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Farmaceutické kompozície obsahujúce N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamín
Oblasť techniky
Vynález sa týka farmaceutických kompozícií obsahujúcich N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamín alebo jeho
farmaceuticky prijateľnú soľ alebo jeho solvát; použitia uvedených kompozícií na
liečbu ochorení, napríklad rakoviny.
Doterajší stav techniky
N-(3,5-Dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6yl]etán-1,2-diamín je opísaný vo WO2011/135376.
Chemická štruktúra N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu (tu zlúčenina A) je:

Anonym: „Study to Assess the Relative Bioavailability of Orally Administered JNJ42756493 Tablet Versus JNJ-42756493 Capsule in Healthy Participants“, INTERNET
CITATION, december 2014 (2014-12), strany 1 – 4, opisuje štúdiu, ktorá hodnotí
relatívnu biologickú dostupnosť perorálne podávanej tablety JNJ-42756493 oproti
kapsule u zdravých účastníkov.
Yoko Matsuda et al.: „Fibroblast Growth Factor Receptor-2 lllc as a Novel Molecular
Target in Colorectal Cancer“, Current Colorectal Cancer Reports, vol. 10, no. 1, 11
December 2013 (2013-12-11), strany 20 – 26, sumarizujú vývoj štandardizovaných
liečob a molekulovo zameraných terapií kolorektálneho karcinómu so zameraním na
FGFR-2 IIIc.
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Carneiro Benedito A et al.: „Emerging therapeutic targets in bladder cancer“, Cancer
Treatment Reviews, vol. 41, no. 2 , strany 170 – 178, rozoberá relevantné
molekulárne faktory malígneho fenotypu a látky s terapeutickým potenciálom pri
svalovo invazívnom uroteliálnom karcinóme močového mechúra.
Podstata vynálezu
Uvádza sa, ale nie je podľa nárokovaného vynálezu, farmaceutická kompozícia
obsahujúca

N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-

yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamín, jeho farmaceuticky prijateľnú soľ alebo solvát,
vychytávač formaldehydu a farmaceuticky prijateľný nosič.
Podľa jedného aspektu vynálezu sa meglumín používa na zvýšenie stability, najmä
chemickej stability N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu, jeho farmaceuticky prijateľnej soli alebo jeho
solvátu,

najmä

N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-

yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínovej bázy, vo farmaceutickej kompozícii, najmä
v tuhej farmaceutickej kompozícii, najmä v kapsule alebo tablete.
Uvádza sa, ale nie je podľa nárokovaného vynálezu, použitie vychytávača
formaldehydu na zvýšenie stability, najmä chemickej stability N-(3,5-dimetoxyfenyl)N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu, jeho
farmaceuticky prijateľnej soli alebo jeho solvátu, najmä N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínovej bázy, vo
farmaceutickej kompozícii, najmä v tuhej farmaceutickej kompozícii, najmä v kapsule
alebo tablete.
Prehľad obrázkov na výkresoch
Obrázok 1: Experimentálne usporiadanie formaldehydového záťažového testu
v tuhom

stave

(N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-

yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamín = zlúčenina A)
Obrázok

2:

Degradácia

N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-

pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu (zlúčenina A) v práškových zmesiach
obsahujúcich rôzne koncentrácie meglumínu vo formaldehydovom záťažovom teste:
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◆ predstavuje východiskovú práškovú zmes 2 % hmotnostných zlúčeniny A,
manitolu,

mikrokryštalickej

celulózy,

sodnej

soli

kroskarmelózy

a stearanu

horečnatého; ■ predstavuje východiskovú práškovú zmes 2 % hmotnostných
zlúčeniny A, 1 % hmotnostného meglumínu, manitolu, mikrokryštalickej celulózy,
sodnej soli kroskarmelózy a stearanu horečnatého; ▲ predstavuje východiskovú
práškovú zmes 2 % hmotnostných zlúčeniny A, 9 % hmotnostných meglumínu,
manitolu,

mikrokryštalickej

celulózy,

sodnej

soli

kroskarmelózy

a stearanu

horečnatého. Zlúčeninou B je 6,8-dimetoxy-4-(1-metyletyl)-1-[3-(1-metyl-1H-pyrazol4-yl)chinoxalín-6-yl]-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,4-benzodiazepín.
Podrobný opis vynálezu
Zistilo

sa,

že

N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-

yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamín je citlivý na degradáciu, najmä ak je súčasťou tuhej
farmaceutickej kompozície. N-(3,5-Dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1Hpyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamín je citlivý, najmä ak je obsiahnutý v tuhej
farmaceutickej kompozícii, na transformáciu na cyklizovaný produkt 6,8-dimetoxy-4(1-metyletyl)-1-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,4benzodiazepín.
Chemická

