1-dimetoxy-N,N-dimetylmetánamínom.
Je zrejmé, že niektoré z rôznych substituentov v kruhu v zlúčeninách podľa predkladaného
vynálezu je možné zaviesť štandardnými aromatickými substitučnými reakciami alebo je možné
je vytvoriť modifikáciou obvyklých funkčných skupín, buď pred, alebo bezprostredne po
uskutočnení spôsobov spomenutých vyššie, a ako také sú zahrnuté v rámci spôsobov
predkladaného vynálezu. Napríklad zlúčeniny vzorca (I) je možné previesť na ďalšie zlúčeniny
vzorca

(I)

štandardnými

aromatickými

substitučnými

reakciami

alebo

konvenčnými

modifikáciami funkčných skupín. Medzi také reakcie a modifikácie patrí napríklad zavedenie
substituentu pomocou aromatickej substitučnej reakcie, redukcie substituentov, alkylácie
substituentov a oxidácie substituentov. Reagencie a reakčné podmienky pre takéto postupy sú v
odbore chémie veľmi dobre známe. Medzi konkrétne príklady aromatických substitučných
reakcií patrí zavedenie nitro skupiny pomocou koncentrovanej kyseliny dusičnej, zavedenie
acylovej skupiny napríklad použitím acylhalogenidu a Lewisovej kyseliny (ako je chlorid hlinitý)
za Friedel-Craftových podmienok; zavedenie alkylovej skupiny použitím alkylhalogenidu a
Lewisovej kyseliny (ako je chlorid hlinitý) za Friedel-Craftových podmienok; a zavedenie
halogénovej skupiny. Medzi konkrétne príklady modifikácií patrí redukcia nitroskupiny na
aminoskupinu, napríklad pomocou katalytickej hydrogenácie pomocou niklového katalyzátora
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alebo ošetrením železom v prítomnosti kyseliny chlorovodíkovej za zahrievania; oxidácia
alkyltioskupiny na alkylsulfinylovú skupinu alebo na alkylsulfonylovú skupinu.
Tiež je zrejmé, že v niektorých reakciách spomenutých v tomto dokumente môže byť potrebné
alebo žiaduce chrániť akékoľvek citlivé skupiny v zlúčeninách. Prípady, kde je ochrana potrebná
alebo žiaduca a vhodné spôsoby tejto ochrany sú odborníkom znalým v odbore dobre známe.
Bežné ochranné skupiny môžu byť použité v súlade so štandardnou praxou (na ilustráciu pozri
T.W. Green, Protective Groups in Organic Synthesis, John Wiley and Sons, 1991). Preto pokiaľ
reaktanty obsahujú skupiny, ako sú aminoskupina, karboxylová skupina alebo hydroxylová
skupina, môže byť žiaduca ochrana skupiny v niektorých reakciách spomenutých v tomto
dokumente.
Zlúčeniny vzorca (I), (II) a (III) a akékoľvek medziprodukty použité na ich výrobu je možné
pripraviť spôsobmi podobnými tým, ktoré sú uvedené v časti Príklady.
Biologické testy
Na meranie účinkov tu opísaných zlúčenín boli použité nasledujúce testy: a) Test účinnosti
enzýmu DNAPK; b) Test bunkovej účinnosti DNAPK. Počas opisu testov všeobecne:
i.

Boli

použité

nasledujúce

skratky;

DMSO = dimetylsulfoxid;

DTT = ditiotreitol;

EDTA = kyselina etyléndiamíntetraoctová, TR-FRET = časovo rozlíšený fluorescenčný
rezonančný prenos energie, ATP = adenozíntrifosfát, DTT = ditiotreitol, DNA = kyselina
deoxyribonukleová, HEPES = kyselina (2-hydroxyetyl)-1-piperazínetánsulfónová
ii. Hodnota IC50 bola koncentrácia testovanej zlúčeniny, ktorá inhibovala 50 % biologickej
aktivity.
Test a): Analýza účinnosti enzýmu DNAPK (DNA-PK enz)
Inhibičná aktivita zlúčenín proti DNAPK bola stanovená pomocou TR-FRET meraním
fluorescenčne značeného peptidového substrátu konvertujúceho na fosforylovaný produkt.
Fluorescenčne značené peptidové substráty boli zakúpené od spoločnosti Thermo Fisher
Scientific. Z 10 mM zásobného roztoku zlúčeniny rozpustenej v DMSO s použitím Echo 555
(Labcyte Inc., Sunnyvale, CA) boli vytvorené 12bodové krivky koncentrácia-odozva meniace sa
o polovičnú hodnotu logaritmu pre zlúčeniny s najvyššou koncentráciou 100 µM. Všetky testy
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boli uskutočnené na bielych nízkoobjemových doštičkách Greiner 1536 jamiek (Greiner BioOne, Veľká Británia), v celkovom reakčnom objeme 3 µl a 1 % (obj./obj.) konečnej koncentrácie
DMSO. Enzýmy a substráty boli na doštičky pridané oddelene a inkubované pri teplote
miestnosti. Kinázová reakcia bola potom zastavená pridaním 3 µl zastavovacieho pufra.
Zastavené testovacie doštičky boli odčítané pomocou čítačky BMG Pherastar. Hodnoty IC50 boli
vypočítané pomocou softvéru Genedata Screener® (Genedata, Inc., Bazilej, Švajčiarsko).
Plný ľudský proteín DNAPK bol purifikovaný z extraktu buniek HeLa použitím iónomeniča.
Spočiatku bol proteín DNAPK inkubovaný so zlúčeninou počas 30 minút pri teplote miestnosti v
reakčnom pufri (50 mM Hepes pH 7,5, 0,01 % Brij-35, 10 mM MgCl2, 1 mM EGTA, 1 mM
DTT, 2 µg/ml DNA z teľacieho týmusu). Reakcia bola potom iniciovaná pridaním ATP a
fluorescenčne značeného peptidového substrátu (Fluorescein-EPPLSQEAFADLWKK, Thermo
Fisher Scientific). Kinázová reakcia (18 µM ATP, 35 pM DNAPK, 1,6 µM peptidového
substrátu) bola ukončená po 40 minútach pridaním 3 µl zastavovacieho pufra (20 mM Tris
pH 7,5, 0,02 % azid sodný, 0,01 % Nonidet-P40, 20 µM EDTA, 4 nM Tb anti-fosfo-p53 [Ser15]
protilátka). Reakcia bola inkubovaná ďalšiu hodinu a doštičky boli odčítané čítačkou BMG
Pherastar.
Údaje boli analyzované a hodnoty IC50 boli vypočítané pomocou softvéru Genedata Screener®
(Genedata, Inc., Bazilej, Švajčiarsko). Hodnoty pIC50 boli vypočítané ako záporný logaritmus
molárnej koncentrácie zlúčeniny potrebnej na 50% zníženie meranej odozvy.
b) Analýza bunkovej účinnosti DNAPK (DNA-PK bunka)
Zlúčeniny alebo DMSO (dimetylsulfoxid) boli dávkované zo zdrojových doštičiek obsahujúcich
zlúčeniny pri 10 mM v 100% (obj./obj.) DMSO alebo 100% DMSO, priamo na doštičky pre test
buniek s použitím dávkovača Echo 555 Acoustic (Labcyte Inc™). Zásobné roztoky 10 mM
zlúčeniny boli zriedené 1:100 s použitím kvapalinového manipulátora Agilent VPrep s 96
hlavami s pevnou špičkou (Agilent Technologies, Santa Clara, CA), čím boli získané štyri
stredné riedenia (10 mM, 100 µM, 1 µM, 10 nM). Táto doštička s medziriedením 1:100 bola
potom použitá pomocou Echo na dávkovanie zlúčenín a DMSO priamo do bunkových doštičiek
s 12bodovým rozsahom dávok (30, 10, 3,125, 1,25, 0,3, 0,1, 0,03125, 0,0125, 0,003, 0,001,
0,0003125, 0,00003 µM) s cieľom výpočtu IC50 zlúčeniny s celkovou koncentráciou DMSO v
teste 0,3 % (obj./obj.).
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ELAP test DNAPK buniek bol uskutočnený v bunkovej línii A549. Bunky A549 boli
kultivované v bunkovom médiu zloženom z MEM-F12 (minimálne esenciálne médium F12
Sigma #D6421), 10% (obj./obj.) fetálneho teľacieho séra a 1% (obj./obj.) 200 mM L-glutamínu.
Po získaní boli bunky rozdelené na čierne 384jamkové doštičky Costar (#3712, Corning), čím
bolo získaných 15 000 buniek na jamku v celkovom objeme 40 µl bunkového média, a boli
inkubované cez noc pri 37 °C, pri 90% relatívnej vlhkosti a s 5 % CO2 v otočnom inkubátore.
384jamkové doštičky ELISA Greiner 781077 čierne, s vysokou väzbovosťou boli potiahnuté
0,5 µg/ml DNAPK protilátky (Abcam #ab1832) v PBS/A cez noc pri 4 °C. Nasledujúci deň boli
doštičky Greiner ELISA premyté 3x PBS-T a blokované 3% BSA/PBS počas ~2 hodín, pred
ďalším premytím 3x PBS-T.
Testované zlúčeniny a referenčné kontroly boli dávkované priamo do bunkových doštičiek
pomocou akustického dávkovača Labcyte Echo 555. Doštičky s bunkami boli potom inkubované
počas 1 hodiny pri 37 °C pred prijatím radiačnej dávky 8 Gy (XRAD 320, výška stolu 65).
Bunky boli inkubované ďalšiu 1 hodinu pred odstránením bunkového média. Lyzačný pufor
(príprava interne s prídavkom zmesových tabliet inhibítora proteázy, Roche #04 693 116 001 a
tabliet inhibítora fosfatázy, Roche #04906837001) bol dávkovaný v množstve 25 µl/jamku a
doštičky boli inkubované pri teplote 4 °C počas 30 minút. Bunkové lyzáty (20 µl/jamku) boli
prenesené na doštičky ELISA potiahnué protilátkou DNAPK pomocou kvapalinovej
manipulačnej platformy CyBio Felix a doštičky ELISA boli inkubované cez noc pri 4 °C.
Nasledujúci deň boli doštičky ELISA 3x premyté PBS-T a bola do nich dávkovaná interne
pripravená protilátka pS2056-DNAPK (0,5 µg/ml v 3% BSA/PBS) pri 20 µl/jamku. Doštičky
boli inkubované s protilátkou počas 2 hodín pri teplote miestnosti (RT) pred premytím 3x PBS-T.
Kozia anti-králičia sekundárna protilátka HRP (riedenie 1:2000 v 3% BSA/PBS; Cell Signaling
#7074) bola dávkovaná v množstve 20 µl/jamku a doštičky boli inkubované pri RT počas
1 hodiny pred 3x premytím PBS-T.
Roztok QuantaBlu Working Substrate (Thermo Scientific #15169, pripravený podľa pokynov
výrobcu) bol dávkovaný pri 20 µl/jamku a doštičky boli inkubované pri RT počas 1 hodiny pred
ďalším dávkovaním 20 µl/jamku s roztokom QuantaBlu Stop dodávaným v súprave (Thermo
Scientific #15169). Intenzita fluorescencie jednotlivých jamiek bola stanovená pomocou čítačky
doštičiek PerkinElmer EnVision.
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Údaje boli analyzované a hodnoty IC50 boli vypočítané pomocou softvéru Genedata Screener®
(Genedata, Inc., Bazilej, Švajčiarsko). Hodnoty pIC50 boli vypočítané ako záporný logaritmus
molárnej koncentrácie zlúčeniny potrebnej na 50% zníženie meranej odozvy.
c) Analýza enzýmu TTK
Inhibičná aktivita zlúčenín proti TTK bola stanovená v teste väzby kinázy LanthaScreen® Eu
Kinase Binding Assay, uskutočnenom v ThermoFisher Scientific ako súčasť ich služby
profilovania biochemických kináz SelectScreen® Biochemical Kinase Profiling Service. Formát
testu LanthaScreen® Eu Kinase Binding používa väzbu konjugátu alebo „stopovača“ Alexa
Fluor® na kinázu, ktorá je detekovaná pridaním protilátky anti-tag značenej Eu. Väzba
indikátora a protilátky na kinázu vedie k vysokému stupňu FRET, zatiaľ čo premiestnenie
indikátora s inhibítorom kinázy vedie ku strate FRET. Stupeň FRET meraný v tomto teste sa
používa na stanovenie väzby zlúčeniny.
Z 10mM zásobného roztoku zlúčeniny rozpustenej v DMSO boli vytvorené 10bodové krivky
závislosti koncentrácie zlúčeniny na odozve pre trojnásobné riedenie s najvyššou koncentráciou
10 µM. Všetky testy boli uskutočňované na bielych, nízkoobjemových 384jamkových
doštičkách Greiner (kat. #784207, Greiner), v celkovom reakčnom objeme 16 µl a 1 % (obj./obj.)
konečnej koncentrácie DMSO. 3,84 µl kinázového pufra (50 mM HEPES pH 7,5, 0,01 % BRIJ35, 10 mM MgCl2, 1 mM EGTA), 8 µl 2x zmes kináza/protilátka (konečné koncentrácie 5 nM
TTK, 2 nM Eu-anti-GST, pripravené v kinázovom pufri) a 4 µl 4x značený roztok indikátora
AlexaFluor® (konečné koncentrácie 30 nM Tracer 236, pripravené v kinázovom pufri) boli
oddelene pridané na doštičky so zlúčeninami, umiestnené na trepačku doštičiek na 30 sekúnd a
potom inkubované počas 60 minút pri teplote miestnosti. Doštičky boli potom odčítané pomocou
čítačky fluorescenčných doštičiek. Hodnoty IC50 boli vypočítané pomocou softvéru XLfit (IDBS
Ltd, Surrey, Veľká Británia), s krivkou prispôsobenou modelu číslo 205 (sigmoidálny model
reakcie na dávku).
d) Analýza enzýmu Aurora-A, Aurora-B, JAK1, JAK2, JAK3
Inhibičná aktivita zlúčenín proti AURKA, AURKB, JAK1, JAK2 a JAK3 bola stanovená v
testoch Z‘-LYTE® uskutočňovaných spoločnosťou ThermoFisher Scientific ako súčasť ich
služby profilovania biochemických kináz SelectScreen®. Formát biochemického testu Z-
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LYTE® využíva formát viazaného enzýmu na základe fluorescencie a je založený na
diferenciálnej citlivosti fosforylovaných a nefosforylovaných peptidov na proteolytické štiepenie.
Peptidový substrát je označený dvoma fluoroformi – jedným na každom konci – ktoré tvoria pár
FRET. V primárnej reakcii kináza prenáša gama-fosfát ATP na jeden tyrozínový, serínový alebo
treonínový zvyšok v syntetickom FRET-peptide. V sekundárnej reakcii miestne špecifická
proteáza rozpoznáva a štiepi nefosforylované FRET-peptidy. Fosforylácia FRET-peptidov
potlačuje štiepenie vývojovým činidlom. Štiepenie narušuje FRET medzi fluoroformi donora (tj.
kumarínom) a akceptora (tj. fluoresceínom) na FRET-peptide, zatiaľ čo neštiepené fosforylované
FRET-peptidy udržujú FRET. Na kvantifikáciu postupu reakcie sa používa pomerová metóda,
ktorá vypočítava pomer (emisný pomer) emisie donora k emisii akceptora po excitácii fluorofora
donora pri 400 nm. Ako štiepené, tak aj neštiepené peptidy FRET prispievajú k fluorescenčným
signálom, a teda k emisnému pomeru. Z emisného pomeru je možné vypočítať rozsah
fosforylácie FRET-peptidu. Emisný pomer zostane nízky, pokiaľ je FRET-peptid fosforylovaný
(tj. bez inhibície kinázy), a bude vysoký, pokiaľ je FRET-peptid nefosforylovaný (tj. inhibícia
kinázy).
Z 10mM zásobného roztoku zlúčeniny rozpustenej v DMSO boli vytvorené 10bodové krivky
závislosti koncentrácie zlúčeniny na odozve pre trojnásobné riedenie s najvyššou koncentráciou
10 µM. Všetky testy boli uskutočňované na čiernych, neviažucich, nízkoobjemových 384jamkových doštičkách Corning (kat. #4514, Corning), v celkovom reakčnom objeme 10 µl a 1 %
(obj./obj.) konečnej koncentrácie DMSO. 2,4 µl kinázového pufra (50 mM HEPES pH 7,5, 0,01 %
BRIJ-35, 10 mM MgCl2, 1 mM EGTA), 5 µl 2x zmesi peptid/kináza (podrobne nižšie pre každú
kinázu) a 2,5 µl 4x ATP roztoku (pripraveného v kinázovom pufri) bolo pridaných oddelene na
doštičky so zlúčeninou, umiestnené na trepačku doštičiek na 30 sekúnd a následne boli
inkubované počas 60 minút pri teplote miestnosti. Kinázová reakcia bola potom zastavená
pridaním 5 µl vývojového činidla (patentovaného spoločnosťou ThermoFisher Scientific).
Testovacie doštičky boli umiestnené na trepačku doštičiek na 30 sekúnd, inkubované počas
60 minút pri teplote miestnosti a potom odčítané pomocou čítačky fluorescenčných dosiek.
Hodnoty IC50 boli vypočítané pomocou softvéru XLfit (IDBS Ltd, Surrey, Veľká Británia), s
krivkou prispôsobenou modelu číslo 205 (sigmoidálny model reakcie na dávku).
Aurora A (AurA): Zmes 2X AURKA (Aurora A)/Ser/Thr 01 (patentovaná spoločnosťou
ThermoFisher Scientific) bola pripravená v 50 mM HEPES pH 7,5, 0,01 % BRIJ-35, 10 mM
MgCl2, 1 mM EGTA. Finálna kinázová reakcia 10 µl pozostávala z 15 nM AURKA (Aurora A),
2 µM Ser/Thr 01 a 10 µM ATP (Km app) v 50 mM HEPES pH 7,5, 0,01 % BRIJ-35, 10 mM
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MgCl2, 1 mM EGTA. Po 1 hodinové inkubácii s kinázovou reakciou bolo pridaných 5 µl
riediaceho vývojového činidla v pomere 1:4096.
Aurora B (AurB): Zmes 2X AURKB (Aurora B)/Ser/Thr 01 (patentovaná spoločnosťou
ThermoFisher Scientific) bola pripravená v 50 mM HEPES pH 7,5, 0,01 % BRU-35, 10 mM
MgCl2, 1 mM EGTA. Finálna kinázová reakcia 10 µl pozostávala z 23 nM AURKB (Aurora B),
2 µM Ser/Thr 01 a 75 µM ATP (Km app meraná ako 81 µM ATP) v 50 mM HEPES pH 7,5,
0,01 % BRIJ-35, 10 mM MgCl2, 1 mM EGTA. Po 1 hodinové inkubácii s kinázovou reakciou
bolo pridaných 5 µl riediaceho vývojového činidla v pomere 1:4096.
JAK1: Zmes 2X JAK1/Tyr 06 (patentovaná spoločnosťou ThermoFisher Scientific) bola
pripravená v 50 mM HEPES pH 6,5, 0,01 % BRIJ-35, 10 mM MgCl2, 1 mM EGTA, 0,02 %
NaN3. Finálna kinázová reakcia 10 µl pozostávala zo 74 nM JAK1, 2 µM Tyr 06 a 75 µM ATP
(Km app meraná ako 87 µM ATP) v 50 mM HEPES pH 7,0, 0,01 % BRIJ-35, 10 mM MgCl2,
1 mM EGTA, 0,01 % NaN3. Po 1 hodinové inkubácii s kinázovou reakciou bolo pridaných 5 µl
riediaceho vývojového činidla v pomere 1:128.
JAK2: Zmes 2X JAK2/Tyr 06 (patentovaná spoločnosťou ThermoFisher Scientific) bola
pripravená v 50 mM HEPES pH 7,5, 0,01 % BRIJ-35, 10 mM MgCl2, 1 mM EGTA. Finálna
kinázová reakcia 10 µl pozostávala zo 0,27 nM JAK2, 2 µM Tyr 06 a 25 µM ATP (Km app
meraná ako 31 µM ATP) v 50 mM HEPES pH 7,5, 0,01 % BRIJ-35, 10 mM MgCl2, 1 mM
EGTA. Po 1 hodinové inkubácii s kinázovou reakciou bolo pridaných 5 µl riediaceho
vývojového činidla v pomere 1:128.
JAK3: Zmes 2X JAK3/Tyr 06 (patentovaná spoločnosťou ThermoFisher Scientific) bola
pripravená v 50 mM HEPES pH 7,5, 0,01 % BRIJ-35, 10 mM MgCl2, 1 mM EGTA. Finálna
kinázová reakcia 10 µl pozostávala zo 2,4 nM JAK3, 2 µM Tyr 06 a 10 µM ATP (Km app
meraná ako 14 µM ATP) v 50 mM HEPES pH 7,5, 0,01 % BRIJ-35, 10 mM MgCl2, 1 mM
EGTA. Po 1 hodinové inkubácii s kinázovou reakciou bolo pridaných 5 µl riediaceho
vývojového činidla v pomere 1:128.
e) Myší xenograftový model – kombinácia s olaparibom
Samiciam myší scid bolo transplantovaných s.c. 5 miliónov buniek ATM nulovej bunkovej línie
rakoviny hltanu FaDu ATM KO na stanovenie in-vivo protinádorovej aktivity inhibítora DNAPK a jeho kombinácie s olaparibom.
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Zvieratá boli spočiatku randomizované do skupín po 15, akonáhle nádory dosiahli objem
290 mm3 a bolo zahájené liečenie. Tento model nádoru má mieru straty 50 %, kde sa z analýzy
štúdie očakávalo, že dôjde ku strate až 8 zvierat na skupinu kvôli spontánnej ulcerácii ich
nádorov. Zvieratá dostávali dvakrát denne zlúčeninu vzorca (I) perorálne, s oboma perorálnymi
dávkami 8 hodín po sebe. Olaparib bol dávkovaný denne 1 hodinu po prvej dennej dávke
zlúčeniny vzorca (I). Nádory boli merané trikrát týždenne posuvným meradlom a objem nádorov
bol vypočítaný pomocou vzorca [dĺžka x šírka2]/2, kde dĺžka a šírka sú najdlhším a najkratším
priemerom nádoru. Olaparib bol formulovaný v roztoku 10 % (hm./obj.) DMSO / 10 % (hm./obj.)
HP-b-CD (Kleptose), 80 % voda pre injekcie. Zlúčeniny vzorca (I) boli formulované v zmesi
0,5 % (hmotn./obj.) hydroxypropylmetylcelulózy (HPMC), 0,1 % (obj./obj.) Tween 80.
Výsledky testovania príkladu 3 v teste e) sú zobrazené na obrázku 5. „qd“ znamená dávkovanie
raz denne. „bid“ znamená dávkovanie dvakrát denne.
f) Analýza bunkového rastu – in vitro aktivita kombinácie s ATR alebo ATM inhibítorom
Na stanovenie boli použité testy bunkového rastu in vitro aktivity zlúčeniny vzorca (I) a jej
kombinácie s ATR (AZD6738) a ATM inhibítorom (AZD0156).
Bunková línia rakoviny hltanu FaDu bola rutinne kultivovaná v médiu RPMI bez fenolovej
červene (Sigma) doplnenom 10 % fetálneho teľacieho séra a 1 % GlutaMAX (Thermo Fisher).
Kultúry boli udržiavané pri 37 °C vo zvlhčenej atmosfére s 5 % CO2. Bunky boli oddelené s
použitím roztoku TryLE Express (Thermo Fisher) a boli nanesené v počte 500 buniek na jamku
v 70 μl kultivačného média na dve 384jamkové doštičky s plochým dnom (Greiner, katalógové
číslo 781090). Na testovacej doštičke boli bunky nasledujúci deň (deň 0) ošetrené buď príkladom
3 (3 µM), AZD6738 (1 µM), AZD0156 (0,3 µM), kombináciou zlúčenín inhibítora alebo
vehikulom vo vhodnom objeme ako kontrolný pokus pomocou kvapalinového manipulátora
Echo 555 (Labcyte). Všetky inhibítory boli rekonštituované v 100% DMSO vehikule.
Počet buniek bol stanovený pomocou farbiva SYTOX Green Nucleic Acid Stain (Thermo Fisher,
katalógové číslo S7020). Bunky boli inkubované s 5 µl roztoku SYTOX Green (1:2500 vo
fyziologickom roztoku pufrovanom Tris a 5 mM EDTA) počas 1,5 hodiny pri teplote miestnosti
v tme a počet mŕtvych buniek bol kvantifikovaný pomocou zariadenia Acumen high content
imager (TTP LabTech). Celkový počet buniek bol kvantifikovaný po 16 hodinách inkubácie pri
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teplote miestnosti v tme s 10 µl roztoku saponínu (0,25 % vo fyziologickom roztoku pufrovanom
Tris a 5 mM EDTA) na Acumene.
Údaje boli analyzované pomocou softwaru GeneData Screener (Assay Analyzer). Stručne
povedané, počty živých buniek boli vypočítané odčítaním počtu mŕtvych buniek od celkového
počtu buniek. Počet živých buniek bol normalizovaný vzhľadom k počtu buniek v dni 0. Rast
buniek v reakcii na liečenie inhibítorom (% aktivity) bol stanovený prispôsobením údajov
stupnici od 0 do 200 % v porovnaní s kontrolnými pokusmi, kde 0 % predstavuje žiadnu zmenu
v porovnaní s kontrolou, 100 % predstavuje celkovú inhibíciu rastu buniek a 200 % predstavuje
úplnú bunkovú smrť. Údaje boli vynesené ako priemerné % aktivity ±SD z troch nezávislých
experimentov.
Výsledky testovania príkladu 3 v teste f) sú zobrazené na obrázkoch 6 a 7.
Príklady boli testované v testoch a), b), c) a d) a boli pozorované nasledujúce údaje. Nižšie
uvedené hodnoty pIC50 sú vypočítaným priemerným výsledkom z aspoň 2 experimentov.
Príklad