štruktúra

6,8-dimetoxy-4-(1-metyletyl)-1-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-

yl)chinoxalín-6-yl]-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,4-benzodiazepínu (tu zlúčenina B) je:

Bez toho, aby sme boli viazaní nejakou teóriou, sa zdá, že stabilita, najmä chemická
stabilita

N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-

yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu je narušená pôsobením formaldehydu a že 6,8dimetoxy-4-(1-metyletyl)-1-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]-2,3,4,5tetrahydro-1H-1,4-benzodiazepín

vzniká

reakciou

N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-

4
metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu
s formaldehydom.
Formaldehyd sa môže dostať do kontaktu s N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínom z rôznych zdrojov, ako
napríklad z prostredia, z iných zložiek alebo pomocných látok nachádzajúcich sa vo
farmaceutickej kompozícii obsahujúcej N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamín,

z nádoby

alebo

obalu

obsahujúceho farmaceutickú kompozíciu, najmä tuhú farmaceutickú kompozíciu
obsahujúcu

N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-

yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamín.
Bez ohľadu na skutočnosť, že sa zistilo, že 6,8-dimetoxy-4-(1-metyletyl)-1-[3-(1metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,4-benzodiazepín
vykazuje inhibičnú aktivitu FGFR, pre farmaceutickú kompozíciu je stále žiaduce, aby
sa znemožnilo, oddialilo, spomalilo alebo znížilo vytváranie vedľajších produktov.
Zistilo sa, že stabilita, najmä chemická stabilita N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu, najmä keď
je zapracovaný do tuhej farmaceutickej kompozície, ako je napríklad kapsula alebo
tableta, by sa dala zvýšiť pridaním jedného alebo viacerých vychytávačov
formaldehydu. Bez toho, aby sme boli viazaní akoukoľvek teóriou, pri zabudovaní do
farmaceutickej kompozície, najmä do tuhej farmaceutickej kompozície, ako je
napríklad kapsula alebo tableta, sú pomocné látky a účinná látka vo vzájomnom
tesnom kontakte, čo môže mať vplyv na rozsah a/alebo rýchlosť premeny N-(3,5dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán1,2-diamínu na 6,8-dimetoxy-4-(1-metyletyl)-1-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín6-yl]-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,4-benzodiazepín.
Predložený vynález teda poskytuje farmaceutické kompozície obsahujúce ako účinnú
farmaceutickú

zložku

N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-

pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamín, jeho farmaceuticky prijateľnú soľ alebo
jeho solvát so zlepšenou stabilitou alebo dlhšou skladovateľnosťou. Skladovateľnosť
kompozícií podľa tohto vynálezu je najmenej 12 mesiacov, najmenej 18 mesiacov,
najmenej 24 mesiacov.
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Vychytávače formaldehydu sú zlúčeniny, ktoré sú schopné absorbovať formaldehyd.
Zahŕňajú zlúčeniny obsahujúce dusíkové centrum, ktoré reaguje s formaldehydom
tak, že vytvára jednu alebo viac reverzibilných alebo ireverzibilných väzieb medzi
vychytávačom formaldehydu a formaldehydom. Napríklad vychytávač formaldehydu
obsahuje

jeden

alebo

viac

dusíkových

atómov/centier,

ktoré

reagujú

s formaldehydom za vzniku imínu – Schiffovej bázy, ktorá je schopná sa následne
viazať s formaldehydom. Napríklad vychytávač formaldehydu obsahuje jeden alebo
viac dusíkových centier, ktoré reagujú s formaldehydom za vzniku jedného alebo
viacerých 5 až 8-členných cyklických kruhov. Vychytávač formaldehydu výhodne
obsahuje jednu alebo viacero amínových alebo amidových skupín. Vychytávačom
formaldehydu môže byť napríklad aminokyselina, aminocukor, alfa-aminozlúčenina
alebo ich konjugát alebo derivát, alebo ich zmes. Vychytávač formaldehydu môžu
tvoriť dva alebo viacero amínov a/alebo amidov.
Medzi vychytávače formaldehydu patria napríklad glycín, alanín, serín, treonín,
cysteín, valín, leucín, izoleucín, metionín, fenylalanín, tyrozín, kyselina asparágová,
kyselina glutámová, arginín, lyzín, ornitín, citrulín, taurín, pyrolyzín, meglumín,
histidín, aspartamín, prolín, tryptofán, citrulín, pyrolyzín, asparagín, glutamín alebo
ich konjugát alebo zmes; alebo, ak je to možné, ich farmaceuticky prijateľné soli.
V tomto vynáleze je vychytávačom formaldehydu meglumín.
Jedným aspektom vynálezu je použitie meglumínu vo farmaceutickej kompozícii,
najmä v tuhej farmaceutickej kompozícii, najmä v kapsule alebo tablete, na zvýšenie
stability, najmä chemickej stability N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu, jeho farmaceuticky prijateľnej
soli alebo jeho solvátu, najmä N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínovej
kompozícii.

Stabilita,

najmä

chemická

bázy

stabilita,

je

obsiahnutej

v uvedenej

zvýšená

v porovnaní

s farmaceutickou kompozíciou, ktorá neobsahuje žiaden vychytávač formaldehydu.
Uvádza

sa,

ale

nie

podľa

nárokovaného

vynálezu,

použitie

vychytávača

formaldehydu vo farmaceutickej kompozícii, najmä v tuhej farmaceutickej kompozícii,
najmä v kapsule alebo tablete, na zvýšenie stability, najmä chemickej stability N-(3,5dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-
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1,2-diamínu, jeho farmaceuticky prijateľnej soli alebo jeho solvátu, najmä N-(3,5dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán1,2-diamínovej bázy obsiahnutej v uvedenej kompozícii. Stabilita, najmä chemická
stabilita, je zvýšená v porovnaní s farmaceutickou kompozíciou, ktorá neobsahuje
žiaden vychytávač formaldehydu.
Uvádza sa, ale nie je podľa nárokovaného vynálezu, spôsob stabilizácie N-(3,5dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán1,2-diamínu, jeho farmaceuticky prijateľnej soli alebo jeho solvátu, najmä N-(3,5dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán1,2-diamínovej bázy, vo farmaceutickej kompozícii, najmä v tuhej farmaceutickej
kompozícii, napríklad v kapsule alebo tablete, zahŕňajúci pridanie vychytávača
formaldehydu, najmä meglumínu, do tejto kompozície.
Jedným aspektom vynálezu je použitie meglumínu vo farmaceutickej kompozícii,
najmä v tuhej farmaceutickej kompozícii, ako je kapsula alebo tableta, na
zabránenie,

oddialenie,

spomalenie

alebo

zníženie

transformácie

N-(3,5-

dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán1,2-diamínu, jeho farmaceuticky prijateľnej soli alebo jeho solvátu, obsiahnutého
v kompozícii,

na

6,8-dimetoxy-4-(1-metyletyl)-1-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-

yl)chinoxalín-6-yl]-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,4-benzodiazepín,

jeho

farmaceuticky

prijateľnú soľ alebo jeho solvát.
Uvádza sa, ale nie je podľa nárokovaného vynálezu, použitie vychytávača
formaldehydu vo farmaceutickej kompozícii, najmä v tuhej farmaceutickej kompozícii,
ako je kapsula alebo tableta, na zabránenie, oddialenie, spomalenie alebo zníženie
transformácie

N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-

yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu, jeho farmaceuticky prijateľnej soli alebo jeho
solvátu, obsiahnutého v kompozícii, na 6,8-dimetoxy-4-(1-metyletyl)-1-[3-(1-metyl1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,4-benzodiazepín,

jeho

farmaceuticky prijateľnú soľ alebo jeho solvát.
Jedným aspektom vynálezu je použitie meglumínu vo farmaceutickej kompozícii,
najmä v tuhej farmaceutickej kompozícii, ako je kapsula alebo tableta, na
zabránenie,