DNA-PK DNA-PK
TTK enz
enz pIC50 bunka pIC50 pIC50

JAK1 enz
pIC50

JAK2
enz
pIC50

JAK3
enz
pIC50

AurA
enz
pIC50

AurB
enz
pIC50

1

>10

7,3

5,5

<5

<5

<5

<5

<5

2

9,8

7,3

6,1

<5

<5

<5

<5

<5

3

9,2

7,1

5,3

<5

<5

<5

<5

<5

4

8,9

6,8

5,1

<5

<5

<5

<5

<5

5

9

6,9

5,3

<5

<5

<5

<5

<5

6

9,6

7,4

5,9

<5

<5

<5

<5

<5

7

9,8

7,3

5,2

<5

<5

<5

<5

<5

8

9,4

7,2

5,2

<5

<5

<5

<5

<5

9

9,5

6,9

5,4

<5

<5

<5

<5

<5

10

9,4

7,2

6,3

<5

<5

<5

<5

<5

11

9,3

6,8

<5,1

<5

<5

<5

<5

<5

12

9,7

7,4

5,8

<5

<5

<5

<5

<5

13

9,8

7,6

6,3

<5

<5

<5

5,4

<5

Z nameraných údajov je jasné, že príklady sú inhibítory DNA-PK, ktoré sú selektívne voči týmto
konkrétnym cieľom – TTK, JAK1, JAK2, JAK3, Aurora A, Aurora B. Porovnanie hodnôt pIC50
enzýmu naznačuje, že príklady majú >3 logaritmické jednotky selektivity od DNA-PK k
ostatným zobrazeným cieľom. To zodpovedá >1000násobnej selektivite medzi hodnotami IC50.
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Zlúčeniny môžu byť ďalej vybrané na základe ďalších biologických alebo fyzikálnych vlastností,
ktoré môžu byť merané technikami známymi v odbore a ktoré môžu byť použité pri hodnotení
alebo výbere zlúčenín na terapeutické alebo profylaktické použitie.
V dôsledku svojej DNA-PK inhibičnej aktivity sa pre zlúčeniny vzorca (I) a ich farmaceuticky
prijateľné soli očakáva, že budú použiteľné na terapiu.
Zistili sme, že zlúčeniny vzorca (I) majú silnú protinádorovú aktivitu, o ktorej sa predpokladá, že
je získaná cestou inhibície DNA-PK.
Zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu sú teda hodnotné ako protinádorové činidlá. Zlúčeniny
podľa predkladaného vynálezu sú obzvlášť cenné ako antiproliferatívne, apoptotické a/alebo
antiinvazívne činidlá pri obmedzovaní a/alebo liečení pevných a/alebo tekutých nádorových
ochorení. Predpokladá sa najmä, že zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu budú užitočné pri
prevencii alebo liečení tých nádorov, ktoré sú citlivé na inhibíciu DNA-PK. Ďalej sa očakáva, že
zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu budú užitočné pri prevencii alebo liečení tých nádorov,
ktoré sú sprostredkované samostatne alebo sčasti DNA-PK. Zlúčeniny je možné teda použiť na
vyvolanie inhibičného účinku na enzým DNA-PK u teplokrvného živočícha, ktorý také liečenie
potrebuje.
Ako je tu uvedené, inhibítory DNA-PK by mali mať terapeutickú hodnotu pre liečenie
proliferatívnych ochorení, ako je rakovina, a najmä pevných nádorov, ako sú karcinómy,
sarkómy, leukémie a lymfoidné malignity, a najmä napríklad na liečenie rakoviny prsníka,
kolorektálneho karcinómu, rakoviny

pľúc (vrátane malobunkového karcinómu

pľúc,

nemalobunkového karcinómu pľúc a bronchioalveolárneho karcinómu), rakoviny prostaty,
karcinómu žlčových ciest, kostí, močového mechúra, hlavy a krku, obličiek, pečene,
gastrointestinálneho tkaniva, pažeráka, vaječníkov, pankreasu, kože, semenníkov, štítnej žľazy,
maternice, krčka maternice a vulvy a leukémií [vrátane chronickej lymfocytárnej leukémie
(CLL), akútnej lymfatickej leukémie (ALL) a chronickej myeloidnej leukémie (CML)],
mnohopočetného myelómu a lymfómov.
Protirakovinové účinky, ktoré sú zodpovedajúcim spôsobom užitočné pri liečení rakoviny u
pacienta, zahŕňajú, okrem iného, protinádorové účinky, mieru odozvy, čas do progresie

30
ochorenia a mieru prežitia. Protinádorové účinky tu opísaného spôsobu liečenia zahŕňajú, okrem
iného, inhibíciu rastu nádoru, oneskorenie rastu nádoru, regresiu nádoru, zmenšenie nádoru,
predĺžený čas do opätovného rastu nádoru po ukončení liečenia, spomalenie progresie ochorenia.
Medzi protirakovinové účinky patrí profylaktické liečenie, ako aj liečenie už existujúceho
ochorenia.
Inhibítor DNA-PK alebo jeho farmaceuticky prijateľná soľ môžu byť tiež užitočné pri liečení
pacientov s rakovinou, okrem iného vrátane hematologických malignít, ako je leukémia,
mnohopočetný myelóm, lymfómov, ako je Hodgkinova choroba, non-Hodgkinových lymfómov
(vrátane lymfómu z plášťových buniek) a myelodysplastických syndrómov a tiež pevných
nádorov a ich metastáz, ako je rakovina prsníka, rakovina pľúc (nemalobunkový karcinóm pľúc
(NSCLC), malobunkový karcinóm pľúc (SCLC), karcinóm z dlaždicových buniek),
endometriálneho karcinómu, nádorov centrálneho nervového systému, ako sú gliómy,
dysembryoplastického neuroepiteliálneho nádoru, glioblastoma multiforme, zmiešaných gliómov,
meduloblastómu,

retinoblastómu,

neuroblastómu,

germinómu

a

teratómu,

rakoviny

gastrointestinálneho traktu, ako je rakovina žalúdka, rakovina pažeráka, hepatocelulárny
(pečeňový) karcinóm, cholangiokarcinómy, karcinómy hrubého čreva a konečníka, rakoviny
tenkého čreva, rakoviny pankreasu, rakoviny kože ako sú melanómy (najmä metastatický
melanóm), rakoviny štítnej žľazy, rakoviny hlavy a krku a rakoviny slinných žliaz, prostaty,
semenníkov, vaječníkov, krčka maternice, maternice, vulvy, močového mechúra, obličiek
(vrátane karcinómu z renálnych buniek, z jasných buniek a renálneho onkocytómu), karcinómy
dlaždicových buniek, sarkómy, ako je osteosarkóm, chondrosarkóm, leiomyosarkóm, sarkóm
mäkkých tkanív, Ewingov sarkóm, gastrointestinálny stromálny tumor (GIST), Kaposiho sarkóm
a detské rakoviny, ako sú rhabdomyosarkómy a neuroblastómy. Termín „rakovina“ zahŕňa ako
nemetastatickú rakovinu, tak tiež metastatickú rakovinu, takže liečenie rakoviny zahŕňa liečenie
ako primárnych nádorov, tak tiež nádorových metastáz.
Pojem „inhibičná aktivita DNA-PK“ označuje zníženie aktivity DNA-PK ako priamu alebo
nepriamu reakciu na prítomnosť zlúčeniny vzorca (I), alebo jej farmaceuticky prijateľné soli
vzhľadom na aktivitu DNA-PK kinázy v neprítomnosti zlúčeniny vzorca (I), alebo jej
farmaceuticky prijateľnej soli. Takéto zníženie aktivity môže byť spôsobené priamou interakciou
zlúčeniny vzorca (I) alebo jej farmaceuticky prijateľnej soli s DNA-PK alebo interakciou
zlúčeniny vzorca (I) alebo jej farmaceuticky prijateľnej soli s jedným alebo viacerými ďalšími
faktormi, ktoré zase ovplyvňujú aktivitu DNA-PK. Zlúčenina vzorca (I) alebo jej farmaceuticky
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prijateľná soľ môže napríklad znížiť DNA-PK priamu väzbu na DNA-PK tým, že spôsobí
(priamo alebo nepriamo), že ďalší faktor zníži aktivitu DNA-PK alebo (priamo alebo nepriamo)
zníži množstvo DNA-PK prítomné v bunke alebo organizme.
Pojem „terapia“ sa zamýšľa tak, že má mať svoj normálny význam zaoberania sa chorobou s
cieľom úplného alebo čiastočného zmiernenia jedného, niektorých alebo všetkých jeho
príznakov alebo na nápravu alebo kompenzáciu základnej patológie. Pojem „terapia“ zahŕňa tiež
„profylaxiu“, pokiaľ neexistujú špecifické indikácie o opaku. Pojmy „terapeutický“ a
„terapeuticky“ by sa mali vykladať zodpovedajúcim spôsobom.
Pojem „profylaxia“ sa zamýšľa tak, že má mať svoj normálny význam a zahŕňa primárnu
profylaxiu na prevenciu rozvoja choroby a sekundárnu profylaxiu, kedy sa choroba už vyvinula a
pacient je dočasne alebo trvalo chránený pred exacerbáciou alebo zhoršením choroby alebo
vývojom nových príznakov spojených s ochorením.
Pojem „liečenie“ sa používa synonymne s „terapiou“. Podobne je možné pojem
„liečiť“ považovať za „aplikovanie terapie“, kde „terapia" sa definuje v tomto texte.
V jednom uskutočnení sa poskytuje zlúčenina vzorca (I) alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ
na použitie v terapii.
V jednom uskutočnení je poskytnutá zlúčenina vzorca (I) alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ
na použitie na výrobu liečiva.
V jednom uskutočnení sa poskytuje zlúčenina vzorca (I) alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ
na použitie v liečení ochorenia spôsobeného DNA-PK. V jednom uskutočnení je uvedenou
chorobou spôsobenou DNA-PK rakovina. V jednom uskutočnení je uvedená rakovina vybraná
zo skupiny, ktorú tvorí kolorektálna rakovina, glioblastóm, rakovina žalúdka, rakovina
vaječníkov, difúzny veľkobunkový B-lymfóm, chronická lymfocytárna leukémia, akútna
myeloidná leukémia, dlaždicový karcinóm hlavy a krku, rakovina prsníka, rakovina prostaty,
rakovina močového mechúra, hepatocelulárny karcinóm, malobunková rakovina pľúc a
nemalobunková rakovina pľúc. V jednom uskutočnení je uvedená rakovina vybraná zo skupiny,
ktorú tvorí kolorektálna rakovina, glioblastóm, rakovina žalúdka, rakovina vaječníkov, difúzny
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veľkobunkový B-lymfóm, chronická lymfocytárna leukémia, dlaždicový karcinóm hlavy a krku
a rakovina pľúc. V jednom uskutočnení je uvedenou rakovinou kolorektálna rakovina.
V jednom uskutočnení sa poskytuje zlúčenina vzorca (I) alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ
na použitie v liečení rakoviny.
V jednom uskutočnení je poskytnuté použitie zlúčeniny vzorca (I) alebo jej farmaceuticky
prijateľnej soli na výrobu liečiva na liečenie ochorenia sprostredkovaného DNA-PK. V jednom
uskutočnení je uvedenou chorobou spôsobenou DNA-PK rakovina. V jednom uskutočnení je
uvedená rakovina vybraná zo skupiny, ktorú tvorí kolorektálna rakovina, glioblastóm, rakovina
žalúdka, rakovina vaječníkov, difúzny veľkobunkový B-lymfóm, chronická lymfocytárna
leukémia, akútna myeloidná leukémia, dlaždicový karcinóm hlavy a krku, rakovina prsníka,
rakovina prostaty, rakovina močového mechúra, hepatocelulárny karcinóm, malobunková
rakovina pľúc a nemalobunková rakovina pľúc. V jednom uskutočnení je uvedená rakovina
vybraná zo skupiny, ktorú tvorí kolorektálna rakovina, glioblastóm, rakovina žalúdka, rakovina
vaječníkov, difúzny veľkobunkový B-lymfóm, chronická lymfocytárna leukémia, dlaždicový
karcinóm hlavy a krku a rakovina pľúc. V jednom uskutočnení je uvedenou rakovinou
kolorektálna rakovina.
V jednom uskutočnení je poskytnuté použitie zlúčeniny vzorca (I) alebo jej farmaceuticky
prijateľnej soli na výrobu liečiva na liečenie rakoviny.
Je tu opísaný spôsob liečenia ochorenia, pri ktorom je prospešná inhibícia DNA-PK, u
teplokrvného živočícha, ktorý také liečenie potrebuje, ktorý zahŕňa podávanie terapeuticky
účinného množstva zlúčeniny vzorca (I) alebo jeho farmaceuticky prijateľnej soli uvedenému
teplokrvnému živočíchovi. V jednom prípade je uvedeným ochorením rakovina. V jednom
prípade je uvedená rakovina vybraná zo skupiny, ktorú tvorí kolorektálna rakovina, glioblastóm,
rakovina žalúdka, rakovina vaječníkov, difúzny veľkobunkový B-lymfóm, chronická
lymfocytárna leukémia, akútna myeloidná leukémia, dlaždicový karcinóm hlavy a krku, rakovina
prsníka,

rakovina

prostaty,

rakovina močového

mechúra,

hepatocelulárny

karcinóm,

malobunková rakovina pľúc a nemalobunková rakovina pľúc. V jednom prípade je uvedená
rakovina vybraná zo skupiny, ktorú tvorí kolorektálna rakovina, glioblastóm, rakovina žalúdka,
rakovina vaječníkov, difúzny veľkobunkový B-lymfóm, chronická lymfocytárna leukémia,
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dlaždicový karcinóm hlavy a krku a rakovina pľúc. V jednom prípade je uvedenou rakovinou
kolorektálna rakovina.
Pojem „terapeuticky účinné množstvo" označuje množstvo zlúčeniny vzorca (I), ako sa opisuje v
ktoromkoľvek z uskutočnení v tomto dokumente, ktoré je účinné na poskytovanie „terapie" u
subjektu alebo na „liečenie" ochorenia alebo poruchy u subjektu. V prípade rakoviny môže
terapeuticky účinné množstvo spôsobiť akúkoľvek zo zmien pozorovateľných alebo merateľných
u subjektu, ako sa opisuje vo vyššie uvedenej definícii „terapie“, „liečenia“ a „profylaxie“.
Účinné množstvo môže napríklad znížiť počet rakovinových alebo nádorových buniek; zmenšiť
veľkosť nádora; inhibovať alebo zastaviť infiltráciu nádorových buniek do periférnych orgánov,
vrátane napríklad mäkkých tkanív a kosti; inhibovať a zastaviť metastázy nádora; inhibovať a
zastaviť rast nádora; zmierniť do určitej miery jeden alebo viacero príznakov spojených s
rakovinou, znížiť chorobnosť a úmrtnosť, zlepšiť kvalitu života alebo kombinácia takýchto
účinkov. Účinným množstvom môže byť množstvo dostatočné na zníženie príznakov ochorenia
reagujúceho na inhibíciu aktivity DNA-PK. U terapie rakoviny je možné účinnosť in-vivo merať
napríklad hodnotením doby prežitia, doby do progresie ochorenia (TTP), miery odpovede (RR),
doby trvania odpovede a/alebo kvality života. Ako uznajú odborníci v odbore, účinné množstvá
sa môžu líšiť v závislosti od spôsobu podania, použitia pomocnej látky a spoločného použitia s
inými činidlami. Napríklad, keď sa používa kombinovaná terapia, množstvo zlúčeniny vzorca (I)
alebo farmaceuticky prijateľnej soli opísanej v tejto špecifikácii a množstvo ďalšieho
farmaceuticky aktívneho činidla (činidiel) sú, keď sa kombinujú, spoločne účinné pri liečení
cielenej poruchy u živočíšneho pacienta. V tejto súvislosti sú kombinovaná množstva v
„terapeuticky účinnom množstve“, pokiaľ sú, keď sa kombinujú, dostatočné na zníženie
príznakov ochorenia odpovedajúceho na inhibíciu aktivity DNA-PK, ako sa opisuje vyššie.
Zvyčajne môže také množstvo určiť odborník v odbore napríklad tak, že sa vychádza z
rozmedzia dávok opísaných v tejto špecifikácii pre zlúčeninu vzorca (I) alebo jej farmaceuticky
prijateľné soli a so schváleným alebo inak publikovaným rozsahom dávky (dávok) ďalšej
farmaceuticky aktívnej zlúčeniny (zlúčenín).
Medzi „teplokrvné zvieratá“ patria napríklad ľudia.
V tomto dokumente je opísaný spôsob liečenia rakoviny u teplokrvného živočícha, ktorý také
liečenie potrebuje, ktorý zahŕňa podávanie terapeuticky účinného množstva zlúčeniny vzorca (I)
alebo jej farmaceuticky prijateľnej soli uvedenému teplokrvnému živočíchovi. V jednom prípade
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je uvedená rakovina vybraná zo skupiny, ktorú tvorí kolorektálna rakovina, glioblastóm,
rakovina žalúdka, rakovina vaječníkov, difúzny veľkobunkový B-lymfóm, chronická
lymfocytárna leukémia, akútna myeloidná leukémia, dlaždicový karcinóm hlavy a krku, rakovina
prsníka,