oddialenie,

spomalenie

alebo

zníženie

transformácie

N-(3,5-
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dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán1,2-diamínu obsiahnutého v kompozícii, na 6,8-dimetoxy-4-(1-metyletyl)-1-[3-(1metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,4-benzodiazepín.
Jedným aspektom vynálezu je spôsob znemožnenia, oddialenia, spomalenia alebo
zníženia

transformácie

N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-

pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu, jeho farmaceuticky prijateľnej soli
alebo jeho solvátu, obsiahnutého vo farmaceutickej kompozícii, najmä v tuhej
farmaceutickej kompozícii, ako je kapsula alebo tableta, na 6,8-dimetoxy-4-(1metyletyl)-1-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,4benzodiazepín, jeho farmaceuticky prijateľnú soľ alebo jeho solvát, ktorý zahŕňa
pridanie meglumínu do tejto kompozície.
Uvádza sa, ale nie je podľa nárokovaného vynálezu, spôsob znemožnenia,
oddialenia, spomalenia alebo zníženia transformácie N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu,

jeho

farmaceuticky prijateľnej soli alebo jeho solvátu, obsiahnutého vo farmaceutickej
kompozícii, najmä v tuhej farmaceutickej kompozícii, ako je kapsula alebo tableta, na
6,8-dimetoxy-4-(1-metyletyl)-1-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]-2,3,4,5tetrahydro-1H-1,4-benzodiazepín, jeho farmaceuticky prijateľnú soľ alebo jeho solvát,
ktorý zahŕňa pridanie vychytávača formaldehydu do tejto kompozície.
Jedným aspektom vynálezu je spôsob znemožnenia, oddialenia, spomalenia alebo
zníženia

transformácie

N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-

pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu

obsiahnutého

vo

farmaceutickej

kompozícii, najmä v tuhej farmaceutickej kompozícii, ako je kapsula alebo tableta, na
6,8-dimetoxy-4-(1-metyletyl)-1-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]-2,3,4,5tetrahydro-1H-1,4-benzodiazepín,

ktorý

zahŕňa

pridanie

meglumínu

do

tejto

kompozície.
Jedným aspektom vynálezu je použitie meglumínu vo farmaceutickej kompozícii,
najmä v tuhej farmaceutickej kompozícii, najmä kapsule alebo tablete, obsahujúcej
N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6yl]etán-1,2-diamín, jeho farmaceuticky prijateľnú soľ alebo jeho solvát, na
znemožnenie, oddialenie, spomalenie alebo zníženie tvorby 6,8-dimetoxy-4-(1-
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metyletyl)-1-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,4benzodiazepínu, jeho farmaceuticky prijateľnej soli alebo jeho solvátu v tejto
kompozícii.
Jedným aspektom vynálezu je použitie meglumínu vo farmaceutickej kompozícii,
najmä v tuhej farmaceutickej kompozícii, najmä kapsule alebo tablete, obsahujúcej
N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6yl]etán-1,2-diamín na znemožnenie, oddialenie, spomalenie alebo zníženie tvorby
6,8-dimetoxy-4-(1-metyletyl)-1-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]-2,3,4,5tetrahydro-1H-1,4-benzodiazepínu v tejto kompozícii.
Jedným aspektom vynálezu je farmaceutická kompozícia obsahujúca N-(3,5dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán1,2-diamín, jeho farmaceuticky prijateľnú soľ alebo jeho solvát; meglumín;
a farmaceuticky prijateľný nosič; najmä farmaceutická kompozícia obsahujúca N(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6yl]etán-1,2-diamín; meglumín; a farmaceuticky prijateľný nosič.
Uvádza sa, ale nie je podľa nárokovaného vynálezu, farmaceutická kompozícia
obsahujúca

N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-

yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamín, jeho farmaceuticky prijateľnú soľ alebo jeho solvát;
vychytávač formaldehydu; a farmaceuticky prijateľný nosič; najmä farmaceutická
kompozícia

obsahujúca

N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-

pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamín;

vychytávač

formaldehydu;