rakovina prostaty,

rakovina močového

mechúra,

hepatocelulárny

karcinóm,

malobunková rakovina pľúc a nemalobunková rakovina pľúc. V jednom prípade je uvedená
rakovina vybraná zo skupiny, ktorú tvorí kolorektálna rakovina, glioblastóm, rakovina žalúdka,
rakovina vaječníkov, difúzny veľkobunkový B-lymfóm, chronická lymfocytárna leukémia,
dlaždicový karcinóm hlavy a krku a rakovina pľúc. V jednom prípade je uvedenou rakovinou
kolorektálna rakovina.
V akomkoľvek uskutočnení, kde sa spomína rakovina vo všeobecnom zmysle, môže sa uvedená
rakovina vybrať zo skupiny, ktorú tvorí kolorektálna rakovina, glioblastóm, rakovina žalúdka,
rakovina vaječníkov, difúzny veľkobunkový B-lymfóm, chronická lymfocytárna leukémia,
akútna myeloidná leukémia, dlaždicový karcinóm hlavy a krku, rakovina prsníka, rakovina
močového mechúra, hepatocelulárny karcinóm, malobunková rakovina pľúc a nemalobunková
rakovina pľúc. Uvedená rakovina sa tiež môže vybrať zo skupiny, ktorú tvorí kolorektálna
rakovina, glioblastóm, rakovina žalúdka, rakovina vaječníkov, difúzny veľkobunkový B-lymfóm,
chronická lymfocytárna leukémia, dlaždicový karcinóm hlavy a krku a rakovina pľúc.
V akomkoľvek uskutočnení, kde sa rakovina spomína vo všeobecnom zmysle, sa môžu
aplikovať nasledujúce uskutočnenia:
V jednom uskutočnení je rakovinou kolorektálna rakovina.
V jednom uskutočnení je rakovinou glioblastóm.
V jednom uskutočnení je rakovinou rakovina žalúdka.
V jednom uskutočnení je rakovinou rakovina pažeráka.
V jednom uskutočnení je rakovinou rakovina vaječníkov.
V jednom uskutočnení je rakovinou rakovina endometria.
V jednom uskutočnení je rakovinou rakovina krčka maternice.
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V jednom uskutočnení je rakovinou difúzny veľkobunkový B-lymfóm.
V jednom uskutočnení je rakovinou chronická lymfocytárna leukémia.
V jednom uskutočnení je rakovinou akútna myeloidná leukémia.
V jednom uskutočnení je rakovinou dlaždicový karcinóm hlavy a krku.
V jednom uskutočnení je rakovinou rakovina prsníka.
V jednom uskutočnení je rakovinou trojnásobne negatívna rakovina prsníka.
V jednom uskutočnení je rakovinou rakovina prostaty.
V jednom uskutočnení je rakovinou rakovina močového mechúra.
„Trojnásobne negatívna rakovina prsníka“ je akákoľvek rakovina prsníka, ktorá neexprimuje
gény pre estrogénový receptor, progesterónový receptor a Her2/neu.
V jednom uskutočnení je rakovinou hepatocelulárny karcinóm.
V jednom uskutočnení je rakovinou rakovina pľúc.
V jednom uskutočnení je rakovinou pľúc malobunková rakovina pľúc.
V jednom uskutočnení je rakovinou pľúc nemalobunková rakovina pľúc.
V jednom uskutočnení je rakovinou metastatická rakovina.
V jednom uskutočnení metastatická rakovina zahŕňa metastázy centrálneho nervového systému.
V jednom uskutočnení zahŕňajú metastázy centrálneho nervového systému mozgové metastázy.
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V jednom uskutočnení zahŕňajú metastázy centrálneho nervového systému leptomeningeálne
metastázy.
„Leptomeningeálne metastázy“ nastávajú, keď sa rakovina rozšíri do mozgových plen, vrstiev
tkaniva pokrývajúcich mozog a miechu. Metastázy sa môžu šíriť do mozgových plen krvou
alebo môžu cestovať z mozgových metastáz nesených mozgomiechovým mokom (CSF), ktorý
preteká mozgovými plenami.
V jednom uskutočnení je rakovinou nemetastatická rakovina.
Protirakovinové liečenie opísané v tejto špecifikácii môže byť užitočné ako samostatná terapia
alebo môže zahŕňať, okrem podávania zlúčeniny vzorca (I),, konvenčnú operáciu, rádioterapiu
alebo chemoterapiu; alebo kombinácie takých ďalších terapií. Taká konvenčná operácia,
rádioterapia alebo chemoterapia sa môžu uskutočňovať súčasne, sekvenčne alebo oddelene od
liečenia zlúčeninou vzorca (I).
Rádioterapia môže zahŕňať jednu alebo viac z nasledujúcich kategórií terapie:
i. Externá radiačná terapia využívajúca elektromagnetické žiarenie a intraoperačná radiačná
terapia využívajúca elektromagnetické žiarenie;
ii. Vnútorná radiačná terapia alebo brachyterapia; vrátane intersticiálnej radiačnej terapie
alebo intraluminálnej radiačnej terapie; alebo
iii. Systémová radiačná terapia vrátane, ale bez obmedzenia na, jód 131 a stroncium 89.
V jednom uskutočnení sa teda poskytuje zlúčenina vzorca (I) alebo jej farmaceuticky prijateľná
soľ a rádioterapia na použitie v liečení rakoviny. V jednom uskutočnení je rakovinou NSCLC,
SCLC, rakovina močového mechúra, rakovina prostaty, pažeráka, hlavy a krku alebo rakovina
prsníka. V jednom uskutočnení je rakovinou glioblastóm. V jednom uskutočnení je rakovinou
metastatická rakovina. V jednom uskutočnení metastatická rakovina zahŕňa metastázy
centrálneho nervového systému. V jednom uskutočnení zahŕňajú metastázy centrálneho
nervového systému mozgové metastázy. V jednom uskutočnení zahŕňajú metastázy centrálneho
nervového systému leptomeningeálne metastázy.
V jednom uskutočnení sa poskytuje zlúčenina vzorca (I), alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ
na použitie v liečení rakoviny, kde sa zlúčenina vzorca (I), alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ
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podáva v kombinácii s rádioterapiou. V jednom uskutočnení je rakovinou NSCLC, SCLC,
rakovina močového mechúra, rakovina prostaty, pažeráka, hlavy a krku alebo rakovina prsníka.
V jednom uskutočnení je rakovinou glioblastóm. V jednom uskutočnení je rakovinou
metastatická rakovina. V jednom uskutočnení metastatická rakovina zahŕňa metastázy
centrálneho nervového systému. V jednom uskutočnení zahŕňajú metastázy centrálneho
nervového systému mozgové metastázy. V jednom uskutočnení zahŕňajú metastázy centrálneho
nervového systému leptomeningeálne metastázy.
V jednom uskutočnení sa poskytuje zlúčenina vzorca (I) alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ a
rádioterapia na použitie v súbežnom, oddelenom alebo sekvenčnom liečení rakoviny. V jednom
uskutočnení sa rakovina vyberá z glioblastómu, rakoviny pľúc (napríklad malobunkovej
rakoviny pľúc alebo nemalobunkovej rakoviny pľúc), rakoviny prsníka (napríklad trojnásobne
negatívnej rakoviny prsníka), rakoviny prostaty, rakoviny močového mechúra, karcinómu
dlaždicových buniek hlavy a krku, rakoviny pažeráka, rakoviny krčka maternice a rakoviny
endometria. V jednom uskutočnení je rakovinou glioblastóm. V jednom uskutočnení je
rakovinou metastatická rakovina. V jednom uskutočnení metastatická rakovina zahŕňa metastázy
centrálneho nervového systému. V jednom uskutočnení zahŕňajú metastázy centrálneho
nervového systému mozgové metastázy. V jednom uskutočnení zahŕňajú metastázy centrálneho
nervového systému leptomeningeálne metastázy.
V jednom uskutočnení sa poskytuje zlúčenina vzorca (I), alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ
na použitie v liečení rakoviny, kde sa zlúčenina vzorca (I), alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ
podáva súbežne, oddelene alebo sekvenčne s rádioterapiou. V jednom uskutočnení sa rakovina
vyberá z glioblastómu, rakoviny pľúc (napríklad malobunkovej rakoviny pľúc alebo
nemalobunkovej rakoviny pľúc), rakoviny prsníka (napríklad trojnásobne negatívnej rakoviny
prsníka), rakoviny prostaty, rakoviny močového mechúra, karcinómu dlaždicových buniek hlavy
a krku, rakoviny pažeráka, rakoviny krčka maternice a rakoviny endometria. V jednom
uskutočnení je rakovinou glioblastóm. V jednom uskutočnení je rakovinou metastatická rakovina.
V jednom uskutočnení metastatická rakovina zahŕňa metastázy centrálneho nervového systému.
V jednom uskutočnení zahŕňajú metastázy centrálneho nervového systému mozgové metastázy.
V jednom uskutočnení zahŕňajú metastázy centrálneho nervového systému leptomeningeálne
metastázy.
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Je tu opísaný spôsob liečenia rakoviny u teplokrvného živočícha, ktorý také liečenie potrebuje,
ktorý zahŕňa podávanie zlúčeniny vzorca (I) alebo jej farmaceuticky prijateľnej soli a
rádioterapie uvedenému teplokrvnému živočíchovi, pričom zlúčenina vzorca (I) alebo jej
farmaceuticky prijateľná soľ a rádioterapia sú pri vyvolaní protirakovinového účinku spoločne
účinné. V jednom prípade sa rakovina vyberá z glioblastómu, rakoviny pľúc (napríklad
malobunkovej rakoviny pľúc alebo nemalobunkovej rakoviny pľúc), rakoviny prsníka (napríklad
trojnásobne negatívnej rakoviny prsníka), rakoviny prostaty, rakoviny močového mechúra,
karcinómu dlaždicových buniek hlavy a krku, rakoviny pažeráka, rakoviny krčka maternice a
rakoviny endometria. V jednom prípade je rakovinou glioblastóm. V jednom prípade je
rakovinou metastatická rakovina. V jednom prípade metastatická rakovina zahŕňa metastázy
centrálneho nervového systému. V jednom prípade zahŕňajú metastázy centrálneho nervového
systému mozgové metastázy. V jednom prípade zahŕňajú metastázy centrálneho nervového
systému leptomeningeálne metastázy.
Je tu tiež opísaný spôsob liečenia rakoviny u teplokrvného živočícha, ktorý také liečenie
potrebuje, ktorý zahŕňa podávanie zlúčeniny vzorca (I) alebo jej farmaceuticky prijateľnej soli a
súbežné, oddelené alebo postupné podávanie rádioterapie uvedenému teplokrvnému živočíchovi,
pričom zlúčenina vzorca (I) alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ a rádioterapia sú pri vyvolaní
protirakovinového účinku spoločne účinné. V jednom prípade je rakovinou glioblastóm. V
jednom prípade je rakovinou metastatická rakovina. V jednom prípade metastatická rakovina
zahŕňa metastázy centrálneho nervového systému. V jednom prípade zahŕňajú metastázy
centrálneho nervového systému mozgové metastázy. V jednom prípade zahŕňajú metastázy
centrálneho nervového systému leptomeningeálne metastázy.
V akomkoľvek uskutočnení sa rádioterapia vyberie zo skupiny pozostávajúcej z jednej alebo
viacerých kategórií rádioterapie uvedených pod bodmi (i) - (iii) vyššie.
Chemoterapia môže zahŕňať jednu alebo viac z nasledujúcich kategórií protinádorových látok:
i. Antineoplastické činidlá a ich kombinácie, ako sú alkylačné činidlá pre DNA
(napríklad cisplatina, oxaliplatina, karboplatina, cyklofosfamid, dusíkaté yperity ako
ifosfamid,

bendamustín,

melfalán,

chlorambucil,

busulfán,

temozolamid

a

nitrózomočoviny, ako je karmustín); antimetabolity (napríklad gemcitabín a antifoláty,
ako sú fluórpyrimidíny, ako je 5-fluóruracil a tegafur, raltitrexed, metotrexát, cytozín
arabinozid a hydroxymočovina); protinádorové antibiotiká (napríklad antracyklíny ako
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adriamycín, bleomycín, doxorubicín, lipozomálny doxorubicín, pirarubicín, daunomycín,
valrubicín, epirubicín, idarubicín, mitomycín-C, daktinomycín, amrubicín a mitramycín);
antimitotické činidlá (napríklad vinka alkaloidy ako vinkristín, vinblastín, vindezín a
vinorelbín a taxoidy ako taxol a taxotere a inhibítory polokinázy); a inhibítory
topoizomerázy (napríklad epipodofylotoxíny ako etopozid a tenipozid, amsakrín,
irinotekán, topotekán a kamptotecín); inhibítory mechanizmov opravy DNA, ako je CHK
kináza; inhibítory ATM (ako sú AZD0156 a AZD1390); inhibítory poly (ADP-ribóza)
polymerázy (inhibítory PARP, vrátane olaparibu); a inhibítory Hsp90, ako je
tanespimycín a retaspimycín, inhibítory ATR kinázy (ako AZD6738); a inhibítory WEE1
kinázy (ako je AZD1775/MK-1775);
ia. Antineoplastické činidlá a ich kombinácie, ako sú alkylačné činidlá pre DNA
(napríklad cisplatina, oxaliplatina, karboplatina, cyklofosfamid, dusíkaté yperity ako
ifosfamid,

bendamustín,

melfalán,

chlorambucil,

busulfán,

temozolamid

a

nitrózomočoviny, ako je karmustín); antimetabolity (napríklad gemcitabín a antifoláty,
ako sú fluórpyrimidíny, ako je 5-fluóruracil a tegafur, raltitrexed, metotrexát, cytozín
arabinozid a hydroxymočovina); protinádorové antibiotiká (napríklad antracyklíny ako
adriamycín, bleomycín, doxorubicín, lipozomálny doxorubicín, pirarubicín, daunomycín,
valrubicín, epirubicín, idarubicín, mitomycín-C, daktinomycín, amrubicín a mitramycín);
antimitotické činidlá (napríklad vinka alkaloidy ako vinkristín, vinblastín, vindezín a
vinorelbín a taxoidy ako taxol a taxotere a inhibítory polokinázy); a inhibítory
topoizomerázy (napríklad epipodofylotoxíny ako etopozid a tenipozid, amsakrín,
irinotekán, topotekán a kamptotecín); inhibítory mechanizmov opravy DNA, ako je CHK
kináza; inhibítory ATM (ako AZD0156); inhibítory poly (ADP-ribóza) polymerázy
(inhibítory PARP, vrátane olaparibu); a inhibítory Hsp90, ako je tanespimycín a
retaspimycín, inhibítory ATR kinázy (ako AZD6738); a inhibítory WEE1 kinázy (ako je
AZD1775/MK-1775);
ii. Antiangiogénne činidlá, ako sú tie, ktoré inhibujú účinky vaskulárneho endoteliálneho
rastového faktora, napríklad protilátka bevacizumab proti vaskulárnemu endoteliálnemu
bunkovému rastovému faktoru a napríklad inhibítor receptoru VEGF tyrozín kinázy, ako
je vandetanib (ZD6474), sorafenib, vatalanib (PTK787) sunitinib (SU11248), axitinib
(AG-013736), pazopanib (GW 786034) a cediranib (AZD2171); zlúčeniny, ako sú tie
opísané v medzinárodných patentových prihláškach WO 97/22596, WO 97/30035, WO
97/32856 a WO 98/13354; a zlúčeniny, ktoré fungujú inými mechanizmami (napríklad
linomid, inhibítory funkcie integrínu αvβ3 a angiostatín) alebo inhibítory angiopoetínov a
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ich receptorov (Tie-1 a Tie-2), inhibítory PDGF, inhibítory delta podobného ligandu
(DLL-4);
iii. Prístupy imunoterapie, vrátane napríklad ex-vivo a in-vivo prístupov na zvýšenie
imunogenicity nádorových buniek pacienta, ako je transfekcia cytokínmi, ako je
interleukín 2, interleukín 4 alebo faktor stimulujúci kolónie granulocytov a makrofágov;
prístupy na zníženie anergie T-buniek alebo funkcie regulačných T-buniek; prístupy,
ktoré zvyšujú odpovede T-buniek na nádory, ako je blokovanie protilátok proti CTLA4
(napríklad ipilimumab a tremelimumab), B7H1, PD-1 (napríklad BMS-936558 alebo
AMP-514), PD-L1 (napríklad MEDI4736 (durvalumab)) a agonistické protilátky proti
CD137; prístupy využívajúce transfekované imunitné bunky, ako sú cytokíntransfekované dendritické bunky; prístupy využívajúce cytokín-transfekované nádorové
bunkové línie, prístupy využívajúce protilátky proti antigénom asociovaným s nádorom a
protilátky, ktoré poškodzujú cieľové typy buniek (napr. nekonjugované anti-CD20
protilátky, ako je Rituximab, rádioaktívne značené anti-CD20 protilátky Bexxar a
Zevalin a anti-CD54 protilátky Campath); prístupy využívajúce anti-idiotypické
protilátky; prístupy, ktoré zlepšujú funkciu buniek prirodzených zabíjačov; a prístupy,
ktoré využívajú konjugáty protilátka-toxín (napr. anti-CD33 protilátka Mylotarg);
imunotoxíny, ako je moxetumumab pasudotox; agonisti toll-like receptora 7 alebo tolllike receptora 9;
iv. Pripravok na zvyšovanie účinnosti ako je leukovorín.
V jednom uskutočnení sa teda poskytuje zlúčenina vzorca (I) alebo jej farmaceuticky prijateľná
soľ a aspoň jedna ďalšia protinádorová látka na použitie v liečení rakoviny. V jednom
uskutočnení sa poskytuje zlúčenina vzorca (I), alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ na použitie
v liečení rakoviny, kde sa zlúčenina vzorca (I), alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ podáva v
kombinácii s ďalšou protinádorovou látkou. V jednom uskutočnení je jedna ďalšia protinádorová
látka. V jednom uskutočnení sú dve ďalšie protinádorové látky. V jednom uskutočnení sú tri
ďalšie protinádorové látky.
V jednom uskutočnení sa poskytuje zlúčenina vzorca (I) alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ a
aspoň jedna ďalšia protinádorová látka na použitie v súbežnom, oddelenom alebo sekvenčnom
liečení rakoviny. V jednom uskutočnení sa poskytuje zlúčenina vzorca (I), alebo jej
farmaceuticky prijateľná soľ na použitie v liečení rakoviny, kde sa zlúčenina vzorca (I), alebo jej
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farmaceuticky prijateľná soľ podáva súbežne, oddelene alebo sekvenčne s ďalšou
protinádorovou látkou.
Je tu opísaný spôsob liečenia rakoviny u teplokrvného živočícha, ktorý také liečenie potrebuje,
ktorý zahŕňa podávanie zlúčeniny vzorca (I) alebo jej farmaceuticky prijateľnej soli a aspoň
jednej ďalšej protinádorovej látky uvedenému teplokrvného živočíchovi, pričom množstvo
zlúčeniny vzorca (I) alebo jej farmaceuticky prijateľnej soli a ďalšia protinádorová látka sú pri
vyvolaní protirakovinového účinku spoločne účinné.
Je tu tiež opísaný spôsob liečenia rakoviny u teplokrvného živočícha, ktorý také liečenie
potrebuje, ktorý zahŕňa podávanie zlúčeniny vzorca (I) alebo jej farmaceuticky prijateľnej soli
uvedenému teplokrvného živočíchovi a súčasné, oddelené alebo postupné podávanie aspoň
jednej ďalšej protinádorovej látky uvedenému teplokrvnému živočíchovi, pričom množstvo
zlúčeniny vzorca (I) alebo jej farmaceuticky prijateľnej soli a ďalšej protinádorovej látky je pri
vyvolaní protirakovinového účinku spoločne účinné.
V akomkoľvek prípade sa ďalšia protinádorová látka vyberá zo skupiny pozostávajúcej z jednej
alebo viacerých protinádorových látok uvedených v bodoch (i) - (iv) vyššie.
V jednom uskutočnení sa poskytuje zlúčenina vzorca (I) alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ a
aspoň jedno antineoplastické činidlo na použitie v liečení rakoviny. V jednom uskutočnení sa
poskytuje zlúčenina vzorca (I), alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ na použitie v liečení
rakoviny, kde sa zlúčenina vzorca (I), alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ podáva v
kombinácii s aspoň jedným antineoplastickým činidlom. V jednom uskutočnení sa
antineoplastické činidlo vyberá zo zoznamu antineoplastických činidiel v bode (i) vyššie.
V jednom uskutočnení sa poskytuje zlúčenina vzorca (I) alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ a
aspoň jedno antineoplastické činidlo na použitie v súbežnom, oddelenom alebo sekvenčnom
liečení rakoviny. V jednom uskutočnení sa poskytuje zlúčenina vzorca (I), alebo jej
farmaceuticky prijateľná soľ na použitie v liečení rakoviny, kde sa zlúčenina vzorca (I), alebo jej
farmaceuticky prijateľná soľ podáva súbežne, oddelene alebo sekvenčne s aspoň jedným
antineoplastickým činidlom. V jednom uskutočnení sa antineoplastické činidlo vyberá zo
zoznamu antineoplastických činidiel v bode (i) vyššie.
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V jednom uskutočnení sa poskytuje zlúčenina vzorca (I), alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ a
aspoň jedna ďalšia protinádorová látka vybraná zo skupiny pozostáva z cisplatiny, oxaliplatiny,
karboplatiny, valrubicínu, idarubicínu, doxorubicínu, pirarubicínu, irinotekánu, topotekánu,
amrubicínu, epirubicínu, etopozidu, mitomycínu, bendamustínu, chlorambucilu, cyklofosfamidu,
ifosfamidu, karmustinu, melfalanu, bleomycínu, olaparibu, MEDI4736 (durvalumab), AZD1775,
AZD6738, AZD1390 a AZD0156, na použitie v liečení rakoviny.
V jednom uskutočnení sa poskytuje zlúčenina vzorca (I), alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ a
aspoň jedna ďalšia protinádorová látka vybraná zo skupiny pozostáva z cisplatiny, oxaliplatiny,
karboplatiny, valrubicínu, idarubicínu, doxorubicínu, pirarubicínu, irinotekánu, topotekánu,
amrubicínu, epirubicínu, etopozidu, mitomycínu, bendamustínu, chlorambucilu, cyklofosfamidu,
ifosfamidu, karmustinu, melfalanu, bleomycínu, olaparibu, MEDI4736 (durvalumab), AZD1775
a AZD6738, na použitie v liečení rakoviny.
V jednom uskutočnení sa poskytuje zlúčenina vzorca (I), alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ a
aspoň jedna ďalšia protinádorová látka vybraná zo skupiny pozostávajúcej z cisplatiny,
oxaliplatiny, karboplatiny, doxorubicínu, pirarubicínu, irinotekánu, topotekánu, amrubicínu,
epirubicínu, etopozidu, mitomycínu, bendamustínu, chlorambucilu, cyklofosfamidu, ifosfamidu,
karmustínu, melfalánu, bleomycínu, olaparibu, AZD1775, AZD6738, AZD1390 a AZD0156, na
použitie v liečení rakoviny.
V jednom uskutočnení sa poskytuje zlúčenina vzorca (I), alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ a
aspoň jedna ďalšia protinádorová látka vybraná zo skupiny pozostávajúcej z cisplatiny,
oxaliplatiny, karboplatiny, doxorubicínu, pirarubicínu, irinotekánu, topotekánu, amrubicínu,
epirubicínu, etopozidu, mitomycínu, bendamustínu, chlorambucilu, cyklofosfamidu, ifosfamidu,
karmustínu, melfalánu, bleomycínu, olaparibu, MEDI4736, AZD1775 a AZD6738, na použitie v
liečení rakoviny.
V jednom uskutočnení je poskytnutá zlúčenina vzorca (I) alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ
a olaparib na použitie v liečení rakoviny.
V jednom uskutočnení sa poskytuje zlúčenina vzorca (I), alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ a
AZD6738 na použitie v liečení rakoviny.
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V jednom uskutočnení sa poskytuje zlúčenina vzorca (I), alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ a
AZD0156 na použitie v liečení rakoviny.
V jednom uskutočnení sa poskytuje zlúčenina vzorca (I), alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ
na použitie pri liečení rakoviny, kde sa zlúčenina vzorca (I), alebo jej farmaceuticky prijateľná
soľ podáva v kombinácii s aspoň jednou ďalšou protinádorovou látkou vybranou zo skupiny
pozostávajúcej z cisplatiny, oxaliplatiny, karboplatiny, valrubicínu, idarubicínu, doxorubicínu,
pirarubicínu, irinotekánu, topotekánu, amrubicínu, epirubicínu, etopozidu, mitomycínu,
bendamustínu, chlorambucilu, cyklofosfamu, cyklosfamidu, cykloposfamidu, cyklosfamidu,
cykloposfamidu, melfalánu, bleomycínu, olaparibu, MEDI4736 (durvalumab), AZD1775,
AZD6738, AZD1390 a AZD0156.
V jednom uskutočnení sa poskytuje zlúčenina vzorca (I), alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ
na použitie pri liečení rakoviny, kde sa zlúčenina vzorca (I), alebo jej farmaceuticky prijateľná
soľ podáva v kombinácii s aspoň jednou ďalšou protinádorovou látkou vybranou zo skupiny
pozostávajúcej z cisplatiny, oxaliplatiny, karboplatiny, valrubicínu, idarubicínu, doxorubicínu,
pirarubicínu, irinotekánu, topotekánu, amrubicínu, epirubicínu, etopozidu, mitomycínu,
bendamustínu, chlorambucilu, cyklofosfamu, cyklosfamidu, cykloposfamidu, cyklosfamidu,
cykloposfamidu, melfalánu, bleomycínu, olaparibu, MEDI4736 (durvalumab), AZD1775 a
AZD6738.
V jednom uskutočnení sa poskytuje zlúčenina vzorca (I), alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ
na použitie v liečení rakoviny, kde sa zlúčenina vzorca (I), alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ
podáva v kombinácii s olaparibom.
V jednom uskutočnení sa poskytuje zlúčenina vzorca (I), alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ
na použitie v liečení rakoviny, kde sa zlúčenina vzorca (I), alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ
podáva v kombinácii s AZD6738.
V jednom uskutočnení sa poskytuje zlúčenina vzorca (I), alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ
na použitie v liečení rakoviny, kde sa zlúčenina vzorca (I), alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ
podáva v kombinácii s AZD0156.
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V jednom uskutočnení sa poskytuje zlúčenina vzorca (I), alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ a
aspoň jedna ďalšia protinádorová látka vybraná zo skupiny pozostávajúcej z doxorubicínu,
pirarubicínu, irinotekánu, topotekánu, etopozidu, mitomycínu, bendamustínu, chlorambucilu,
cyklofosfamidu, ifosfamidu, karmustínu, melfalánu, bleomycínu a olaparibu na použitie pri
liečení rakoviny.
V jednom uskutočnení sa poskytuje zlúčenina vzorca (I), alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ
na použitie v liečení rakoviny, kde sa zlúčenina vzorca (I), alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ
podáva v kombinácii s aspoň jednou ďalšou protinádorovou látkou vybranou zo skupiny
pozostávajúcej z doxorubicínu, irinotekánu, topotekánu, etopozidu, mitomycínu, bendamustínu,
chlorambucilu, cyklofosfamidu, ifosfamidu, karmustínu, melfalánu, bleomycínu a olaparibu.
V jednom uskutočnení sa poskytuje zlúčenina vzorca (I), alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ a
aspoň jedna ďalšia protinádorová látka vybraná zo skupiny pozostávajúcej z doxorubicínu,
irinotekánu, topotekánu, etopozidu, mitomycínu, bendamustínu, chlorambucilu, cyklofosfamidu,
ifosfamidu, karmustínu, melfalánu a bleomycínu na použitie pri liečení rakoviny.
V jednom uskutočnení sa poskytuje zlúčenina vzorca (I), alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ
na použitie v liečení rakoviny, kde sa zlúčenina vzorca (I), alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ
podáva v kombinácii s aspoň jednou ďalšou protinádorovou látkou vybranou zo skupiny
pozostávajúcej z doxorubicínu, irinotekánu, topotekánu, etopozidu, mitomycínu, bendamustínu,
chlorambucilu, cyklofosfamidu, ifosfamidu, karmustínu, melfalánu and bleomycínu.
V jednom uskutočnení sa poskytuje zlúčenina vzorca (I), alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ
na použitie pri liečení rakoviny, kde sa zlúčenina vzorca (I), alebo jej farmaceuticky prijateľná
soľ podáva v kombinácii s aspoň jednou ďalšou protinádorovou látkou vybranou zo skupiny
pozostávajúcej z doxorubicínu, pirarubicínu, amrubicínu a epirubicínu. V jednom uskutočnení je
rakovinou akútna myeloidná leukémia. V jednom uskutočnení je rakovinou rakovina prsníka
(napríklad trojnásobne negatívna rakovina prsníka). V jednom uskutočnení je rakovinou
hepatocelulárny karcinóm.
V jednom uskutočnení sa poskytuje zlúčenina vzorca (I), alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ a
irinotekán na použitie v liečení rakoviny. V jednom uskutočnení sa poskytuje zlúčenina vzorca
(I), alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ na použitie v liečení rakoviny, kde sa zlúčenina vzorca
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(I), alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ podáva v kombinácii s irinotekánom. V jednom
uskutočnení je rakovinou kolorektálna rakovina.
V jednom uskutočnení sa poskytuje zlúčenina vzorca (I), alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ a
FOLFIRI na použitie v liečení rakoviny. V jednom uskutočnení sa poskytuje zlúčenina vzorca
(I), alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ na použitie v liečení rakoviny, kde sa zlúčenina vzorca
(I), alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ podáva v kombinácii s FOLFIRI. V jednom
uskutočnení je rakovinou kolorektálna rakovina.
FOLFIRI je dávkovací režim zahŕňajúci kombináciu leukovorínu, 5-fluórouracilu a irinotekánu.
V jednom uskutočnení sa poskytuje zlúčenina vzorca (I), alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ a
R-CHOP na použitie v liečení rakoviny. V jednom uskutočnení sa poskytuje zlúčenina vzorca (I),
alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ na použitie v liečení rakoviny, kde sa zlúčenina vzorca (I),
alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ podáva v kombinácii s R-CHOP. V jednom uskutočnení je
rakovinou non-Hodgkinov lymfóm.
R-CHOP

je

dávkovací

režim

zahŕňajúci

kombináciu

rituximabu,

cyklofosfamidu,

hydroxydaunomycínu (doxorubicín hydrochloridu), onvavínu (vinkristínu) a prednizolónu.
V jednom uskutočnení sa poskytuje zlúčenina vzorca (I), alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ
na použitie v liečení rakoviny, kde sa zlúčenina vzorca (I), alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ
podáva v kombinácii s olaparibom. V jednom uskutočnení je rakovinou rakovina žalúdka.
V jednom uskutočnení sa poskytuje zlúčenina vzorca (I), alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ
na použitie v liečení rakoviny, kde sa zlúčenina vzorca (I), alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ
podáva v kombinácii s topotekánom. V jednom uskutočnení je rakovinou malobunková rakovina
pľúc. V jednom uskutočnení sa poskytuje zlúčenina vzorca (I), alebo jej farmaceuticky prijateľná
soľ na použitie v liečení rakoviny, kde sa zlúčenina vzorca (I), alebo jej farmaceuticky prijateľná
soľ podáva v kombinácii s imunoterapiou. V jednom uskutočnení je imunoterapia jedno alebo
viac činidiel uvedených pod bodom (iii) vyššie. V jednom uskutočnení je imunoterapiou
protilátka anti-PD-L1 (napríklad MEDI4736 (durvalumab)).
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V jednom uskutočnení je poskytnutá farmaceutická kompozícia obsahujúca zlúčeninu vzorca (I)
a aspoň jednu ďalšiu protinádorovú látku. V jednom uskutočnení farmaceutická kompozícia tiež
obsahuje aspoň jedno farmaceuticky prijateľné riedidlo alebo nosič. V jednom uskutočnení je
protinádorovou látkou antineoplastické činidlo.
V jednom uskutočnení je poskytnutá farmaceutická kompozícia obsahujúca zlúčeninu vzorca (I)
a aspoň jednu ďalšiu protinádorovú látku na použitie pri liečení rakoviny. V jednom uskutočnení
farmaceutická kompozícia tiež obsahuje aspoň jedno farmaceuticky prijateľné riedidlo alebo
nosič. V jednom uskutočnení je protinádorovou látkou antineoplastické činidlo.
Podľa ďalšieho uskutočnenia sa poskytuje sada obsahujúca:
a) Zlúčeninu vzorca (I), alebo jej farmaceuticky prijateľnú soľ v prvej jednotkovej dávkovej
forme;
b) Ďalšiu dodatočnú protinádorovú látku v ďalšej jednotkovej dávkovej forme;
c) Nádobu na uloženie uvedenej prvej a ďalšej jednotkovej dávkovej formy; a prípadne
d) Návod na použitie. V jednom uskutočnení protinádorová látka obsahuje antineoplastické
činidlo.
V akomkoľvek uskutočnení, kde sa spomína antineoplastické činidlo, je antineoplastickým
činidlom jedno alebo viac činidiel uvedených pod bodom (i) vyššie.
Zlúčeniny vzorca (I) a ich farmaceuticky prijateľné soli sa môžu podávať ako farmaceutické
kompozície obsahujúce jednu alebo viac farmaceuticky prijateľných riedidiel alebo nosičov.
V jednom uskutočnení sa preto poskytuje farmaceutická kompozícia obsahujúca zlúčeninu
vzorca (I), alebo jej farmaceuticky prijateľnú soľ a aspoň jedno farmaceuticky prijateľné riedidlo
alebo nosič.
Kompozície môžu byť vo forme vhodnej na perorálne použitie (napríklad ako tablety, pastilky,
tvrdé alebo mäkké kapsuly, vodné alebo olejové suspenzie, emulzie, dispergovateľné prášky
alebo granule, sirupy alebo roztoky), na lokálne použitie (napríklad ako krémy, masti, gély alebo
vodné alebo olejové roztoky alebo suspenzie), na podanie formou inhalácie (napríklad ako jemne
rozptýlený prášok alebo ako kvapalný aerosol), na podanie formou insuflácie (napríklad ako
jemne rozptýlený prášok) alebo na parenterálne podanie (napríklad ako sterilný vodný alebo
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olejový roztok na intravenózne, subkutánne alebo intramuskulárne podanie) alebo ako čapík na
rektálne podanie. Kompozície je možné získať konvenčnými postupmi použitím konvenčných
farmaceutických pomocných látok, dobre známych v odbore. Kompozície určené na perorálne
použitie tedy môžu obsahovať napríklad jedno alebo viac farbív, sladidiel, ochucovacích a/alebo
konzervačných činidiel.
V jednom uskutočnení je poskytnutý farmaceutický prostriedok obsahujúci zlúčeninu vzorca (I)
alebo jej farmaceuticky prijateľnú soľ a aspoň jedno farmaceuticky prijateľné riedidlo alebo
nosič, na použitie pri terapii.
V jednom uskutočnení je poskytnutý farmaceutický prostriedok obsahujúci zlúčeninu vzorca (I)
alebo jej farmaceuticky prijateľnú soľ a aspoň jedno farmaceuticky prijateľné riedidlo alebo
nosič, na použitie pri liečení rakoviny. V jednom uskutočnení je uvedená rakovina vybraná zo
skupiny, ktorú tvorí kolorektálna rakovina, glioblastóm, rakovina žalúdka, rakovina vaječníkov,
difúzny veľkobunkový B-lymfóm, chronická lymfocytárna leukémia, akútna myeloidná
leukémia, dlaždicový karcinóm hlavy a krku, rakovina prsníka, hepatocelulárny karcinóm,
malobunková rakovina pľúc a nemalobunková rakovina pľúc. V jednom uskutočnení je uvedená
rakovina vybraná zo skupiny, ktorú tvorí kolorektálna rakovina, glioblastóm, rakovina žalúdka,
rakovina vaječníkov, difúzny veľkobunkový B-lymfóm, chronická lymfocytárna leukémia,
dlaždicový karcinóm hlavy a krku a rakovina pľúc. V jednom uskutočnení je uvedenou
rakovinou kolorektálna rakovina.
Zlúčenina všeobecného vzorca (I) sa zvyčajne podáva teplokrvnému zvieraťu v jednotkovej
dávke v rozmedzí 2,5-5000 mg/m2 plochy povrchu tela zvieraťa alebo približne 0,05-100 mg/kg,
a táto dávka zvyčajne poskytuje terapeuticky účinnú dávku. Jednotková dávková forma, ako
tableta alebo kapsula bude zvyčajne obsahovať, napríklad 0,1-250 mg účinnej zložky. Denná
dávka bude nevyhnutne kolísať v závislosti od liečeného jedinca, od konkrétneho spôsobu
podania, akejkoľvek súčasne podávanej terapie a od závažnosti liečenej choroby. Podľa toho
môže lekár, ktorý lieči konkrétneho pacienta, určiť optimálnu dávku.
PRÍKLADY
Rôzne uskutočnenia sú ilustrované nasledujúcimi príkladmi.
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Pokiaľ nie je uvedené inak, boli východiskové látky komerčne dostupné. Všetky rozpúšťadlá a
komerčné činidlá mali laboratórnu čistotu a použila sa tak, ako prišla.
Počas prípravy príkladov všeobecne:
(i) reakcie boli uskutočňované pri teplote miestnosti (rt), tj. v rozmedzí 17 až 25 °C a v
atmosfére inertného plynu, ako je N2 alebo Ar, pokiaľ nie je uvedené inak;
(ii) všeobecne bol priebeh reakcií sledovaný chromatografiou na tenkej vrstve (TLC) a/alebo
analytickou vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiou (HPLC alebo UPLC), ktorá
bola zvyčajne spojená s hmotnostným spektrometrom (LCMS). Uvedené reakčné časy
nie sú nutne minimálne dosiahnuteľné;
(iii) pokiaľ bolo potrebné, boli organické roztoky vysušené nad bezvodým MgSO4 alebo
Na2SO4, postupy spracovania boli uskutočňované pomocou tradičných techník
oddeľovania fáz alebo pomocou SCX, ako je opísané v (xiii), odparovanie bolo
uskutočňované buď rotačným odparovaním vo vákuu alebo pomocou prístrojov Genevac
HT-4 / EZ-2 alebo Biotage V10;
(iv) výťažky, pokiaľ sú prítomné, nemusia byť nutne maximálne dosiahnuteľné, a pokiaľ je
to nutné, boli reakcie opakované, pokiaľ bolo požadované väčšie množstvo reakčného
produktu;
(v) všeobecne boli štruktúry koncových produktov vzorca (I) potvrdené nukleárnou
magnetickou rezonanciou (NMR) a/alebo hmotnostnými spektrálnymi technikami;
elektrosprejové hmotnostné spektrálne údaje boli získané pomocou prístroja Waters
Acquity UPLC spojeného s hmotnostným spektrometrom Waters s jednoduchým
kvadrupólom získavajúcim údaje ako kladných, tak aj záporných iónov, a všeobecne sú
hlásené iba ióny týkajúce sa materskej štruktúry; hodnoty chemického posunu protónovej
NMR boli merané na delta stupnici pomocou spektrometra Bruker AV500 pracujúceho
pri intenzite poľa 500 MHz, Bruker AV400 pracujúceho na 400 MHz alebo Bruker
AV300 pracujúceho na 300 MHz. Pokiaľ nie je uvedené inak, boli NMR spektrá získané
pri 500 MHz v d6-dimetylsulfoxide. Boli použité nasledujúce skratky: s, singlet; d, dublet;
t, triplet; q, kvartet; m, multiplet; br, široký; qn, kvintet;
(vi) pokiaľ nie je uvedené inak, zlúčeniny obsahujúce asymetrický atóm uhlíka a/alebo síry
neboli rozlíšené;
(vii) Medziprodukty neboli nutne úplne purifikované, ale ich štruktúry a čistota boli
hodnotené pomocou TLC, analytickej HPLC/UPLC a/alebo NMR analýzy a/alebo
hmotnostnou spektrometriou;
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(viii) pokiaľ nie je uvedené inak, flash kolónová chromatografia (fcc) bola uskutočňovaná na
oxide kremičitom Merck Kieselgel (č. výr. 9385) alebo na oxide kremičitom s reverznou
fázou (Fluka silikagél 90 C18) alebo na patrónach Silicycle (oxid kremičitý 40–63 µm,
hmotnosť 4 až 330 g) alebo na patrónach Grace resolv (4–120 g) alebo na kolónach
RediSep Rf 1.5 Flash alebo na vysoko výkonných kolónach RediSep Rf Gold Flash
(hmotnosť 150–415 g) alebo na kolónach RediSep Rf Gold C18 s obrátenou fázou (20–
40 µm oxid kremičitý), buď ručne, alebo automatizovane pomocou systému Isco
CombiFlash Companion alebo podobného systému;
(ix) Preparatívna HPLC na reverznej fáze (RP HPLC) bola uskutočňovaná na C18 s
reverznou fázou na oxide kremičitom typicky s použitím kolóny Waters XSelect CSH
C18 (5 µm oxid kremičitý, priemer 30 mm, dĺžka 100 mm) s použitím klesajúcej polárnej
zmesi ako eluentu, napríklad [obsahujúcej 0,1 % kyseliny mravčej alebo 0,3–5 %
hydroxidu amónneho vo vodnom roztoku (d = 0,91)] ako rozpúšťadlo A a acetonitril ako
rozpúšťadlo B; typický postup by bol nasledujúci: gradient rozpúšťadla počas 10–
20 minút, pri 40–50 ml za minútu, zo zmesi 95:5 rozpúšťadiel A a B do zmesi 5:95
rozpúšťadiel A a B (alebo podľa potreby iný pomer).
(x) Boli použité nasledujúce analytické metódy UPLC; všeobecne bol použitý oxid kremičitý
s reverznou fázou C18 s prietokovou rýchlosťou 1 ml/minútu a detekcia bola
uskutočňovaná pomocou elektrosprejovej hmotnostnej spektrometrie a UV absorbancie
zaznamenávajúcej rozsah vlnových dĺžok 220–320 nm. Analytická UPLC bola
uskutočnená na oxide kremičitom s reverznou fázou CSH C18 s použitím kolóny Waters
XSelect CSH C18 s rozmermi 2,1 x 50 mm a veľkosťou častíc 1,7 mikrónu). Bola
použitá gradientová analýza s použitím klesajúcej polárnej zmesi ako eluentu, napríklad
klesajúcej polárnej zmesi vody (obsahujúcej 0,1 % kyselinu mravčiu alebo 0,1 %
amoniaku) ako rozpúšťadla A a acetonitrilu ako rozpúšťadla B. Typická 2minútová
analytická metóda UPLC by používala gradient rozpúšťadla počas 1,3 minúty, približne
1 ml za minútu, zo zmesi rozpúšťadiel A a B v pomere 97:3, na zmes rozpúšťadiel A a B
v pomere 3:97.
(xi) pokiaľ boli určité zlúčeniny získané ako adičné soli s kyselinou, napríklad
monohydrochloridová soľ alebo dihydrochloridová soľ, bola stechiometria soli založená
na počte a povahe bázických skupín v zlúčenine, presná stechiometria soli všeobecne
nebola stanovená, napríklad pomocou dát elementárnej analýzy;

50
(xii) pokiaľ sa reakcie týkajú použitia mikrovĺn, bol použitý jeden z nasledujúcich
mikrovlnných reaktorov: Biotage Initiator, Personal Chemistry Emrys Optimizer,
Personal Chemistry Smithcreator alebo CEM Explorer;
(xiii) Zlúčeniny boli purifikované chromatografiou so silnou katiónovou výmenou (SCX) s
použitím kolón Isolute SPE flash SCX-2 alebo SCX-3 (International Sorbent Technology
Limited, Mid Glamorgan, Veľká Británia);
(xiv) nasledujúce spôsoby preparatívnej chirálnej HPLC boli uskutočňované s použitím
Gilson GX-281 HPLC a DAICEL CHIRALPAK IC (2 x 25 cm, 5 µm) alebo DAICEL
CHIRALPAK IF (2 x 25 cm, 5 µm); všeobecne bol prietok medzi 10–350 ml/min a
detekcia bola uskutočňovaná pomocou UV absorbancie pri typickej vlnovej dĺžke
254 nm. Koncentrácia vzorky asi 1–100 mg/ml bola použitá vo vhodnej zmesi
rozpúšťadiel s objemom nástreku medzi 0,5–10 ml a dobou chodu medzi 10–
150 minútami a typickou teplotou v peci 25–35 °C;
(xv) nasledujúce spôsoby analytickej chirálnej HPLC boli uskutočňované s použitím
Shimadzu UFLC a Daicel CHIRALPAK IC-3 (50 x 4,6 mm 3 µm) alebo Daicel
CHIRALPAK IF-3 (50 x 4,6 mm 3 µm); všeobecne s prietokom 1 ml/minútu a detekcia
bola uskutočňovaná UV absorbanciou pri typickej vlnovej dĺžke 254 nm. Koncentrácia
vzorky asi 1 mg/ml bola použitá vo vhodnom rozpúšťadle, ako je EtOH, s objemom
nástreku približne 10 µl a dobou chodu medzi 10 až 60 minútami a typickou teplotou v
peci 25–35 °C;
(xvi) boli použité nasledujúce spôsoby preparatívnej chirálnej superkritickej kvapalinovej
chromatografie (SFC); všeobecne s prietokom asi 70 ml/minútu a detekcia bola UV
absorbanciou pri typickej vlnovej dĺžke 254 nm. Koncentrácia vzorky asi 100 mg/ml bola
použitá vo vhodnom rozpúšťadle, ako je MeOH, s objemom nástreku približne 0,5 ml a
dobou chodu medzi 10 až 150 minútami a typickou teplotou v peci 25–35 °C;
(xvii) všeobecne boli príklady a medziprodukty pomenované pomocou ACD Name, v časti
„Structure to Name“ v ChemDraw Ultra (CambridgeSoft), Biovia Draw 2016 alebo Open
Eye OEChem 2.0.2;
(xviii) Okrem vyššie spomenutých boli použité nasledujúce skratky:
DMF

N,N-dimetylformamid

DMA N,N-dimetylacetamid

DCM dichlórmetán

THF

tetrahydrofurán

konc. koncentrovaný

m/z

pík(y) hmotnostnej spektrometrie

TBAF tetra-n-butylamónium

NMP

1-metylpyrolidin-2-ón
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fluorid
EtOAc etylacetát

DIPEA N,N-diizopropyletylamín

DME 1,2-dimetoxyetán

MeOH metanol

MeCN acetonitril

TBAB tetra-n-butylamóniumbromid

Et2O

DBU

dietyléter

1,8-diazabicyclo[5.4.0]undec-7én

Ac2O anhydrid kyseliny octovej

DMAP 4-dimetylaminopyridín

h

EtOH etanol

hodina (hodiny)

MTBE metyl-terc-butyléter

Sat.

nasýtený

rt

fcc

flash stĺpcová chromatografia

Rt

Medziprodukt 1: (E)-N,N-dimetyl-N‘-(4-metyl-5-nitropyridin-2-yl)formimidamid

Ku 4-metyl-5-nitropyridin-2-amínu (10,0 g, 65,3 mmol) v toluéne (100 ml) bol pri teplote
miestnosti pridaný 1,1-dimetoxy-N,N-dimetylmetánamín (26,0 ml, 196 mmol). Reakčná zmes
bola 2 hodiny zahrievaná pod spätným chladičom a potom ponechaná ochladiť na teplotu
miestnosti. Reakčná zmes bola skoncentrovaná, čím bola získaná zlúčenina uvedená v názve
(13,5 g, 99 %) vo forme žltej pevnej látky; 1H NMR (400 MHz, DMSO) 2,53 (3H, d), 3,06 (3H,
d), 3,17 (3H, s), 6,79 - 6,84 (1H, m), 8,69 (1H, s), 8,88 (1H, s); m/z MH+ 209.
Medziprodukt 2: (E)-N-hydroxy-N'-(4-metyl-5-nitropyridin-2-yl)formimidamid

Hydroxylaminhydrochlorid (9,01 g, 130 mmol) bol pridaný k (E)-N,N-dimetyl-N‘-(4-metyl-5nitropyridin-2-yl) formimidamidu (13,5 g, 64,8 mmol) v MeOH (100 ml) pri teplote miestnosti.
Reakčná zmes bola 1 hodinu zahrievaná pod spätným chladičom a potom ponechaná ochladiť na
teplotu miestnosti. Reakčná zmes bola rozdelená medzi EtOAc (200 ml) a vodu (100 ml).
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Organická vrstva bola oddelená a premytá nasýtenou soľankou (50 ml), prefiltrovaná cez
filtračný papier na oddeľovanie fáz a skoncentrovaná za získania zlúčeniny uvedene v názve
(11,9 g, 94 %) vo forme žltej pevnej látky; 1H NMR (400 MHz, DMSO) 2,52 (3H, s), 7,06 (1H,
s), 7,89 (1H, d), 8,89 (1H, s), 10,10 (1H, d), 10,53 (1H, s); m/z MH+ 197.
Medziprodukt 3: 7-metyl-6-nitro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridín

Anhydrid kyseliny 2,2,2-trifluóroctovej (10,1 ml, 72,8 mmol) bol pridaný k (E)-N-hydroxy-N‘(4-metyl-5-nitropyridin-2-yl)formimidamidu (11,9 g, 60,7 mmol) v THF (100 ml) pri 0 °C.
Reakčná zmes bola miešaná 18 hodín pri teplote miestnosti a potom skoncentrovaná. Výsledná
surová zmes bola purifikovaná fcc, eluovaná 0–100 % EtOAc v heptáne, čím bola získaná
nečistá svetlo oranžová pevná látka. Táto pevná látka bola prekryštalizovaná zo zmesi
heptán:EtOAc, prefiltrovaná a vysušená vo vákuu, potom bola vložená do EtOAc (100 ml),
premytá 0,1M aq. HCl (50 ml), vodou (50 ml) a nasýtenou soľankou (50 ml). Organická vrstva
bola prefiltrovaná cez filtračný papier na oddelenie fáz a skoncentrovaná vo vákuu čím bola
získaná zlúčenina uvedená v názve (3,42 g, 32 %); 1H NMR (400 MHz, DMSO) 2,67 (3H, s),
7,88 - 8,01 (1H, m), 8,73 (1H, s), 9,97 (1H, s); m/z MH+ 179.
Medziprodukt 4: 7-metyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridín-6-amín