a farmaceuticky prijateľný nosič.
Jedným aspektom vynálezu je tuhá farmaceutická kompozícia, napríklad kapsula
alebo tableta, obsahujúca N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1Hpyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamín, jeho farmaceuticky prijateľnú soľ alebo
jeho solvát; meglumín; a farmaceuticky prijateľný nosič; najmä tuhá farmaceutická
kompozícia, napríklad kapsula alebo tableta, obsahujúca N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamín;
meglumín; a farmaceuticky prijateľný nosič.
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V jednom z aspektov vynálezu tu opísané farmaceutické kompozície obsahujú od 0
do 4 % hmotnostných alebo od 0 do 3 % hmotnostných alebo od 0 do 2 %
hmotnostných alebo od 0 do 1,5 % hmotnostného alebo od 0 do 1 % hmotnostného
alebo od 0 do 0,5 % hmotnostného alebo od 0 do 0,1 % hmotnostného alebo od 0 do
0,05 %

hmotnostného

6,8-dimetoxy-4-(1-metyletyl)-1-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-

yl)chinoxalín-6-yl]-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,4-benzodiazepínu,

jeho

farmaceuticky

prijateľnej soli alebo jeho solvátu, najmä od 0 do 4 % hmotnostných alebo od 0do
3 % hmotnostných alebo od 0 do 2 % hmotnostných alebo od 0 do 1,5 %
hmotnostného alebo od 0 do 1 % hmotnostného alebo od 0 do 1 % hmotnostného
alebo od 0 do 0,5 % hmotnostného alebo od 0 do 0,1 % hmotnostného alebo od 0 do
0,05 %

hmotnostného

6,8-dimetoxy-4-(1-metyletyl)-1-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-

yl)chinoxalín-6-yl]-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,4-benzodiazepínu.
V jednom

aspekte vynálezu sú farmaceutické kompozície opísané

v tomto

dokumente vhodné na perorálne podávanie, napríklad vo forme kapsúl alebo tabliet,
pričom výhodná je farmaceutická kompozícia vo forme tabliet najmä na perorálne
podávanie. V jednom aspekte vynálezu sú farmaceutické kompozície opísané
v tomto dokumente vhodné na rektálne podávanie. Tablety podľa vynálezu sa môžu
vyrábať bežnými tabletovacími technikami spolu s farmaceuticky prijateľnými
pomocnými látkami (farmaceuticky prijateľným nosičom) a pomocou bežných
tabletovacích strojov. Ako je v odbore známe, zmesi na tablety sa môžu pred
tabletovaním granulovať za sucha alebo za mokra. Odborník v tejto oblasti bude
schopný rozpoznať najvhodnejší spôsob výroby kompozícií podľa tohto vynálezu.
Na uľahčenie prehĺtania takejto farmaceutickej kompozície na perorálne podanie
cicavcovi, najmä človeku, je výhodné dať kompozícii, najmä tabletám, vhodný tvar.
Tablety alebo kapsuly podľa tohto vynálezu môžu byť ďalej potiahnuté filmom,
napríklad na zlepšenie chuti, ľahšie prehĺtanie a elegantný vzhľad. Polymérne
filmotvorné povlakové materiály sú v odbore známe. Výhodné filmové povlaky sú
filmové povlaky na báze vody na rozdiel od filmových povlakov na báze rozpúšťadiel,
pretože tie môžu obsahovať viac stopových množstiev aldehydov. Výhodným
filmotvorným povlakovým materiálom je povlakový systém vodného filmu Opadry® II,
napríklad Opadry® II 85F, napr. Opadry® II 85F92209. Ďalšie výhodné filmové
povlaky sú filmové nátery na báze vody, ktoré chránia pred vlhkosťou prostredia, ako
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sú Readilycoat® (napr. Readilycoat®D), AquaPolish® MS, Opadry® amb, Opadry®
amb II, ktoré sú vodné filmové povlakové systémy s bariérou proti vlhkosti.
Výhodným filmovým povlakom je Opadry® amb II, vysokoúčinný filmový povlak
s bariérou proti vlhkosti, ktorý je systémom na báze PVA s okamžitým uvoľňovaním
bez polyetylénglykolu.
V tabletách podľa vynálezu tvorí filmový povlak z hľadiska hmotnosti výhodne
približne 4 % hmotnostné alebo menej z celkovej hmotnosti tablety.
Pri kapsulách podľa predloženého vynálezu sa uprednostňujú hypromelózové
(HPMC) kapsuly pred želatínovými kapsulami.
V jednom aspekte vynálezu tu opísané farmaceutické kompozície, najmä vo forme
kapsuly alebo tablety, obsahujú terapeuticky účinné množstvo N-(3,5-dimetoxyfenyl)N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu, jeho
farmaceuticky prijateľnej soli alebo jeho solvátu.
V jednom aspekte vynálezu tu opísané farmaceutické kompozície, najmä vo forme
kapsuly alebo tablety, obsahujú od 0,5 mg do 20 mg ekvivalentu bázy alebo od 2 mg
do 20 mg ekvivalentu bázy, alebo od 0,5 mg do 12 mg ekvivalentu bázy, alebo od
2 mg do 12 mg ekvivalentu bázy, alebo od 2 mg do 10 mg ekvivalentu bázy, alebo od
2 mg do 6 mg ekvivalentu bázy, alebo 2 mg ekvivalentu bázy, 3 mg ekvivalentu bázy,
4 mg ekvivalentu bázy, 5 mg ekvivalentu bázy, 6 mg ekvivalentu bázy, 7 mg
ekvivalentu bázy, 8 mg ekvivalentu bázy, 9 mg ekvivalentu bázy, 10 mg ekvivalentu
bázy, 11 mg ekvivalentu bázy alebo 12 mg ekvivalentu bázy N-(3,5-dimetoxyfenyl)N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu, jeho
farmaceuticky prijateľnej soli alebo jeho solvátu. Tu opísané farmaceutické
kompozície konkrétne obsahujú 3 mg ekvivalentu bázy, 4 mg ekvivalentu bázy alebo
5 mg