Pd/C (10 %, vlhký nosič) (0,409 g, 3,84 mmol) bol pridaný k 7-metyl-6-nitro-[1,2,4]triazolo
[1,5-a]pyridínu (3,42 g, 19,2 mmol) a mravčanu amónnemu (6,05 g, 96,0 mmol) v etanole
(150 ml) pri teplote miestnosti. Reakčná zmes bola zahrievaná 2 hodiny pod spätným chladičom.
Reakčná zmes bola ponechaná ochladiť na teplotu miestnosti, prefiltrovaná a skoncentrovaná,
pričom bola získaná zlúčenina uvedená v názve (2,60 g, 91 %) vo forme svetlo hnedej pevnej
látky; 1H NMR (400 MHz, DMSO) 2,26 (3H, s), 5,00 (2H, s), 7,47 (1H, s), 8,10 (2H, d).
Medziprodukt 5: 2,7-dimetyl-6-nitro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridín
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Zmes 2-chlór-4-metyl-5-nitropyridínu (1499 mg, 8,68 mmol), 5-metyl-1,3,4-tiadiazol-2-amínu
(500 mg, 4,34 mmol) a N-etyl-N-izopropylpropán-2-amínu (1,51 ml, 8,68 mmol) v toluéne (5 ml)
bola vložená do uzavrenej skúmavky a zahrievaná 2 dni na teplotu 140 °C. Reakčná zmes bola
ponechaná ochladiť na teplotu miestnosti a skoncentrovaná vo vákuu. Surový materiál bol
purifikovaný fcc, elučný gradient 0 až 100 % EtOAc v heptáne, čím bola získaná zlúčenina
uvedená v názve (275 mg, 33 %); 1H NMR (400 MHz, DMSO) 2,51 (3H, s), 2,64 (3H, s), 7,78
(1H, s), 9,83 (1H, s); m/z MH+ 193.
Medziprodukt 6: 2,7-dimetyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridín-6-amín

Voda (2,32 ml) bola pridaná k miešanej zmesi 2,7-dimetyl-6-nitro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridínu
(312 mg, 1,62 mmol), železa (544 mg, 9,74 mmol) a chloridu amónneho (60,8 mg, 1,14 mmol) v
EtOH (13,9 ml) a výsledná suspenzia bola zahrievaná 2 hodiny na 90 °C. Ochladená reakčná
zmes bola vložená do 10 g SCX kolóny, premytá MeOH, potom eluovaná 1M NH3/MeOH, čím
bol získaný surový produkt. Surový produkt bol purifikovaný fcc, elučným gradientom 0 až 5 %
MeOH v DCM, čím bola získaná zlúčenina uvedená v názve (108 mg, 41 %) vo forme svetlo
žltej pevnej látky; 1H NMR (400 MHz, DMSO) 2,24 (3H, s), 2,35 (3H, s), 4,90 (2H, s), 7,33 (1H,
s), 8,00 (1H, s); m/z MH+ 163.
Medziprodukt

7:

(1r,4r)-4-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)cyklohexánamín

(trans-4-

{[dimetyl(2-metyl-2-propanyl)silyl]oxy}cyklohexánamín)

Imidazol (29,6 g, 434 mmol) bol pridaný k (trans)-4-aminocyklohexanolu (20 g, 174 mmol) v
DCM (200 ml). Po častiach bol pridaný TBDMS-Cl (39,3 g, 260 mmol) a reakčná zmes bola
miešaná 18 hodín pri teplote miestnosti. Reakčná zmes bola odparená do sucha a znovu
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rozpustená v EtOAc (200 ml) a premytá postupne vodou (100 ml), 2M aq. NaOH (100 ml),
vodou (100 ml) a nasýtenou soľankou (100 ml). Organická vrstva bola vysušená nad MgSO4,
prefiltrovaná a rozpúšťadlo bolo odstránené vo vákuu. Surový produkt bol purifikovaný fcc,
elučným gradientom 0 až 10 % 1M amoniaku v metanole v DCM, čím bola získaná zlúčenina
uvedená v názve (30 g, 75 %) vo forme tmavo zlatého oleja; 1H NMR (500 MHz, CDCl3) 0,05
(6H, s), 0,88 (9H, s), 1,05 - 1,22 (2H, m), 1,26 - 1,43 (2H, m), 1,44 - 1,76 (1H, br s) 1,76 - 1,81
(4H, m), 1,82 - 2,29 (1H, br s), 2,67 (1H, tt), 3,51 - 3,63 (1H, m).
Medziprodukt

8:

N-((1r,4r)-4-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)cyklohexyl)-2-chlór-5-

nitropyrimidín-4-amín

(2-chlór-N-(trans-4-{[dimetyl(2-metyl-2-

propanyl)silyl]oxy}cyklohexyl)-5-nitro-4-pyrimidínamín)

2,4-dichlór-5-nitropyrimidín (20 g, 103 mmol), rozpustený v DCM (400 ml), bol ochladený na 78 °C. Bol pridaný DIPEA (35,9 ml, 206 mmol) a potom po kvapkách (1r,4r)-4-((tercbutyldimetylsilyl)oxy)cyklohexánamín (23,7 g, 103 mmol) rozpustený v DCM (50 ml). Reakčná
zmes bola miešaná pri -78 °C počas 30 minút a potom pri teplote miestnosti počas 18 h. Reakčná
zmes bola postupne premytá vodou (200 ml) a nasýtenou soľankou (200 ml). Organická vrstva
bola prefiltrovaná cez filtračný papier na oddelenie fáz a rozpúšťadlo bolo odstránené vo vákuu a
zvyšok bol rozotrený v EtOAc:heptán (~1:1) a výsledná pevná látka bola odfiltrovaná a vysušená,
čím bola získaná zlúčenina uvedená v názve (32,0 g, 80 %) vo forme svetlo oranžovej pevnej
látky; 1H NMR (500 MHz, CDCl3) 0,07 (6H, s), 0,90 (9H, s), 1,36 - 1,48 (2H, m), 1,49 - 1,6 (2H,
m), 1,84 - 1,96 (2H, m), 2,06 - 2,19 (2H, m), 3,70 (1H, td), 4,17 - 4,3 (1H, m), 8,30 (1H, d), 9,03
(1H, s); m/z MH+ 387.
Medziprodukt 9: N4-((1r,4r)-4-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)cyklohexyl)-2-chloropyrimidín4,5-diamín

(2-chlór-N∼4∼-(trans-4-{[dimetyl(2-metyl-2-propanyl)silyl]oxy}cyklohexyl)-4,5-

pyrimidíndiamín)
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Platina

(10 %

na

uhlí)

(0,207 g,

1,06 mmol)

bola

pridaná

butyldimetylsilyl)oxy)cyklohexyl)-2-chlór-5-nitropyrimidin-4-amínu

k

N-((1r,4r)-4-((terc-

(8,20 g,

21,2 mmol)

v

EtOAc (100 ml) pri teplote miestnosti pod dusíkom. Reakčná zmes bola prepláchnutá vodíkom a
miešaná počas 18 hodín pri teplote miestnosti. Reakčná zmes bola prefiltrovaná, premytá EtOAc
a rozpúšťadlo bolo odstránené vo vákuu čím bola získaná zlúčenina uvedená v názve (7,40 g,
98 %); 1H NMR (500 MHz, CDCl3) 0,05 (6H, d), 0,89 (9H, d), 1,2 - 1,32 (2H, m), 1,51 (2H, tdd),
1,87 (2H, dd), 2,06 - 2,15 (2H, m), 2,91 (2H, br s), 3,63 (1H, ddd), 3,99 (1H, dtd), 4,90 (1H, d),
7,59 (1H, s); m/z MH+ 357.
Medziprodukt

10:

dihydro-8H-purin-8-ón

9-((1r,4r)-4-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)cyklohexyl)-2-chlór-7,9(2-chlór-9-(trans-4-{[dimetyl(2-metyl-2-

propanyl)silyl]oxy}cyklohexyl)-7,9-dihydro-8H-purin-8-ón)

N4-((1r,4r)-4-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)cyklohexyl)-2-chlórpyrimidín-4,5-diamín

(21,8 g,

61,1 mmol) bol vložený do banky do EtOAc (400 ml) pri teplote miestnosti. Bol pridaný di(1Himidazol-1-yl)metanón (15,84 g, 97,71 mmol) a reakčná zmes bola miešaná 2 hodiny pri 70 °C.
Zhruba polovica rozpúšťadla bola odstránená vo vákuu a roztok bol ochladzovaný na ľade počas
30 minút. Výsledná pevná látka bola odfiltrovaná a vysušená, čím bola získaná zlúčenina
uvedená v názve (10,2 g, 44 %) vo forme svetlo hnedej pevnej látky; 1H NMR (500 MHz, CDCl3)
0,09 (6H, s), 0,90 (9H, s), 1,45 - 1,56 (2H, m), 1,81 (2H, d), 2,01 (2H, d), 2,45 (2H, qd), 3,75
(1H, ddd), 4,35 (1H, tt), 8,10 (1H, s) NH nepozorovaný; m/z MH+ 383.
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Medziprodukt 11: 9-((1r,4r)-4-(terc-butyldimetylsilyloxy)cyklohexyl)-2-chlór-7-metyl-7Hpurín-8(9H)-ón

(2-chlór-9-(trans-4-{[dimetyl(2-metyl-2-propanyl)silyl]oxy}cyklohexyl)-7-

metyl-7,9-dihydro-8H-purin-8-ón)

Po častiach bol do hydridu sodného (60 %) (2,26 g, 56,4 mmol) pridaný 9-((1r,4r)-4-((tercbutyldimetylsilyl)oxy)cyklohexyl)-2-chlór-7,9-dihydro-8H-purin-8-ón (14,4 g, 37,6 mmol) v
DMF (150 ml) pri teplote miestnosti. Reakčná zmes bola miešaná počas 30 minút, ochladená na
ľade a potom bol po kvapkách pridaný jódmetán (3,92 ml, 62,7 mmol). Reakčná zmes bola
miešaná pri teplote miestnosti počas 1 h. Reakčná zmes bola zriedená EtOAc (500 ml) a
postupne premytá vodou (3 × 200 ml) a nasýtenou soľankou (200 ml). Organická vrstva bola
prefiltrovaná cez filtračný papier na oddelenie fáz a rozpúšťadlo bolo odstránené vo vákuu čím
bola získaná zlúčenina uvedená v názve (10,4 g, 67 %) vo forme svetlo hnedej pevnej látky; 1H
NMR (500 MHz, CDCl3) 0,09 (6H, s), 0,90 (9H, s), 1,44 - 1,54 (2H, m), 1,78 (2H, d), 1,99 (2H,
d), 2,43 (2H, qd), 3,43 (3H, s), 3,74 (1H, ddd), 4,36 (1H, tt), 7,98 (1H, s); m/z MH+ 397.
Medziprodukt 12: 9-((1r,4r)-4-((terc-butyldimetylsilyl)oxy)cyklohexyl)-7-metyl-2-((7-metyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-yl)amino)-7,9-dihydro-8H-purin-8-ón

(9-(trans-4-{[terc-

butyl(dimetyl)silyl]oxy}cyklohexyl)-7-metyl-2-[(7-metyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6yl)amino]-7,9-dihydro-8H-purin-8-ón)
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Uhličitan

cézny

(328 mg,

1,01 mmol)

bol

pridaný

k

9-((1r,4r)-4-(terc-

butyldimetylsilyloxy)cyklohexyl)-2-chlór-7-metyl-7H-purin-8(9H)-ónu (200 mg, 0,50 mmol) a
7-metyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a] pyridín-6-amínu (112 mg, 0,76 mmol) v 1,4-dioxáne (4 ml).
Reakcia bola odplynená a bol pridaný Brettphos precat G3 (45,7 mg, 0,05 mmol). Reakčná zmes
bola miešaná pri 100 °C počas 18 h. Reakcia sa zastavila pri ∼60 % konverzie. Bolo pridaných
ďalších 10 % katalyzátora a zmes bola miešaná počas 2 h pri 100 °C. Reakčná zmes bola
ochladená na teplotu miestnosti, zriedená EtOAc (10 ml), prefiltrovaná a skoncentrovaná do
sucha. Surový produkt bol purifikovaný fcc, s elučným gradientom 0 až 10 % MeOH v DCM,
čím bola získaná zlúčenina uvedená v názve (190 mg, 74 %) vo forme hnedej pevnej látky; m/z
MH+ 509.
Príklad

1:

9-((1r,4r)-4-hydroxycyklohexyl)-7-metyl-2-((7-metyl-[1,2,4]triazolo[1,5-

a]pyridin-6-yl)amino)-7,9-dihydro-8H-purin-8-ón

Konc. kyselina chlorovodíková (0,011 ml, 0,37 mmol) bola pridaná k 9-((1r,4r)-4-((tercbutyldimetylsilyl)oxy)cyklohexyl)-7-metyl-2-((7-metyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6yl)amino)-7,9-dihydro-8H-purin-8-ónu (190 mg, 0,37 mmol) v EtOH (5 ml) pri teplote
miestnosti. Reakčná zmes bola miešaná 1 hodinu pod spätným chladičom, potom bola
purifikovaná preparatívnou HPLC na reverznej fáze. Výsledný nečistý produkt bol rozotrený v
MeCN, prefiltrovaný a vysušený, čím bola získaná zlúčenina uvedená v názve (55 mg, 37 %) vo
forme belavej pevnej látky; 1H NMR (500 MHz, DMSO) 1,17 - 1,34 (2H, m), 1,68 (2H, d), 1,90
(2H, d), 2,21 - 2,33 (2H, m), 2,39 (3H, d), 3,28 (3H, s), 3,35 - 3,46 (1H, m), 4,11 (1H, ddt), 4,61
(1H, d), 7,63 - 7,71 (1H, m), 8,08 (1H, s), 8,36 (1H, s), 8,61 (1H, s), 9,15 (1H, s); m/z MH+ 395.
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Medziprodukt 13: etyl-2-chlór-4-[(cis-4-hydroxycyklohexyl)amino]pyrimidín-5-karboxylát

Uhličitan draselný (78 g, 565 mmol) bol pridaný k etyl-2,4-dichlórpyrimidín-5-karboxylátu
(50,0 g, 226 mmol) a cis-4-aminocyklohexanol hydrochloridu (34,3 g, 226 mmol) v acetonitrile
(700 ml) pri teplote miestnosti na vzduchu. Vzniknutá zmes bola miešaná pri teplote miestnosti
počas 16 h. Reakčná zmes bola prefiltrovaná cez vrstvu Celitu. Filtrát bol skoncentrovaný za
zníženého tlaku. Zrazenina bola zhromaždená filtráciou, premytá MeCN (100 ml) a vysušená vo
vákuu, čím bola získaná zlúčenina uvedená v názve (41,0 g, 61 %) vo forme bielej pevnej látky;
1

H NMR (400 MHz, DMSO) 1,32 (3H, t), 1,42 - 1,58 (2H, m), 1,60 - 1,75 (6H, m), 3,66 (1H, d),

4,06 (1H, dd), 4,33 (2H, q), 4,57 (1H, d), 8,46 (1H, d), 8,63 (1H, s); m/z MH+ 300.
Medziprodukt

14:

kyselina

2-chlór-4-[(cis-4-hydroxycyklohexyl)amino]pyrimidín-5-

karboxylová

LiOH

(9,75 g,

407 mmol)

bol

pridaný

k

etyl-2-chlór-4-[(cis-4-

hydroxycyklohexyl)amino]pyrimidín-5-karboxylátu (61,0 g, 204 mmol) v THF (400 ml) a vode
(400 ml) pri teplote miestnosti na vzduchu. Reakčná zmes bola miešaná 16 h pri teplote
miestnosti. Zmes bola skoncentrovaná za zníženého tlaku a upravená na pH = 2 pomocou 2M aq.
HCl. Zrazenina bola zhromaždená filtráciou, premytá vodou (500 ml) a vysušená vo vákuu, čím
bola získaná zlúčenina uvedená v názve (52 g, 94 %) vo forme bielej pevnej látky; 1H NMR (400
MHz, DMSO) 1,51 (2H, d), 1,58 - 1,75 (6H, m), 3,63 - 3,69 (1H, m), 4,00 - 4,07 (1H, m), 4,56
(1H, s), 8,59 (1H, s), 8,69 (1H, d), 13,82 (1H, s); m/z MH+ 272.
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Medziprodukt 15: 2-chlór-9-((1s,4s)-4-hydroxycyklohexyl)-7,9-dihydro-8H-purin-8-ón

Trietylamín

(28,2 ml,

202 mmol)

bol

pridaný

ku

kyseline

2-chlór-4-[(cis-4-

hydroxycyklohexyl)amino]pyrimidín-5-karboxylovej (55,0 g, 202 mmol) v acetonitrile (550 ml)
pri teplote miestnosti na vzduchu. Reakčná zmes bola miešaná 15 minút pri teplote miestnosti.
Bol pridaný DPPA (55,7 g, 202 mmol). Reakčná zmes bola miešaná 30 minút pri teplote
miestnosti a potom 6 h pri 90 °C. Reakčná zmes bola naliata do vody (4 l). Zrazenina bola
zhromaždená filtráciou, premytá vodou (1 l) a vysušená vo vákuu, čím bola získaná zlúčenina
uvedená v názve (34,9 g, 64 %) vo forme bieleho prášku; m/z MH+ 269.
Medziprodukt 16: 2-chlór-9-((1s,4s)-4-hydroxycyklohexyl)-7-metyl-7,9-dihydro-8H-purin8-ón

Jódmetán (31,7 g, 223 mmol) bol pridaný ku 2-chlór-9-((1s,4s)-4-hydroxycyklohexyl)-7,9dihydro-8H-purin-8-ónu (30,0 g, 112 mmol), NaOH (22,3 g, 558 mmol) v THF (300 ml) a vode
(150 ml) pri teplote miestnosti. Reakčná zmes bola miešaná pri teplote miestnosti počas 16 h.
Reakčná zmes bola skoncentrovaná vo vákuu. Zrazenina bola zhromaždená filtráciou, premytá
vodou (250 ml) a vysušená vo vákuu, čím bola získaná zlúčenina uvedená v názve (24,0 g, 76 %)
vo forme bielej pevnej látky; 1H NMR (400 MHz, DMSO) 1,43 - 1,61 (4H, m), 1,79 (2H, d),
2,54 - 2,68 (2H, m), 3,34 (3H, s), 3,87 (1H, s), 4,15 - 4,21 (1H, m), 4,46 (1H, d), 8,34 (1H, s);
m/z MH+ 283.
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Príklad

2:

9-((1s,4s)-4-hydroxycyklohexyl)-7-metyl-2-((7-metyl-[1,2,4]triazolo[1,5-

a]pyridin-6-yl)amino)-7,9-dihydro-8H-purin-8-ón

Brettphos

precat

G3

(64,1 mg,

0,07 mmol)

bol

hydroxycyklohexyl)-7-metyl-7,9-dihydro-8H-purin-8-ónu

pridaný
(100 mg,

ku

2-chlór-9-((1s,4s)-4-

0,35 mmol),

7-metyl-

[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridín-6-amínu (62,9 mg, 0,42 mmol) a uhličitanu céznemu (230 mg,
0,71 mmol) v 1,4-dioxáne (3 ml) pod dusíkom. Reakčná zmes bola miešaná 16 h pri 100 °C.
Surový produkt bol purifikovaný peparatívnou HPLC, čím bola získaná zlúčenina uvedená v
názve (102 mg, 73 %) vo forme bielej pevnej látky; 1H NMR (400 MHz, DMSO) 1,41 - 1,57
(4H, m), 1,74 - 1,85 (2H, m), 2,39 (3H, s), 2,58 - 2,74 (2H, m), 3,29 (3H, s), 3,84 - 3,91 (1H, m),
4,11 - 4,24 (1H, m), 4,34 (1H, d), 7,69 (1H, s), 8,05 (1H, s), 8,37 (1H, s), 8,61 (1H, s), 9,13 (1H,
s); m/z MH+ 395.
Medziprodukt

17:

etyl-2-chlór-4-((tetrahydro-2H-pyran-4-yl)amino)pyrimidín-5-

karboxylát

Uhličitan draselný (62,5 g, 452 mmol) bol pridaný k etyl-2,4-dichlórpyrimidín-5-karboxylátu
(40 g, 181 mmol) a tetrahydro-2H-pyrán-4-amín hydrochloridu (24,9 g, 181 mmol) v acetonitrile
(1000 ml). Reakčná zmes bola miešaná 16 h pri teplote miestnosti. Zrazenina bola zhromaždená
filtráciou, premytá THF (750 ml) a organické vrstvy boli odstránené za zníženého tlaku. Surový
produkt bol purifikovaný fcc, elučným gradientom 0 až 2 % THF v DCM, čím bola získaná
zlúčenina uvedená v názve (37,7 g, 73 %) vo forme svetlo žltej pevnej látky; 1H NMR (400 MHz,
DMSO) 1,32 (3H, t), 1,54 - 1,63 (2H, m), 1,85 - 1,89 (2H, m), 3,46 (2H, td), 3,85 (2H, dt), 4,19
(1H, dtt), 4,31 (2H, q), 8,34 (1H, d), 8,64 (1H, s); m/z MH+ 286.
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Medziprodukt

18:

kyselina

2-chlór-4-((tetrahydro-2H-pyran-4-yl)amino)pyrimidín-5-

karboxylová

Roztok LiOH (13,1 g, 547 mmol) vo vode (800 ml) bol pridaný k miešanému roztoku etyl 2chlór-4-((tetrahydro-2H-pyran-4-yl)amino)pyrimidín-5-karboxylátu (78,2 g, 273 mmol) v THF
(800 ml). Výsledná zmes bola miešaná pri teplote miestnosti počas 3 h. Organické vrstvy boli
odstránené za zníženého tlaku. Reakčná zmes bola okyslená 2M aq. HCl. Zrazenina bola
zhromaždená filtráciou, premytá vodou (500 ml) a vysušená vo vákuu, čím bola získaná
zlúčenina uvedená v názve (66,4 g, 92 %) vo forme bielej pevnej látky; 1H NMR (400 MHz,
DMSO) 1,5 - 1,63 (2H, m), 1,85 - 1,95 (2H, m), 3,47 (2H, td), 3,85 (2H, dt), 4,08 - 4,26 (1H, m),
8,57 (1H, dd), 8,60 (1H, s), 13,76 (1H, s); m/z MH+ 258.
Medziprodukt 19: 2-chlór-9-tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-7,9-dihydro-8H-purin-8-ón

Trietylamín (25,4 g, 251 mmol) bol pridaný ku kyseline 2-chlór-4-((tetrahydro-2H-pyran-4yl)amino)pyrimidín-5-karboxylovej (64,8 g, 251 mmol) a DPPA (69,2 g, 251 mmol) v DMA
(330 ml). Reakčná zmes bola miešaná pri teplote miestnosti počas 1 h, potom bola miešaná pri
teplote 120 °C počas 16 h. Reakčná zmes bola naliata na ľad (2 l), zrazenina bola zhromaždená
filtráciou, premytá vodou (400 ml) a vysušená vo vákuu, čím bola získaná zlúčenina uvedená v
názve (44,8 g, 70 %) vo forme bielej pevnej látky; 1H NMR (400 MHz, DMSO) 1,66 - 1,70 (2H,
m), 2,43 (2H, td), 3,45 (2H, t), 3,97 (2H, dd), 4,42 (1H, tt), 8,14 (1H, s), 11,65 (1H, s); m/z MH+
255.
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Medziprodukt 20: 2-chlór-7-metyl-9-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-7,9-dihydro-8H-purin-8ón

Roztok NaOH (31,0 g, 776 mmol) vo vode (80 ml) bol pridaný k miešanému roztoku 2-chlór-9(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-7,9-dihydro-8H-purin-8-ónu (39,5 g, 155 mmol) a MeI (48,5 ml,
776 mmol) v THF (720 ml). Výsledná zmes bola miešaná pri teplote miestnosti počas 16 h.
Organická vrstva bola odstránená za zníženého tlaku. Reakčná zmes bola nariedená vodou.
Zrazenina bola zhromaždená filtráciou, premytá vodou (300 ml) a vysušená vo vákuu, čím bola
získaná zlúčenina uvedená v názve (32,5 g, 69 %) vo forme bielej pevnej látky; 1H NMR (400
MHz, DMSO) 1,67-1,71 (2H, m), 2,39 - 2,48 (2H, m), 3,37 (3H, s), 3,46 (2H, td), 3,97 (2H, dd),
4,45 (1H, tt), 8,37 (1H, s); m/z MH+ 269.
Príklad 3: 7-metyl-2-((7-metyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-yl)amino)-9-(tetrahydro-2Hpyran-4-yl)-7,9-dihydro-8H-purin-8-ón

Uhličitan cézny (24,3 g, 74,4 mmol) bol pridaný k 2-chlór-7-metyl-9-(tetrahydro-2H-pyran-4yl)-7,9-dihydro-8H-purin-8-ónu (10,0 g, 37,2 mmol) a 7-metyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6amínu (5,51 g, 37,2 mmol) v 1,4-dioxáne (200 ml). Bol pridaný Brettphos precat G3 (1,69 g,
1,86 mmol) a výsledná suspenzia bola intenzívne miešaná pri teplote 100 °C počas 1 h. Bolo
pridané ďalšie 1 % katalyzátora a zmes bola miešaná počas ďalších 30 minút. Reakčná zmes
bola ochladená na teplotu miestnosti, prefiltrovaná a pevná látka bola premytá 10% MeOH v
DCM (100 ml). Filtrát bol odobraný a rozpúšťadlo bolo odstránené vo vákuu. Výsledný surový
produkt bol purifikovaný fcc, eluovaný 0–10% MeOH v DCM, potom rekryštalizovaný z MeOH
a DCM, čím bola získaná zlúčenina uvedená v názve (7,59 g, 54 %) vo forme krémovej pevnej
látky; 1H NMR (400 MHz, DMSO) 1,63 - 1,72 (2H, m), 2,40 (3H, s), 2,52 - 2,58 (2H, m), 3,31
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(3H, s), 3,42 (2H, t), 3,97 (2H, dd), 4,42 (1H, tt), 7,70 (1H, s), 8,08 (1H, s), 8,37 (1H, s), 8,65
(1H, s), 9,11 (1H, s); m/z MH+ 381.
Forma A
Konečný produkt, 7-metyl-2-((7-metyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-yl)amino)-9-(tetrahydro2H-pyran-4-yl)-7,9-dihydro-8H-purin-8-ón, bol analyzovaný pomocou XRPD a DSC a bolo
zistené, že je kryštalický. XRPD vzorka materiálu vytvorila difrakčný vzor, ako je znázornené na
obrázku

1.

Forma

A

7-metyl-2-((7-metyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-yl)amino)-9-

(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-7,9-dihydro-8H-purin-8-ónu sa vyznačuje aspoň jedným píkom pri
hodnote 2θ 7,6° a 18,7°, merané pomocou žiarenia CuKa. Desať najvýznamnejších píkov XRPD
je uvedených v tabuľke A.
Tabuľka

A:

Desať

najvýznamnejších

píkov

XRPD

formy

A

7-metyl-2-((7-metyl-

[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-yl)amino)-9-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-7,9-dihydro-8H-purin-8ónu
Uhol 2-Théta (2θ)

Intenzita %

18,7

100

7,6

71,4

11,7

45,2

9,3

27,5

26,4

22,3

14,3

21,0

27,2

20,3

24,7

19,5

23,2

15,5

15,1

6,3

Príklad 4: 2-((2,7-dimetyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-yl)amino)-7-metyl-9-(tetrahydro2H-pyran-4-yl)-7,9-dihydro-8H-purin-8-ón
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Uhličitan cézny (388 mg, 1,19 mmol) bol v jednej dávke pridaný k 2-chlór-7-metyl-9(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-7,9-dihydro-8H-purin-8-ónu (160 mg, 0,60 mmol) a 2,7-dimetyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridín-6-amínu (97 mg, 0,60 mmol) v 1,4-dioxáne (5 ml) pri teplote
miestnosti a zmes bola odplynená prebublávaním dusíkom počas 5 minút. Bol pridaný Brettphos
precat G3 (54,0 mg, 0,06 mmol) a reakčná zmes bola zahrievaná na 100 °C počas 2 h. Zmes bola
zriedená DCM a prefiltrovaná. Organická vrstva bola odparená a zvyšok bol purifikovaný fcc,
elučný gradient 0 až 5 % MeOH v DCM, potom bola zmes rozotrená s MeCN, čím bola získaná
zlúčenina uvedená v názve (125 mg, 53 %) vo forme krémovej pevnej látky; 1H NMR (400 MHz,
CDCl3) 1,69 - 1,79 (2H, m), 2,49 (3H, s), 2,58 (3H, s), 2,76 (2H, qd), 3,41 (3H, s), 3,55 (2H, t),
4,14 (2H, dd), 4,55 (1H, tt), 6,60 (1H, s), 7,43 (1H, s), 7,87 (1H, s), 9,60 (1H, s); m/z MH+ 395.
Medziprodukt 21: etyl-2-chlór-4-((4-oxocyklohexyl)amino)pyrimidín-5-karboxylát

DIPEA (8,38 ml, 48,0 mmol) bol po kvapkách pridaný k etyl 2,4-dichlórpyrimidín-5-karboxylátu
(8,84 g, 40 mmol) a 4-aminocyklohexan-1-ón hydrochloridu (5,98 g, 40,0 mmol) v acetonitrile
(200 ml) pri 0 °C počas 2 minút. Reakčná zmes bola miešaná pri teplote miestnosti počas 16 h.
Rozpúšťadlo bolo odstránené za zníženého tlaku. Surový produkt bol purifikovaný fcc, eluovaný
0–5% EtOAc v DCM, čím bola získaná zlúčenina uvedená v názve (6,13 g, 52 %) vo forme
bielej pevnej látky; 1H NMR (400 MHz, CDCl3) 1,41 (3H, t), 1,84 - 1,97 (2H, m), 2,28 - 2,41
(2H, m), 2,44 - 2,62 (4H, m), 4,38 (2H, q), 4,53 - 4,66 (1H, m), 8,55 (1H, d), 8,72 (1H, s); m/z
MH+ 298.
Medziprodukt 22: kyselina 2-chlór-4-((4-oxocyklohexyl)amino)pyrimidín-5-karboxylová
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LiOH

(0,981 g,

41,0 mmol)

bol

v

jednej

dávke

pridaný

k

etyl-2-chlór-4-((4-

oxocyklohexyl)amino)pyrimidín-5-karboxylátu (6,10 g, 20,5 mmol) v THF (50 ml) a vode
(50 ml) pri 0 °C. Reakčná zmes bola miešaná 16 h pri teplote miestnosti. Organické rozpúšťadlo
bolo odstránené za zníženého tlaku. Reakčná zmes bola okyslená 2M aq. HCl. Zrazenina bola
oddelená filtráciou, premytá vodou (20 ml) a vysušená vo vákuu čím bola získaná zlúčenina
uvedená v názve (3,50 g, 63 %) vo forme bielej pevnej látky, ktorá bola použitá bez ďalšieho
čistenia; 1H NMR (400 MHz, DMSO) 1,79 - 1,93 (2H, m), 2,11 - 2,31 (4H, m), 2,50 - 2,63 (2H,
m), 4,37 - 4,51 (1H, m), 8,60 (1H, s), 8,70 (1H, d), 13,90 (1H, s); m/z MH+ 270.
Medziprodukt 23: 2-chlór-9-(4-oxocyklohexyl)-7,9-dihydro-8H-purin-8-ón

Difenylfosforyl azid (2,80 ml, 13,0 mmol) bol v jednej dávke pridaný ku kyseline 2-chlór-4-((4oxocyklohexyl)amino)pyrimidín-5-karboxylovej (3,5 g, 13,0 mmol) a Et3N (1,81 ml, 13,0 mmol)
v THF (70 ml) pri izbovej teplote. Reakčná zmes bola miešaná pri teplote 80 °C počas 16 h.
Rozpúšťadlo bolo odstránené za zníženého tlaku. Surový produkt bol purifikovaný fcc, eluovaný
0–40% EtOAc v DCM, čím bola získaná zlúčenina uvedená v názve (2,00 g, 58 %) vo forme
bielej pevnej látky; 1H NMR (400 MHz, DMSO) 2,03 - 2,13 (2H, m), 2,25 - 2,36 (2H, m), 2,51 2,65 (2H, m), 2,65 - 2,77 (2H, m), 4,72 - 4,85 (1H, m), 8,15 (1H, s), 11,68 (1H, s); m/z MH+ 267.
Medziprodukt 24: 2-chlór-7-metyl-9-(4-oxocyklohexyl)-7,9-dihydro-8H-purin-8-ón

NaH (0,420 g, 10,5 mmol) bol v jednej dávke pridaný ku 2-chlór-9-(4-oxocyklohexyl)-7,9dihydro-8H-purin-8-ónu (2,8 g, 10,5 mmol) v DMF (50 ml) pri 0 °C. Reakčná zmes bola
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miešaná 30 minút pri teplote miestnosti. Bol pridaný MeI (1,97 ml, 31,5 mmol) a reakčná zmes
bola miešaná pri teplote miestnosti počas 16 h. Reakčná zmes bola naliata do vody (150 ml) a
zrazenina bola zhromaždená filtráciou, premytá vodou (50 ml) a vysušená vo vákuu čím bola
získaná zlúčenina uvedená v názve (1,80 g, 61 %) vo forme bielej pevnej látky, ktorá bola
použitá bez ďalšieho čistenia; 1H NMR (400 MHz, DMSO) 2,03 - 2,14 (2H, m), 2,26 - 2,36 (2H,
m), 2,53 - 2,65 (2H, m), 2,65 - 2,78 (2H, m), 3,37 (3H, s), 4,76 - 4,89 (1H, m), 8,38 (1H, s); m/z
MH+ 281.
Medziprodukt 25: 2-chlór-9-(4-hydroxycyklohexyl)-7-metyl-7,9-dihydro-8H-purin-8-ón

NaBH4 (121 mg, 3,21 mmol) bol pridaný k 2-chlór-7-metyl-9-(4-oxocyklohexyl)-7,9-dihydro8H-purin-8-ónu (900 mg, 3,21 mmol) v MeOH (15 ml). Reakčná zmes bola miešaná 4 hodiny
pri teplote miestnosti. Reakčná zmes bola zriedená EtOAc (100 ml) a premytá vodou (100 ml).
Organická vrstva bola vysušená nad Na2SO4, prefiltrovaná a odparená, čím bola získaná
zlúčenina uvedená v názve vo forme neznámej zmesi cis a trans izomérov (800 mg, 88 %) vo
forme bielej pevnej látky;
H NMR (hlavný izomér) (300 MHz, CDCl3) 0,83 - 0,90 (1H, m), 1,42 - 1,52 (2H, m), 1,78 - 1,87
(2H, m), 2,11 - 2,17 (2H, m), 2,41 - 2,58 (2H, m), 3,44 (3H, s), 3,78 - 3,87 (1H, m), 4,33 - 4,44
(1H, m), 8,02 (1H, s); m/z MH+ 283.
Medziprodukt 26: 2-chlór-9-((1s,4s)-4-metoxycyklohexyl)-7-metyl-7,9-dihydro-8H-purin-8ón
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NaH (113 mg, 2,83 mmol) bol pridaný k 2-chlór-9-(4-hydroxycyklohexyl)-7-metyl-7,9-dihydro8H-purin-8-ónu (800 mg, 2,83 mmol) v THF (15 ml) pri 0 °C. Zmes bola miešaná 1 h pri teplote
miestnosti. Bol pridaný MeI (0,531 ml, 8,49 mmol). Reakčná zmes bola miešaná 5 h pri teplote
miestnosti. Surový produkt bol purifikovaný preparatívnou HPLC, čím bol získaný 2-chlór-9((1r,4r)-4-metoxycyklohexyl)-7-metyl-7,9-dihydro-8H-purin-8-ón (220 mg, 26 %) vo forme
bielej pevnej látky a zlúčenina uvedená v názve (60 mg, 0,202 mmol, 7 %) vo forme bielej
pevnej látky;
1

H NMR (400 MHz, DMSO) 1,46 - 1,59 (4H, m), 1,95 - 2,05 (2H, m), 2,37 - 2,48 (2H, m), 3,26

(3H, s), 3,35 (3H, s), 3,40 - 3,45 (1H, m), 4,22 (1H, tt), 8,34 (1H, s); m/z MH+ 297.
Príklad 5: 9-((1s,4s)-4-metoxycyklohexyl)-7-metyl-2-((7-metyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin6-yl)amino)-7,9-dihydro-8H-purin-8-ón

Brettphos precat G3 (14 mg, 0,02 mmol) a 2-dicyklohexylfosfino-2‘,6‘-di-i-propoxy-1,1‘-bifenyl
(7,9 mg, 0,02 mmol) boli pridané k 2-chlór-9-((1s,4s)-4-metoxycyklohexyl)-7-metyl-7,9dihydro-8H-purin-8-ónu (50 mg, 0,17 mmol), 7-metyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridín-6-amínu
(25,0 mg, 0,17 mmol) a uhličitanu céznemu (110 mg, 0,34 mmol) v 1,4-dioxáne (2 ml) pod
dusíkom. Reakčná zmes bola miešaná 4 h pri 100 °C. Surový produkt bol purifikovaný
preparatívnou HPLC, čím bola získaná zlúčenina uvedená v názve (0,054 g, 78 %) vo forme
bielej pevnej látky; 1H NMR (400 MHz, DMSO) 1,36 - 1,50 (4H, m), 1,90 - 1,99 (2H, m), 2,37
(3H, s), 2,38 - 2,50 (2H, m), 3,06 (3H, s), 3,29 (3H, s), 3,35 - 3,38 (1H, m), 4,10 - 4,23 (1H, m),
7,71 (1H, s), 8,07 (1H, s), 8,38 (1H, s), 8,66 (1H, s), 9,02 (1H, s); m/z MH+ 409.
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Medziprodukt 27: etyl-2-chlór-4-((4-metoxycyklohexyl)amino)pyrimidín-5-karboxylát

DIPEA (3,24 ml, 18,58 mmol) bol pridaný k etyl-2,4-dichlórpyrimidín-5-karboxylátu (3,42 g,
15,5 mmol) a 4-metoxycyklohexán-1-amínu (2,0 g, 15,5 mmol) v acetonitrile (80 ml) pri 0 °C.
Reakčná zmes bola miešaná 16 h pri teplote miestnosti. Rozpúšťadlo bolo odstránené za
zníženého tlaku. Surový produkt bol purifikovaný fcc, eluovaný 0–5 % EtOAc v petroléteri, čím
bola získaná zlúčenina uvedená v názve (3,60 g, 74 %) vo forme bielej pevnej látky; 1H NMR
(400 MHz, CDCl3) 1,26 - 1,50 (4H, m), 1,38 (3H, t), 2,02 - 2,18 (4H, m), 3,15 - 3,27 (1H, m),
3,37 (3H, s), 4,04 - 4,18 (1H, m), 4,35 (2H, q), 8,34 (1H, d), 8,66 (1H, s); m/z MH+ 314.
Medziprodukt

28:

kyselina

2-chlór-4-((4-metoxycyklohexyl)amino)pyrimidín-5-

karboxylová

LiOH

(0,549 g,

22,95 mmol)

bol

pridaný

k

etyl

2-chlór-4-((4-

metoxycyklohexyl)amino)pyrimidín-5-karboxylátu (3,6 g, 11,5 mmol) v THF (25 ml) a vode
(25 ml) pri 0 °C. Reakčná zmes bola miešaná 16 h pri teplote miestnosti. Organické rozpúšťadlo
bolo odstránené za zníženého tlaku a zmes bola okyslená 2M aq. HCl. Výsledná zrazenina bola
oddelená filtráciou, premytá vodou (20 ml) a vysušená vo vákuu čím bola získaná zlúčenina
uvedená v názve (3,10 g, 95 %) vo forme bielej pevnej látky, ktorá bola použitá bez ďalšieho
čistenia; 1H NMR (300 MHz, DMSO) 1,19 - 1,49 (4H, m), 1,91 - 2,04 (4H, m), 3,14 - 3,20 (1H,
m), 3,25 (3H, s), 3,85 - 4,02 (1H, m), 8,51 (1H, d), 8,59 (1H, s), 13,8 (1H, s); m/z MH+ 286.
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Medziprodukt 29: 2-chlór-9-(4-metoxycyklohexyl)-7,9-dihydro-8H-purin-8-ón

Difenylfosforylazid

(2,34 ml,

10,9 mmol)

bol

pridaný

ku

kyseline

2-chlór-4-((4-

metoxycyklohexyl)amino)pyrimidín-5-karboxylovej (3,1 g, 10,9 mmol) a Et3N (1,51 ml,
10,9 mmol) v THF (50 ml) pri teplote miestnosti. Reakčná zmes bola miešaná pri teplote 80 °C
počas 16 h. Reakčná zmes bola nariedená vodou. Zrazenina bola zhromaždená filtráciou,
premytá vodou (150 ml) a vysušená vo vákuu, čím bola získaná zlúčenina uvedená v názve
(2,50 g, 82 %) vo forme bielej pevnej látky, ktorá bola použitá bez ďalšieho čistenia; 1H NMR
(300 MHz, DMSO) 1,21 - 1,35 (2H, m), 1,79 (2H, dd), 2,13 (2H, dd), 2,15 - 2,35 (2H, m), 3,15 3,25 (1H, m), 3,28 (3H, s), 4,09 - 4,26 (1H, m), 8,13 (1H, s), 11,64 (1H, s); m/z MH+ 283.
Medziprodukt 30: 2-chlór-9-(4-metoxycyklohexyl)-7-metyl-7,9-dihydro-8H-purin-8-ón

NaH (0,240 g, 6,01 mmol) bol pridaný k 2-chlór-9-(4-metoxycyklohexyl)-7,9-dihydro-8H-purin8-ónu (1,7 g, 6,01 mmol) v DMF (25 ml) pri 0 °C na vzduchu. Reakčná zmes bola miešaná pri
0 °C počas 30 minút. Bol pridaný MeI (1,13 ml, 18,0 mmol). Reakčná zmes bola miešaná pri
teplote miestnosti počas 5 h. Reakčná zmes bola nariedená vodou. Zrazenina bola oddelená
filtráciou, premytá vodou (75 ml) a vysušená vo vákuu čím bola získaná zlúčenina uvedená v
názve (1,33 g, 75 %) vo forme bielej pevnej látky, ktorá bola použitá bez ďalšieho čistenia; 1H
NMR (300 MHz, DMSO) 1,17 - 1,37 (2H, m), 1,79 (2H, dd), 2,10 (2H, dd), 2,17 - 2,36 (2H, m),
3,15 - 3,24 (1H, m), 3,27 (3H, s), 3,35 (3H, s), 4,12 - 4,29 (1H, m), 8,35 (1H, s); m/z MH+ 297.
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Príklad 6: 9-((1r,4r)-4-metoxycyklohexyl)-7-metyl-2-((7-metyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin6-yl)amino)-7,9-dihydro-8H-purin-8-ón

Brettphos precat G3 (45,8 mg, 0,05 mmol) bol pridaný ku 2-chlór-9-(4-metoxycyklohexyl)-7metyl-7,9-dihydro-8H-purin-8-ónu (150 mg, 0,51 mmol), 7-metyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridín6-amínu (74,9 mg, 0,51 mmol) a uhličitanu céznemu (329 mg, 1,01 mmol) v 1,4-dioxáne (4 ml)
pod dusíkom. Reakčná zmes bola miešaná pri teplote 100 °C počas 16 h. Rozpúšťadlo bolo
odstránené za zníženého tlaku. Surový produkt bol purifikovaný preparatívnou HPLC, čím bola
získaná zlúčenina uvedená v názve (136 mg, 66 %) vo forme bielej pevnej látky; 1H NMR (400
MHz, DMSO) 1,21 (2H, qd), 1,75 (2H, dd), 2,07 (2H, dd), 2,30 (2H, qd), 2,41 (3H, s), 3,11 (1H,
tt), 3,24 (3H, s), 3,30 (3H, s), 4,10 - 4,23 (1H, m), 7,71 (1H, s), 8,11 (1H, s), 8,38 (1H, s), 8,66
(1H, s), 9,21 (1H, s); m/z MH+ 409.
Medziprodukt

31:

etyl

2-chlór-4-[[(3S)-tetrahydropyran-3-yl]amino]pyrimidín-5-

karboxylát

(3S)-tetrahydro-2H-pyrán-3-amín-hydrochlorid (1,99 g, 14,5 mmol) v MeCN (10 ml) bol po
kvapkách pridaný ku zmesi DIPEA (6,30 ml, 36,2 mmol) a etyl-2,4-dichlorpyrimidín-5karboxylátu (3,2 g, 14,5 mmol) v MeCN (60 ml) pri teplote 0 °C v priebehu 5 minút na vzduchu.
Reakčná zmes bola miešaná 4 hodiny a pomaly ponechaná ohriať na teplotu miestnosti pri topení
ľadového kúpeľa. Reakčná zmes bola miešaná pri teplote miestnosti počas 18 h. Reakčná zmes
bola odparená do sucha na odstránenie MeCN, zriedená EtOAc (100 ml) a premytá nasýtenou
soľankou. Organická vrstva bola vysušená nad MgSO4, prefiltrovaná a odparená, čím bol
získaný surový produkt. Surový produkt bol purifikovaný fcc, eluovaný 0–40 % EtOAc v
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heptáne, čím bola získaná zlúčenina uvedená v názve (3,24 g, 78 %) vo forme žltého oleja; 1H
NMR (400 MHz, DMSO) 1,32 (3H, t), 1,49 - 1,6 (1H, m), 1,63 - 1,79 (2H, m), 1,83 - 1,94 (1H,
m), 3,48 (1H, dd), 3,54 - 3,65 (2H, m), 3,74 (1H, dd), 4,08 - 4,19 (1H, m), 4,33 (2H, q), 8,57 (1H,
d), 8,64 (1H, s); m/z [M-H]- 284.
Medziprodukt