ekvivalentu

bázy

N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-

pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu, jeho farmaceuticky prijateľnej soli
alebo jeho solvátu.
V jednom aspekte vynálezu tu opísané farmaceutické kompozície, najmä vo forme
kapsuly alebo tablety, obsahujú od 0,5 mg do 20 mg alebo od 2 mg do 20 mg, alebo
od 0,5 mg do 12 mg, alebo od 2 mg do 12 mg, alebo od 2 mg do 10 mg, alebo od
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2 mg do 6 mg, alebo 2 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg, 6 mg, 7 mg, 8 mg, 9 mg, 10 mg, 11 mg
alebo

12 mg

N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-

yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínovej bázy. Tu opísané farmaceutické kompozície
konkrétne obsahujú 3 mg, 4 mg alebo 5 mg N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínovej bázy. Tu opísané
farmaceutické kompozície konkrétne obsahujú 3 mg, 4 mg alebo 5 mg N-(3,5dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán1,2-diamínovej bázy a od približne 0,5 do približne 5 % hmotnostných, od približne
0,5 do približne 3 % hmotnostných, od približne 0,5 do približne 2 % hmotnostných,
od približne 0,5 do približne 1,5 % hmotnostného alebo od približne 0,5 do približne
1 % hmotnostného meglumínu. Tu opísané farmaceutické kompozície konkrétne
obsahujú 3 mg, 4 mg alebo 5 mg N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínovej bázy a od približne 0,5 do
približne 1,5 % hmotnostného alebo od približne 0,5 do približne 1 % hmotnostného
meglumínu.
V jednom aspekte vynálezu sa môže podávať viac ako jedna, napríklad dve tu
opísané farmaceutické kompozície, aby sa dosiahla požadovaná dávka, napríklad
denná dávka.
Jedným aspektom vynálezu je tu opísaná farmaceutická kompozícia, ktorá obsahuje
častice

N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-

yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu, jeho farmaceuticky prijateľnej soli alebo jeho
solvátu, pričom tieto častice majú d50 približne 1500 µm, približne 1000 µm, približne
500 µm, približne 400 µm, približne 250 µm, približne 200 µm, približne 150 µm,
približne 125 µm, približne 100 µm, približne 95 µm, približne 90 µm, približne 85 µm,
približne 80 µm, približne 75 µm, približne 70 µm, približne 65 µm, približne 60 µm,
približne 55 µm, približne 50 µm, približne 45 µm, približne 40 µm, približne 35 µm,
približne 30 µm, približne 25 µm, približne 20 µm, približne 15 µm, približne 10 µm,
približne 5 µm. Častice majú výhodne d50 približne 125 µm, približne 100 µm,
približne 95 µm, približne 90 µm, približne 85 µm, približne 80 µm, približne 75 µm,
približne 70 µm, približne 65 µm, približne 60 µm, približne 55 µm, približne 50 µm.
Jedným aspektom vynálezu je tu opísaná farmaceutická kompozícia, ktorá obsahuje
častice