32:

kyselina

2-chlór-4-[[(3S)-tetrahydropyran-3-yl]amino]pyrimidín-5-

karboxylová

Hydrát hydroxidu lítneho (0,933 g, 22,23 mmol) bol v jednej dávke pridaný k etyl-2-chlór-4[[(3S) -tetrahydropyran-3-yl]amino]pyrimidín-5-karboxylátu (3,24 g, 11,1 mmol) v THF (20 ml)
a vode (20 ml) pri 0 °C. Reakčná zmes bola miešaná 16 h pri teplote miestnosti. Organické
rozpúšťadlo bolo odstránené vo vákuu. Reakčná zmes bola okyslená 2M aq. HCl. Zrazenina bola
zhromaždená filtráciou, premytá vodou (50 ml) a cez noc vysušená na vzduchu vo vákuu.
Výsledná biela pevná látka bola ďalej sušená vo vákuu pri 50 °C počas 24 h, čím bola získaná
zlúčenina uvedená v názve (2,40 g, 84 %) vo forme bielej pevnej látky; 1H NMR (400 MHz,
DMSO) 1,55 (1H, dq), 1,61 - 1,77 (2H, m), 1,85 - 1,95 (1H, m), 3,45 (1H, dd), 3,59 (2H, t), 3,75
(1H, dd), 4,06 - 4,16 (1H, m), 8,60 (1H, s), 8,76 (1H, d), 13,62 (1H, s); m/z MH+ 258.
Medziprodukt 33: (S)-2-chlór-9-(tetrahydro-2H-pyran-3-yl)-7,9-dihydro-8H-purin-8-ón

Difenylfosforylazid (2,00 ml, 9,29 mmol) bol v jednej dávke pridaný k roztoku kyseliny 2-chlór4-[[(3S)-tetrahydropyran-3-yl]amino]pyrimidín-5-karboxylovej

(2,40 g,

9,29 mmol)

a

trietylamíne (1,30 ml, 9,29 mmol) v THF (50 ml) pri teplote miestnosti. Reakčná zmes bola
miešaná 24 h pri 80 °C. Reakčná zmes bola ponechaná ochladiť, potom bola naliata do vody
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(40 ml). THF bol odstránený vo vákuu, čím vo vode vznikla biela zrazenina, ktorá bola
odfiltrovaná vo vákuu, premytá vodou, vysušená na vzduchu vo vákuu počas 2 h, potom bola
vysušená vo vákuu pri 50 °C, čím bola získaná zlúčenina uvedená v názve (1,84 g, 78 %) vo
forme bielej pevnej látky; 1H NMR (400 MHz, DMSO) 1,61 - 1,82 (2H, m), 1,88 - 1,99 (1H, m),
2,40 - 2,49 (1H, m), 3,3 - 3,37 (1H, m), 3,78 - 3,93 (3H, m), 4,2 - 4,32 (1H, m), 8,13 (1H, s),
11,63 (1H, s); m/z MH+ 255.
Medziprodukt 34: 2-chlór-7-metyl-9-[(3S)-tetrahydropyran-3-yl]purin-8-ón

Hydrid sodný (60%) (0,434 g, 10,9 mmol) bol po častiach pridaný do (S)-2-chlór-9-(tetrahydro2H-pyran-3-yl)-7,9-dihydro-8H-purin-8-ónu (1,84 g, 7,24 mmol) v DMF (25 ml) pri 0 °C.
Reakčná zmes bola miešaná počas 30 minút, potom bol po kvapkách pridaný jódmetán (1,36 ml,
21,7 mmol). Reakčná zmes bola miešaná 1 h pri 0 °C. Reakcia reakčnej zmesi bola ukončená
vodou (50 ml) a výsledná zrazenina bola odfiltrovaná a vysušená vo vákuu, čím bola získaná
zlúčenina uvedená v názve (1,62 g, 83 %) vo forme krémovej pevnej látky; 1H NMR (400 MHz,
DMSO) 1,64 - 1,82 (2H, m), 1,90 - 1,98 (1H, m), 2,41 - 2,48 (1H, m), 3,32 - 3,38 (4H, m), 3,79 3,91 (3H, m), 4,25 - 4,34 (1H, m), 8,35 (1H, s); m/z MH+ 269
Príklad 7: (S)-7-metyl-2-((7-metyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-yl)amino)-9-(tetrahydro2H-pyran-3-yl)-7,9-dihydro-8H-purin-8-ón

Uhličitan cézny (303 mg, 0,93 mmol) bol pridaný k 2-chlór-7-metyl-9 -[(3S)-tetrahydropyran-3yl]purin-8-ónu (125 mg, 0,47 mmol) a 7-metyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-amínu (68,9 mg,
0,47 mmol) v 1,4-dioxáne (4 ml). Reakčná zmes bola odplynená a bol pridaný Brettphos precat
G3 (42,2 mg, 0,05 mmol) a reakčná zmes bola miešaná pri 100 °C počas 2 h. Reakčná zmes bola
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ochladená na teplotu miestnosti a skoncentrovaná. Pevná látka bola znovu rozpustená v DCM a
prefiltrovaná cez celit. Filtrát bol purifikovaný fcc, eluovaný 0–8 % MeOH v DCM, a výsledná
pevná látka bola rozotrená s dietyléterom, prefiltrovaná a vysušená vo vákuu, čím bola získaná
zlúčenina uvedená v názve (110 mg, 62 %) vo forme oranžovej pevnej látky; 1H NMR (400
MHz, DMSO) 1,62 - 1,74 (2H, m), 1,89 (1H, d), 2,41 (3H, s), 2,42 - 2,47 (1H, m), 3,19 - 3,26
(1H, m), 3,30 (3H, s), 3,76 - 3,86 (2H, m), 3,92 (1H, t), 4,22 - 4,32 (1H, m), 7,71 (1H, s), 8,11
(1H, s), 8,37 (1H, s), 8,65 (1H, s), 9,18 (1H, s); m/z MH+ 381.
Medziprodukt

35:

etyl-2-chlór-4-[[(3R)-tetrahydropyran-3-yl]amino]pyrimidín-5-

karboxylát

(R)-tetrahydro-2H-pyrán-3-aminhydrochlorid (1,00 g, 7,27 mmol) v acetonitrile (5 ml) bol po
kvapkách pridaný do zmesi DIPEA (3,16 ml, 18,2 mmol) a etyl-2,4-dichlórpyrimidín-5karboxylátu (1,61 g, 7,27 mmol) v acetonitrile (30 ml) pri teplote 0 °C počas 5 minút na vzduchu.
Výsledná suspenzia bola miešaná 4 h, pomaly ponechaná zahriať na teplotu miestnosti a miešaná
pri teplote miestnosti cez noc. Reakčná zmes bola odparená do sucha na odstránení MeCN,
zriedená EtOAc (100 ml) a premytá vodou a potom nasýtenou soľankou. Organická vrstva bola
vysušená pomocou MgSO4, prefiltrovaná a odparená. Výsledný surový produkt bol purifikovaný
fcc, eluovaný gradientom 0 až 50 % EtOAc v heptáne, čím bola získaná zlúčenina uvedená v
názve (0,936 g, 45 %) vo forme žltého oleja; 1H NMR (400 MHz, DMSO) 1,33 (3H, t), 1,57 (1H,
dt), 1,71 (2H, dtd), 1,91 (1H, ddt), 3,48 (1H, dd), 3,55 - 3,66 (2H, m), 3,75 (1H, dd), 4,11 - 4,2
(1H, m), 4,33 (2H, q), 8,58 (1H, d), 8,65 (1H, s); m/z MH+ 286.
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Medziprodukt

36: kyselina 2-chlór-4-[[(3R)-tetrahydropyran-3-yl]amino]pyrimidín-5-

karboxylová

Hydrát hydroxidu lítneho (276 mg, 6,57 mmol) bol v jednej dávke pridaný k etyl-2-chlór-4[[(3R)-tetrahydropyran-3-yl]amino]pyrimidín-5-karboxylátu

(939 mg,

3,29 mmol)

v

THF

(1,23 ml) a vode (4,10 ml) pri teplote miestnosti. Reakčná zmes bola miešaná 30 minút pri
teplote miestnosti. Organické rozpúšťadlo bolo odparené za zníženého tlaku. Reakčná zmes bola
okyslená 2M aq. HCl. Výsledná biela pevná látka bola odfiltrovaná, čím bola získaná zlúčenina
uvedená v názve (806 mg, 95 %) vo forme bielej pevnej látky, ktorá bola vysušená vo vákuu pri
45 °C cez noc; 1H NMR (400 MHz, DMSO) 1,56 (1H, dq), 1,70 (2H, ddt), 1,91 (1H, ddt), 3,46
(1H, dd), 3,60 (2H, t), 3,76 (1H, dd), 4,12 (1H, d), 8,61 (1H, s), 8,77 (1H, d); m/z MH+ 258.
Medziprodukt 37: 2-chlór-9-[(3R)-tetrahydropyran-3-yl]-7H-purin-8-ón

Difenylfosforylazid (0,674 ml, 3,13 mmol) bol pridaný naraz k roztoku kyseliny 2-chlór-4[[(3R)-tetrahydropyran-3-yl]amino]pyrimidín-5-karboxylovej

(806 mg,

3,13 mmol)

a

trietylamínu (0,436 ml, 3,13 mmol) v THF (17,3 ml) pri teplote miestnosti. Reakčná zmes bola
miešaná 24 h pri 80 °C. Reakčná zmes bola ponechaná ochladiť, potom bola naliata do vody
(20 ml). THF bol odstránený vo vákuu, čím vo vode vznikla biela zrazenina. Zrazenina bola
zhromaždená filtráciou a vysušená vo vákuu, čím bola získaná zlúčenina uvedená v názve
(565 mg, 71 %) vo forme bielej pevnej látky; 1H NMR (400 MHz, DMSO) 1,64 - 1,83 (2H, m),
1,93 (1H, d), 2,42 - 2,49 (1H, m), 3,35 (1H, dd), 3,8 - 3,92 (3H, m), 4,21 - 4,36 (1H, m), 8,13
(1H, s), 11,6 (1H, s); m/z MH+ 255.
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Medziprodukt 38: 2-chlór-7-metyl-9-[(3R)-tetrahydropyran-3-yl]purin-8-ón

Hydrid sodný (60%) (133 mg, 3,33 mmol) bol po častiach pridaný do 2-chlór-9-[(3R)tetrahydropyran-3-yl]-7H-purin-8-ónu (565 mg, 2,22 mmol) v DMF (5,13 ml) pri 0 °C. Reakčná
zmes bola miešaná počas 30 minút, potom bol po kvapkách pridaný jódmetán (416 µl,
6,66 mmol). Reakčná zmes bola miešaná 1 h pri teplote ľadového kúpeľa. Reakcia reakčnej
zmesi bola ukončená vodou (50 ml) a výsledná zrazenina bola odfiltrovaná a vysušená cez noc,
čím bola získaná zlúčenina uvedená v názve (535 mg, 90 %) vo forme bielej pevnej látky, ktorá
bola použitá priamo v ďalšom kroku; 1H NMR (400 MHz, DMSO) 1,73 (2H, dddd), 1,94 (1H, d),
2,41 - 2,49 (1H, m), 3,34 - 3,38 (1H, m), 3,36 (3H, s), 3,81 - 3,92 (3H, m), 4,24 - 4,36 (1H, m),
8,36 (1H, s); m/z MH+ 269.
Príklad 8: (R)-7-metyl-2-((7-metyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-yl)amino)-9-(tetrahydro2H-pyran-3-yl)-7,9-dihydro-8H-purin-8-ón

Uhličitan cézny (364 mg, 1,12 mmol) bol v jednej dávke pridaný k 7-metyl-[1,2,4]triazolo[1,5a]pyridín-6-amínu (83 mg, 0,56 mmol) a 2-chlór-7-metyl-9-[(3R)-tetrahydropyran-3-yl]purin-8ónu (150 mg, 0,56 mmol) v 1,4-dioxáne (5 ml) pri teplote miestnosti a zmes bola odplynená
prebublávaním dusíka zmesou počas 5 minút. Bol pridaný Brettphos precat G3 (51 mg,
0,06 mmol) a reakčná zmes bola zahrievaná na 100 °C počas 2 h. Zmes bola zriedená DCM a
prefiltrovaná. DCM vrstva bola odparená a zvyšok bol purifikovaný fcc, elučný gradient 0 až 5 %
MeOH v DCM, potom bola zmes rozotrená s MeCN, prefiltrovaná a vysušená vo vákuu čím bola
získaná zlúčenina uvedená v názve (92 mg, 43 %) vo forme krémovej pevnej látky; 1H NMR
(400 MHz, DMSO) 1,59 - 1,77 (2H, m), 1,90 (1H, d), 2,41 (3H, s), 2,43 - 2,49 (1H, m), 3,25 (1H,
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td), 3,31 (3H, s), 3,76 - 3,88 (2H, m), 3,92 (1H, t), 4,27 (1H, ddt), 7,72 (1H, s), 8,12 (1H, s), 8,37
(1H, s), 8,66 (1H, s), 9,19 (1H, s); m/z MH+ 381.
Medziprodukt 39: 2-chlór-9-(4-hydroxy-4-metylcyklohexyl)-7-metyl-7,9-dihydro-8H-purin8-ón

Metylmagnéziumbromid (3M, 0,89 ml, 2,67 mmol) bol pridaný do 2-chlór-7-metyl-9-(4oxocyklohexyl)-7,9-dihydro-8H-purin-8-ónu (500 mg, 1,78 mmol) v THF (10 ml) pri 0 °C pod
dusíkom. Reakčná zmes bola miešaná pri teplote miestnosti počas 4 h. Rozpúšťadlo bolo
odstránené za zníženého tlaku. Surový produkt bol purifikovaný preparatívnou HPLC, čím bola
získaná zlúčenina uvedená v názve (400 mg, 76 %) vo forme bielej pevnej látky (zmesi
diastereoizomérov); 1H NMR (hlavný diastereoizomér) (300 MHz, CDCl3) 1,30 (3H, s), 1,47
(1H, s), 1,51 - 1,74 (4H, m), 1,76 - 92 (2H, m), 2,62 - 2,83 (2H, m), 3,44 (3H, s), 4,26 - 4,50 (1H,
m), 8,01 (1H, s); m/z MH+ 297.
Príklad 9: 9-((1r,4r)-4-hydroxy-4-metylcyklohexyl)-7-metyl-2-((7-metyl-[1,2,4]triazolo[1,5a]pyridin-6-yl)amino)-7,9-dihydro-8H-purin-8-ón a
Príklad 10: 9-((1s,4s)-4-hydroxy-4-metylcyklohexyl)-7-metyl-2-((7-metyl-[1,2,4]triazolo[1,5a]pyridin-6-yl)amino)-7,9-dihydro-8H-purin-8-ón
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Brettphos precat G3 (169 mg, 0,20 mmol) a 2-dicyklohexylfosfino-2‘,6‘-di-i-propoxy-1,1‘bifenyl (94 mg, 0,20 mmol) boli pridané k 2-chlór-9-( 4-hydroxy-4-metylcyklohexyl)-7-metyl7,9-dihydro-8H-purin-8-ónu

(300 mg,

1,01 mmol),

7-metyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridín-6-

amínu (180 mg, 1,21 mmol) a uhličitanu céznemu (659 mg, 2,02 mmol) v 1,4-dioxáne (5 ml)
pod dusíkom. Reakčná zmes bola miešaná 5 h pri 100 °C. Surový produkt bol purifikovaný
preparatívnou HPLC, čím bol získaný 9-((1r,4r)-4-hydroxy-4-metylcyklohexyl)-7-metyl-2-((7metyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-yl)amino)-7,9-dihydro-8H-purin-8-ón (73 mg, 18 %) vo
forme bielej pevnej látky; 1H NMR (400 MHz, DMSO) 0,66 (3H, s), 1,33 - 1,45 (2H, m), 1,45 1,57 (4H, m), 2,11 - 2,27 (2H, m), 2,33 (3H, s), 3,29 (3H, s), 3,99 - 4,13 (1H, m), 4,33 (1H, s),
7,71 (1H, s), 8,10 (1H, s), 8,38 (1H, s), 8,70 (1H, s), 8,97 (1H, s); m/z MH+ 409; a 9-((1s,4s)-4hydroxy-4-metylcyklohexyl)-7-metyl-2-((7-metyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-yl)amino)-7,9dihydro-8H-purin-8-ón (190 mg, 46 %) ako biela pevná látka; 1H NMR (400 MHz, DMSO) 1,15
(3H, s), 1,34 - 1,51 (4H, m), 1,66 (2H, d), 2,39 (3H, s), 2,57 - 2,73 (2H, m), 3,29 (3H, s), 4,04
(1H, s), 4,08 - 4,21 (1H, m), 7,70 (1H, s), 8,05 (1H, s), 8,38 (1H, s), 8,59 (1H, s), 9,14 (1H, s);
m/z MH+ 409.
Forma A
Konečný

produkt,

9-((1s,4s)-4-hydroxy-4-metylcyklohexyl)-7-metyl-2-((7-metyl-

[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-yl)amino)-7,9-dihydro-8H-purin-8-ón, bol analyzovaný pomocou
XRPD a DSC a bolo zistené, že je kryštalický. XRPD vzorka materiálu vytvorila difrakčný vzor,
ako je znázornené na obrázku 3. 9-((1s,4s)-4-hydroxy-4-metylcyklohexyl)-7-metyl-2-((7-metyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-yl)amino)-7,9-dihydro-8H-purin-8-ón sa vyznačuje aspoň jedným
píkom pri hodnote 2θ 8,8° a 12,7°, merané pomocou žiarenia CuKa. Desať najvýznamnejších
píkov XRPD je uvedených v tabuľke B. Tabuľka B: Desať najvýznamnejších píkov 9-((1s,4s)-4hydroxy-4-metylcyklohexyl)-7-metyl-2-((7-metyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-yl)amino)-7,9dihydro-8H-purin-8-ón, Forma A.
Uhol 2-Théta (2θ)

Intenzita %

12,7

100

14,8

83,3

8,8

82,3

23,8

57,4

16,5

53,1

5,1

43,6

13,0

42,6
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Uhol 2-Théta (2θ)

Intenzita %

10,3

42

13,8

40,3

24,2

38,6

Medziprodukt

40:

etyl

2-chlór-4-[[(3S)-tetrahydrofuran-3-yl]amino]pyrimidín-5-

karboxylát

DIPEA (4,74 ml, 27,1 mmol) bol po kvapkách pridávaný k etyl-2,4-dichlórpyrimidín-5karboxylátu (5 g, 22,6 mmol) a (S)-tetrahydrofurán-3-amínu (1,97 g, 22,6 mmol) v acetonitrile
(100 ml) pri teplote 0 °C počas 2 minút. Reakčná zmes bola ponechaná zahriať na teplotu
miestnosti, potom bola miešaná 16 h pri teplote miestnosti a skoncentrovaná vo vákuu. Výsledný
surový produkt bol purifikovaný fcc, elučný gradient 0 až 5 % EtOAc v petroléteri, čím bola
získaná zlúčenina uvedená v názve (4,60 g, 75 %) vo forme bielej pevnej látky; 1H NMR (400
MHz, DMSO) 1,32 (3H, t), 1,83 - 1,95 (1H, m), 2,21 - 2,35 (1H, m), 3,65 (1H, dd), 3,69 - 3,92
(3H, m), 4,27 - 4,37 (2H, m), 4,57 - 4,68 (1H, m), 8,44 (1H, d), 8,63 (1H, s); m/z MH+ 272.
Medziprodukt

41:

kyselina

2-chlór-4-[[(3S)-tetrahydrofuran-3-yl]amino]pyrimidín-5-

karboxylová

LiOH (0,811 g, 33,9 mmol) bol v jednej dávke pridaný k etyl-2-chlór-4-[[(3S)-tetrahydrofuran-3yl]amino]pyrimidín-5-karboxylátu (4,60 g, 16,93 mmol) v THF (50 ml) a vode (25 ml) pri 0 °C.
Reakčná zmes bola ponechaná zahriať na teplotu miestnosti, miešaná 2 h pri teplote miestnosti a
čiastočne skoncentrovaná vo vákuu a okyslená 2M aq. HCl. Výsledná zrazenina bola oddelená
filtráciou, premytá vodou (20 ml) a vysušená vo vákuu čím bola získaná zlúčenina uvedená v
názve (3,50 g, 85 %) vo forme bielej pevnej látky; 1H NMR (400 MHz, DMSO) 1,81 - 1,93 (1H,
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m), 2,21 - 2,35 (1H, m), 3,60 - 3,68 (1H, m), 3,69 - 3,94 (3H, m), 4,56 - 4,68 (1H, m), 8,61 (1H,
s), 8,65 (1H, s) 13,84 (1H, s); m/z MH+ 244.
Medziprodukt 42: 2-chlór-9-[(3S)-tetrahydro-3-furanyl]-7,9-dihydro-8H-purin-8-ón

Difenylfosforylazid (3,10 ml, 14,37 mmol) bol v jednej dávke pridaný ku kyseline 2-chlór-4[[(3S)-tetrahydrofuran-3-yl]amino]pyrimidín-5-karboxylovej (3,5 g, 14,4 mmol) a Et3N (2,00 ml,
14,4 mmol) v THF (100 ml) pri teplote miestnosti. Reakčná zmes bola zahrievaná na 80 °C
počas 2 dní. Rozpúšťadlo bolo odparené za zníženého tlaku. Výsledný surový produkt bol
purifikovaný fcc, elučný gradient 0 až 50 % EtOAc v petroléteri, čím bola získaná zlúčenina
uvedená v názve (3,20 g, 93 %) vo forme bielej pevnej látky; 1H NMR (400 MHz, DMSO) 2,16
- 2,32 (1H, m), 2,35 - 2,48 (1H, m), 3,81 - 3,92 (2H, m), 3,97 (1H, t), 4,10 (1H, q), 4,91 - 5,03
(1H, m), 8,14 (1H, s), 11,66 (1H, s); m/z MH+ 241.
Medziprodukt 43: 2-chlór-7-metyl-9-[(3S)-tetrahydro-3-furanyl]-7,9-dihydro-8H-purin-8ón

NaH (0,532 g, 13,30 mmol) bol v jednej dávke pridaný ku 2-chlór-9-[(3S)-tetrahydro-3-furanyl]7,9-dihydro-8H-purin-8-ónu (3,2 g, 13,30 mmol) v DMF (30 ml) pri 0 °C. Reakčná zmes bola
miešaná 30 minút pri teplote miestnosti. Bol pridaný MeI (2,49 ml, 39,9 mmol). Reakčná zmes
bola miešaná 16 h pri teplote miestnosti, potom bola reakcia ukončená vodou (5 ml) a zmes bola
skoncentrovaná vo vákuu. Surový produkt bol purifikovaný fcc, elučný gradient 0 až 40 %
EtOAc v petroléteri, čím bola získaná zlúčenina uvedená v názve (2,90 g, 86 %) vo forme žltej
pevnej látky; 1H NMR (400 MHz, DMSO) 2,18 - 2,32 (1H, m), 2,35 - 2,48 (1H, m), 3,36 (3H, s),
3,82 - 3,94 (2H, m), 3,98 (1H, t), 4,11 (1H, q), 4,95 - 5,07 (1H, m), 8,36 (1H, s); m/z MH+ 255.
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Príklad

11:

(S)-7-metyl-2-((7-metyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-yl)amino)-9-

(tetrahydrofuran-3-yl)-7,9-dihydro-8H-purin-8-ón

RuPhos Pd (13,96 mg, 0,02 mmol) bol pridaný k 2-chlór-7-metyl-9-[(3S)-tetrahydro-3-furanyl]7,9-dihydro-8H-purin-8-ónu (85 mg, 0,33 mmol), 7-metyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridín-6-amínu
(49,5 mg, 0,33 mmol), RuPhos (15,57 mg , 0,03 mmol) a Cs2CO3 (326 mg, 1,00 mmol) v 1,4dioxáne (1 ml). Reakčná zmes bola miešaná 16 h pri 100 °C, potom bola ponechaná ochladiť na
teplotu miestnosti a skoncentrovaná vo vákuu. Výsledný surový produkt bol purifikovaný flash
chromatografiou C18, elučný gradient 0 až 55 % MeOH vo vode s 0,1% kyselinou mravčou, čím
bola získaná zlúčenina uvedená v názve (87 mg, 71 %) vo forme bielej pevnej látky; 1H NMR
(300 MHz, CD3OD) 2,30 - 2,40 (1H, m), 2,47 - 2,55 (1H, m), 2,51 (3H, s), 3,42 (3H, s), 3,87
(1H, q), 4,00 - 4,14 (2H, m), 4,20 (1H, q), 5,02 - 5,30 (1H, m), 7,64 (1H, s), 8,07 (1H, s), 8,33
(1H, s), 9,43 (1H, s), NH protón nepozorovaný; m/z MH+ 367.
Medziprodukt

44:

etyl-2-chlór-4-((4-hydroxy-1-metylcyklohexyl)amino)pyrimidín-5-

karboxylát

DIPEA (4,28 ml, 24,5 mmol) bol po kvapkách pridávaný k etyl-2,4-dichlórpyrimidín-5karboxylátu (2,46 g, 11,1 mmol) a 4-amino-4-metyl-cyklohexanol hydrochloridu (2,00 g,
11,1 mmol) v acetonitrile (40 ml) pri 0 °C počas 5 minút. Reakčná zmes bola ponechaná zahriať
na teplotu miestnosti, potom bola miešaná 6 h pri teplote miestnosti a skoncentrovaná vo vákuu,
zriedená EtOAc (300 ml) a premytá nasýtenou soľankou (100 ml x 2). Organická vrstva bola
oddelená a vysušená nad MgSO4 a skoncentrovaná vo vákuu. Výsledný surový produkt bol
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purifikovaný fcc, elučný gradient 0 až 20 % EtOAc v n-heptáne, čím bola získaná zlúčenina
uvedená v názve (2,82 g, 81 %) vo forme svetlo žltej živice; 1H NMR (400 MHz, DMSO) 1,36 1,44 (3H, m), 1,44 - 1,58 (6H, m), 1,57 - 1,71 (1H, m), 1,72 - 2,13 (3H, m), 2,41 - 2,54 (2H, m),
3,63 - 3,75 (1H, m), 4,36 (2H, q), 8,52 - 8,59 (1H, m), 8,67 (1H, d); m/z MH+ 314.
Medziprodukt 45: kyselina 2-chlór-4-((4-hydroxy-1-metylcyklohexyl)amino)pyrimidín-5karboxylová

LiOH (0,43 g, 17,97 mmol) bol v jednej dávke pridaný k etyl-2-chlór-4-((4-hydroxy-1metylcyklohexyl)amino)pyrimidín-5-karboxylátu (2,82 g, 8,99 mmol) v THF (25 ml) a vode
(25 ml) pri 0 °C. Reakčná zmes bola ponechaná zahriať na teplotu miestnosti a bola miešaná pri
teplote miestnosti počas 5 h, potom bola čiastočne skoncentrovaná vo vákuu a okyslená s 2M aq.
HCl. Výsledná zrazenina bola oddelená filtráciou, premytá vodou (20 ml) a vysušená vo vákuu
čím bola získaná zlúčenina uvedená v názve (2,17 g, 85 %) vo forme bielej pevnej látky; 1H
NMR (400 MHz, DMSO) 1,18 - 1,32 (2H, m), 1,34 - 1,52 (2H, m), 1,43 (3H, s), 1,52 - 1,79 (2H,
m), 2,21 - 2,30 (2H, m), 3,37 - 3,49 (1H, m), 4,55 (1H, s), 8,59 (1H, d), 8,74 (1H, s), 13,85 (1H,
s); m/z MH+ 286.
Medziprodukt 46: 2-chlór-9-(4-hydroxy-1-metylcyklohexyl)-7,9-dihydro-8H-purin-8-ón

Difenylfosforylazid (1,64 ml, 7,59 mmol) bol v jednej dávke pridaný ku kyseline 2-chlór-4-((4hydroxy-1-metylcyklohexyl)amino)pyrimidín-5-karboxylovej

(2,17 g,

7,59 mmol)

a

Et3N

(1,06 ml, 7,59 mmol) v THF (20 ml) pri teplote miestnosti. Reakčná zmes 2 dny zahrievaná na
80 °C, potom bola skoncentrovaná vo vákuu. Výsledný surový produkt bol purifikovaný fcc,
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elučný gradient 0 až 50 % EtOAc v DCM, čím bola získaná zlúčenina uvedená v názve (1,79 g,
83 %) vo forme bielej pevnej látky; 1H NMR (400 MHz, DMSO) 1,09 - 1,25 (2H, m), 1,34 (3H,
s), 1,36 - 1,64 (2H, m), 1,65 - 1,77 (2H, m), 3,17 (2H, d), 3,41 - 3,57 (1H, m), 4,07 - 4,15 (1H,
m), 8,10 (1H, d), 11,61 (1H, s); m/z MH+ 283.
Medziprodukty 47 a 48: 2-chlór-9-((1s,4s)-4-hydroxy-1-metylcyklohexyl)-7-metyl-7,9dihydro-8H-purin-8-ón

a

2-chlór-9-((1r,4r)-4-hydroxy-1-metylcyklohexyl)-7-metyl-7,9-

dihydro-8H-purin-8-ón

Roztok NaOH (1,27 g, 31,66 mmol) vo vode (24 ml) bol pridaný k miešanej zmesi 2-chlór-9-(4hydroxy-1-metylcyklohexyl)-7,9-dihydro-8H-purin-8-ónu

(1,79 g,

6,33 mmol),

jódmetánu

(1,97 ml, 31,66 mmol) a tetrabutylamóniumbromidu (0,204 g, 0,63 mmol) v DCM (40 ml) pri
teplote miestnosti. Reakčná zmes bola 16 h miešaná pri teplote miestnosti, potom bola
extrahovaná DCM (3 x 50 ml). Spojené organické vrstvy boli vysušené MgSO4, prefiltrované a
skoncentrované vo vákuu. Výsledný surový produkt bol purifikovaný fcc, elučný gradient 0 až
40 % EtOAc v DCM, čím bola získaná zlúčenina uvedená v názve:
Vedľajší

produkt

2-chlór-9-((1s,4s)-4-hydroxy-1-metylcyklohexyl)-7-metyl-7,9-dihydro-8H-

purin-8-ón (0,26 g, 14 %) vo forme bielej pevnej látky; 1H NMR (400 MHz, CDCl3) 1,66 (3H, s),
1,67 - 1,85 (4H, m), 2,19 - 2,31 (2H, m), 2,91 - 3,02 (2H, m), 3,41 (3H, s), 3,89 - 3,99 (1H, m),
7,99 (1H, s), jeden vymeniteľný protón nepozorovaný; m/z MH+ 297.
Hlavný

produkt

2-chlór-9-((1r,4r)-4-hydroxy-1-metylcyklohexyl)-7-metyl-7,9-dihydro-8H-

purin-8-ón (1,44 g, 77 %) vo forme bielej pevnej látky; 1H NMR (400 MHz, CDCl3) 1,42 - 1,50
(2H, m), 1,51 (3H, s), 1,58 - 1,88 (2H, m), 1,88 - 2,00 (2H, m), 3,40 (3H, s), 3,52 - 3,63 (2H, m),
3,72 - 3,84 (1H, m), 7,99 (1H, s), jeden vymeniteľný protón nepozorovaný; m/z MH+ 297.
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Príklad 12: 9-((1s,4s)-4-hydroxy-1-metylcyklohexyl)-7-metyl-2-((7-metyl-[1,2,4]triazolo[1,5a]pyridin-6-yl)amino)-7,9-dihydro-8H-purin-8-ón

RuPhos

Pd

(5,64 mg,

6,74 µmol)

bol

pridaný

metylcyklohexyl)-7-metyl-7,9-dihydro-8H-purin-8-ónu

k

2-chlór-9-((1s,4s)-4-hydroxy-1-

(40 mg,

0,13 mmol),

7-metyl-

[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridín-6-amínu (22 mg, 0,15 mmol), Cs2CO3 (132 mg, 0,40 mmol) a
RuPhos (6,3 mg, 0,01 mmol) v 1,4-dioxáne (4 ml). Reakčná zmes bola miešaná 3 h pri 100 °C,
potom bola ponechaná ochladiť na teplotu miestnosti a skoncentrovaná vo vákuu. Surový
produkt bol purifikovaný C18-flash chromatografiou, elučný gradient 0 až 90 % MeOH vo vode
s 0,1% kyselinou mravčou ako eluent, potom bol ďalej purifikovaný preparatívnou HPLC, čím
bola získaná zlúčenina uvedená v názve (20 mg, 36 %) vo forme bielej pevnej látky; 1H NMR
(300 MHz, DMSO) 1,34 - 1,43 (2H, m), 1,43 (3H, s), 1,50 - 1,58 (2H, m), 1,96 (2H, t), 2,38 (3H,
s), 2,78 - 2,83 (2H, m), 3,26 (3H, s), 3,60 - 3,61 (1H, m), 4,40 (1H, d), 7,70 (1H, m), 8,09 (1H, s),
8,37 (1H, s), 8,55 (1H, s), 9,04 (1H, s); m/z MH+ 409.
Medziprodukt 49: etyl-2-chlór-4-(cyklohexylamino)pyrimidín-5-karboxylát

Cyklohexánamín (4,92 ml, 43,0 mmol) v acetonitrile (30 ml) bol po kvapkách pridaný ku zmesi
DIPEA (11,2 ml, 64,5 mmol) a etyl-2,4-dichlórpyrimidín-5-karboxylátu (9,5 g, 43,0 mmol) v
acetonitrile (200 ml) pri 0 °C počas 5 minút na vzduchu. Reakčná zmes bola miešaná 4 hodiny
pri 0 °C a pomaly ponechaná ohriať na teplotu miestnosti pri topení ľadového kúpeľa. Reakčná
zmes bola skoncentrovaná vo vákuu, zriedená EtOAc (200 ml) a premytá vodou (75 ml) a
nasýtenou soľankou (50 ml). Organická vrstva bola vysušená nad MgSO4 a skoncentrovaná vo
vákuu. Výsledný surový produkt bol purifikovaný fcc, elučný gradient 0 až 50 % EtOAc v
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heptáne, čím bola získaná zlúčenina uvedená v názve (8,84 g, 73 %) vo forme bezfarebného
oleja, ktorý státím stuhol; 1H NMR (400 MHz, CDCl3) 1,24 - 1,35 (3H, m), 1,38 (3H, t), 1,38 1,51 (2H, m), 1,63 (1H, dt), 1,75 (2H, dq), 1,92 - 2,02 (2H, m), 4,06 - 4,21 (1H, m), 4,35 (2H, q),
8,36 (1H, d), 8,64 (1H, s); m/z: MH+ 284.
Medziprodukt 50: kyselina 2-chlór-4-(cyklohexylamino)pyrimidín-5-karboxylová

Hydrát hydroxidu lítneho (2,61 g, 62,3 mmol) bol v jednej dávke pridaný k etyl-2-chlór-4(cyklohexylamino)pyrimidín-5-karboxylátu (8,84 g, 31,2 mmol) v THF (50 ml) a vode (50 ml)
pri 0 °C. Reakčná zmes bola miešaná 16 hodín pri teplote miestnosti a potom bola čiastočne
skoncentrovaná vo vákuu a okyslená 2M aq. HCl. Výsledná zrazenina bola oddelená filtráciou,
premytá vodou (50 ml) a sušená vo vákuu pri 50 °C počas 2 dní za získania zlúčeniny uvedenej v
názve (7,58 g, 95 %) vo forme bielej pevnej látky; 1H NMR (400 MHz, DMSO) 1,18 - 1,45 (5H,
m), 1,52 - 1,62 (1H, m), 1,64 - 1,73 (2H, m), 1,83 - 1,95 (2H, m), 3,91 - 4,04 (1H, m), 8,54 - 8,6
(2H, m), 13,74 (1H, s); m/z: MH+ 256.
Medziprodukt 51: 2-chlór-9-cyklohexyl-7,9-dihydro-8H-purin-8-ón

Difenylfosforylazid (6,39 ml, 29,6 mmol) bol v jednej dávke pridaný k roztoku kyseliny 2-chlór4-(cyklohexylamino)pyrimidín-5-karboxylovej (7,58 g, 29,6 mmol) a trietylamínu (4,1 ml,
29,6 mmol) v THF (150 ml) pri teplote miestnosti. Reakčná zmes bola miešaná pri 80 °C počas
26 h. Reakčná zmes bola ponechaná ochladiť na teplotu miestnosti, potom bola naliata do vody
(80 ml) a výsledná zmes bola čiastočne skoncentrovaná vo vákuu. Výsledná zrazenina bola
zhromaždená filtráciou, premytá vodou a vysušená vo vákuu cez noc pri 50 °C, čím bola získaná
zlúčenina uvedená v názve (7,69 g, 103 %) vo forme bielej pevnej látky; 1H NMR (400 MHz,
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DMSO) 1,12 - 1,27 (1H, m), 1,36 (2H, qd), 1,63 - 1,7 (1H, m), 1,71 - 1,79 (2H, m), 1,79 - 1,88
(2H, m), 2,18 (2H, qd), 4,14 (1H, tt), 8,11 (1H, s), 11,57 (1H, s); m/z MH+ 253.
Medziprodukt 52: 2-chlór-9-cyklohexyl-7-metyl-7,9-dihydro-8H-purin-8-ón

Hydrid sodný (60%) (0,261 g, 6,53 mmol) bol po častiach pridaný k 2-chlór-9-cyklohexyl-7,9dihydro-8H-purin-8-ónu (1,1 g, 4,35 mmol) v DMF (10 ml) pri 0 °C. Reakčná zmes bola
miešaná počas 30 minút, potom bol po kvapkách pridaný jódmetán (0,817 ml, 13,16 mmol).
Reakčná zmes bola miešaná 1 h pri 0 °C, potom bola reakcia ukončená vodou (50 ml) a výsledná
zrazenina bola zhromaždená filtráciou a vysušená vo vákuu cez noc, čím bola získaná zlúčenina
uvedená v názve (1,08 g, 93 %) vo forme krémovej pevnej látky; 1H NMR (400 MHz, DMSO)
1,21 (1H, ddd), 1,38 (2H, tdd), 1,65 (1H, d), 1,74 (2H, d), 1,83 (2H, d), 2,09 - 2,26 (2H, m), 3,30
(3H, s), 4,18 (1H, tt), 8,34 (1H, s); m/z MH+ 267.
Príklad 13: 9-cyklohexyl-7-metyl-2-((7-metyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-yl)amino)-7,9dihydro-8H-purin-8-ón

Uhličitan cézny (733 mg, 2,25 mmol) bol v jednej dávke pridaný k 2-chlór-9-cyklohexyl-7metyl-7,9-dihydro-8H-purin-8-ónu (300 mg, 1,12 mmol) a 7-metyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridín6-amínu (167 mg, 1,12 mmol) v 1,4-dioxáne (8 ml) pri teplote miestnosti. Reakčná zmes bola
odplynená prebublávaním dusíkom počas 5 minút. Bol pridaný Brettphos precat G3 (102 mg,
0,11 mmol) a reakčná zmes bola zahrievaná na 100 °C počas 2 h. Zmes bola zriedená DCM a
prefiltrovaná. Filtrát bol skoncentrovaný vo vákuu a zvyšok bol purifikovaný fcc, elučný gradient
0 až 5 % MeOH v DCM, potom bola uskutočnená ďalšia purifikácia rozotrením s MeCN a
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vysušením vo vákuu pri 45 °C cez noc, čím bola získaná zlúčenina uvedená v názve (233 mg,
55 %) vo forme krémovej pevnej látky; 1H NMR (400 MHz, DMSO) 1,16 (1H, q), 1,33 (2H, q),
1,62 (1H, d), 1,71 (2H, d), 1,80 (2H, d), 2,14 - 2,3 (2H, m), 2,42 (3H, s), 3,31 (3H, s), 4,16 (1H,
ddd), 7,71 (1H, s), 8,11 (1H, s), 8,37 (1H, s), 8,60 (1H, s), 9,20 (1H, s); m/z MH+ 379.
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PATENTOVÉ NÁROKY
1. Zlúčenina vzorca (I):

alebo jej farmaceuticky prijateľnú soľ, kde:
R1 je cyklohexylový, tetrahydrofuranylový alebo oxanylový kruh, pričom každý z nich je
prípadne substituovaný jednou alebo viacerými

skupinami vybranými z hydroxylu,

metoxyskupiny a metylu, a
R2 je vodík alebo metyl.
2. Zlúčenina vzorca (I), alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ, ako je nárokovaná v nároku 1,
kde R1 je oxanyl.
3. Zlúčenina vzorca (I), alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ, ako je nárokovaná v nároku 2,
kde R1 je oxan-4-yl.
4. Zlúčenina vzorca (I), alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ, ako je nárokovaná v nároku 1,
kde R1 je cyklohexyl.
5. Zlúčenina vzorca (I), alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ, ako je nárokovaná v nároku 4,
kde R1 je 1-hydroxy-1-metyl-cyklohex-4-yl.
6. Zlúčenina vzorca (I), alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ, ako je nárokovaná v
ktoromkoľvek z predchádzajúcich nárokov, kde R2 je vodík.
7. Zlúčenina vzorca (I), alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ, ako je nárokovaná v nároku 1,
kde zlúčenina je vybraná zo skupiny, ktorú tvorí:
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9-((1r,4r)-4-hydroxycyklohexyl)-7-metyl-2-((7-metyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6yl)amino)-7,9-dihydro-8H-purin-8-ónu;
9-((1s,4s)-4-hydroxycyklohexyl)-7-metyl-2-((7-metyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6yl)amino)-7,9-dihydro-8H-purin-8-ónu;
7-metyl-2-((7-metyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-yl)amino)-9-(tetrahydro-2H-pyran-4yl)-7,9-dihydro-8H-purin-8-ónu;
2-((2,7-dimetyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-yl)amino)-7-metyl-9-(tetrahydro-2Hpyran-4-yl)-7,9-dihydro-8H-purin-8-ónu;
9-((1s,4s)-4-metoxycyklohexyl)-7-metyl-2-((7-metyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6yl)amino)-7,9-dihydro-8H-purin-8-ónu;
9-((1r,4r)-4-metoxycyklohexyl)-7-metyl-2-((7-metyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6yl)amino)-7,9-dihydro-8H-purin-8-ónu;
(S)-7-metyl-2-((7-metyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-yl)amino)-9-(tetrahydro-2Hpyran-3-yl)-7,9-dihydro-8H-purin-8-ónu;
(R)-7-metyl-2-((7-metyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-yl)amino)-9-(tetrahydro-2Hpyran-3-yl)-7,9-dihydro-8H-purin-8-ónu;
9-((1r,4r)-4-hydroxy-4-metylcyklohexyl)-7-metyl-2-((7-metyl-[1,2,4]triazolo[1,5a]pyridin-6-yl)amino)-7,9-dihydro-8H-purin-8-ónu;
9-((1s,4s)-4-hydroxy-4-metylcyklohexyl)-7-metyl-2-((7-metyl-[1,2,4]triazolo[1,5a]pyridin-6-yl)amino)-7,9-dihydro-8H-purin-8-ónu;
(S)-7-metyl-2-((7-metyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-yl)amino)-9-(tetrahydrofuran-3yl)-7,9-dihydro-8H-purin-8-ónu;
9-((1s,4s)-4-hydroxy-1-metylcyklohexyl)-7-metyl-2-((7-metyl-[1,2,4]triazolo[1,5a]pyridin-6-yl)amino)-7,9-dihydro-8H-purin-8-ónu; a
9-cyklohexyl-7-metyl-2-((7-metyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-yl)amino)-7,9-dihydro8H-purin-8-ónu.
8. Zlúčenina vzorca (I), ako je nárokovaná v nároku 1, kde zlúčeninou je 7-metyl-2-((7-metyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-yl)amino)-9-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-7,9-dihydro-8H-purin-8ón alebo jeho farmaceuticky prijateľná soľ.
9. Zlúčenina vzorca (I), ako je nárokovaná v nároku 1, kde zlúčeninou je 7-metyl-2-((7-metyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-yl)amino)-9-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-7,9-dihydro-8H-purin-8ón.
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10. Kryštalická zlúčenina vzorca (I), ako je nárokovaná v nároku 8, kde kryštalickou zlúčeninou
je

7-metyl-2-((7-metyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-yl)amino)-9-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-

7,9-dihydro-8H-purin-8-ón a má XRPD obrazec obsahujúci píky pri 7,6° a 18,7° ±0,2° 2-théta,
merané pomocou žiarenia CuKa.
11. Kryštalická zlúčenina vzorca (I), ako je nárokovaná v nároku 10, kde kryštalická zlúčenina
má XRPD obrazec v podstate taký, aký je znázornený na obrázku 1, merané pomocou žiarenia
CuKa.
12. Kryštalická zlúčenina vzorca (I), ako je nárokovaná v nároku 7, kde kryštalická zlúčenina je
9-((1s,4s)-4-hydroxy-4-metylcyklohexyl)-7-metyl-2-((7-metyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6yl)amino)-7,9-dihydro-8H-purin-8-ón a má XRPD obrazec obsahujúci píky pri 8,8° a 12,7°
±0,2° 2-théta, merané pomocou žiarenia CuKa.
13. Kryštalická zlúčenina vzorca (I), ako je nárokovaná v nároku 12, kde kryštalická zlúčenina
má XRPD obrazec v podstate taký, aký je znázornený na obrázku 3, merané pomocou žiarenia
CuKa.
14. Farmaceutická kompozícia, ktorá obsahuje zlúčeninu vzorca (I) alebo jej farmaceuticky
prijateľnú soľ, ako je nárokovaná v ktoromkoľvek z nárokov 1 až 13, a aspoň jedno
farmaceuticky prijateľné riedidlo alebo nosič.
15. Zlúčenina vzorca (I), alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ, ako je nárokovaná v
ktoromkoľvek z nárokov 1 až 13, na použitie v terapii.
16. Zlúčenina vzorca (I), alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ, ako je nárokovaná v
ktoromkoľvek z nárokov 1 až 13, na použitie pri liečení rakoviny.
17. Zlúčenina vzorca (I), alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ, ako je nárokovaná v
ktoromkoľvek z nárokov 1 až 13 na použitie pri liečení rakoviny podľa nároku 16, kde je
zlúčenina vzorca (I) alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ podávaná v kombinácii s
rádioterapiou.
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18. Zlúčenina vzorca (I) alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ, ako je nárokovaná v
ktoromkoľvek z nárokov 1 až 13, na použitie pri liečení rakoviny podľa nároku 16, kde je
zlúčenina vzorca (I), alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ podávaná v kombinácii s aspoň
jednou ďalšou protinádorovou látkou vybranou zo skupiny, ktorú tvorí cisplatina, oxaliplatina,
karboplatina, valrubicín, idarubicín, doxorubicín, pirarubicín, irinotekán, topotekán, amrubicín,
epirubicín, etopozid, mitomycín, bendamustín, chlorambucil, cyklofosfamid, ifosfamid,
karmustín, melfalán, bleomycín, olaparib, MEDI4736 (durvalumab), AZD1775, AZD6738,
AZD1390 a AZD0156.
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