N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-
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yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu, jeho farmaceuticky prijateľnej soli alebo jeho
solvátu, pričom tieto častice majú d50 spadajúci do rozmedzia od 5 µm do 1500 µm
alebo od 5 µm do 1000 µm, alebo od 5 µm do 500 µm, alebo od 5 µm do 400 µm,
alebo od 5 µm do 250 µm, alebo od 5 µm do 200 µm, alebo od 5 µm do 150 µm,
alebo od 5 µm do 125 µm, alebo od 5 µm do 100 µm, alebo od 5 µm do 80 µm, alebo
od 5 µm do 75 µm, alebo od 5 µm do 70 µm, alebo od 5 µm do 65 µm, alebo od 5 µm
do 60 µm, alebo od 5 µm do 55 µm, alebo od 5 µm do 50 µm, alebo od 5 µm do
45 µm, alebo od 5 µm do 40 µm, alebo od 5 µm do 35 µm, alebo od 5 µm do 30 µm,
alebo od 5 µm do 25 µm, alebo od 5 µm do 20 µm, od 5 µm do 15 µm, alebo od 5 µm
do 10 µm, alebo častice majú d50 spadajúci do rozmedzia od 50 µm do 125 µm alebo
od 50 µm do 100 µm, alebo od 50 µm do 75 µm.
Pojem d50 v tu používanom význame má svoj konvenčný význam známy odborníkom
v odbore a môže sa merať známymi technikami merania veľkosti častíc, ako je
napríklad prietoková frakcionácia v sedimentačnom poli, fotónová korelačná
spektroskopia, laserová difrakcia alebo disková centrifugácia. Tu uvádzaný d50 môže
súvisieť s objemovo váženou distribúciou častíc. V tom prípade sa pod „d50 50 µm“
myslí, že najmenej 50 % častíc má veľkosť častice (vzhľadom na objem alebo
priemer ekvivalentnej gule) menší ako 50 µm. Podobne veľkosť častíc d50 môže
súvisieť s číselne váženou distribúciou častíc. V tom prípade sa pod „d50 50 µm“
myslí, že najmenej 50 % číselne vážených častíc má veľkosť častice (vzhľadom na
počet) menší ako 50 µm. Tu uvádzaný d50 konkrétne predstavuje objemovo váženú
distribúciu častíc, najmä meranú na prístroji Malvern Mastersizer 2000.
Veľkosť častíc môže byť dôležitým faktorom, ktorý určuje rýchlosť tabletovania,
vyhadzovacie sily, sypkosť, a tým aj spracovateľnosť konkrétnej kompozície vo
veľkom meradle a kvalitu konečného výrobku.
Množstvo meglumínu vo farmaceutických kompozíciách podľa predloženého
vynálezu sa môže pohybovať od približne 0,1 do približne 10 % hmotnostných, od
približne 0,1 do približne 5 % hmotnostných, od približne 0,1 do približne 3 %
hmotnostných, od približne 0,1 do približne 2 % hmotnostných, od približne 0,1 do
približne 1,5 % hmotnostného, od približne 0,1 do približne 1 % hmotnostného, od
približne 0,5 do približne 5 % hmotnostných, od približne 0,5 do približne 3 %
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hmotnostných, od približne 0,5 do približne 2 % hmotnostných, od približne 0,5 do
približne 1,5 % hmotnostného, od približne 0,5 do približne 1 % hmotnostného.
Farmaceutické kompozície podľa vynálezu, najmä kapsuly a/alebo tablety, môžu
obsahovať

jednu

alebo

viac

farmaceuticky

prijateľných

pomocných

látok

(farmaceuticky prijateľný nosič), ako sú rozvoľňovadlá, riedidlá, plnidlá, spojivá,
pufre, lubrikanty, klzné látky, zahusťovadlá, sladidlá, arómy, farbivá, konzervačné
látky a podobne. Niektoré pomocné látky môžu slúžiť na viacero účelov.
Vhodné rozvoľňovadlá sú tie, ktoré majú veľký koeficient rozťažnosti. Príkladom sú
hydrofilné, nerozpustné alebo slabo vo vode rozpustné zosieťované polyméry, ako je
krospovidón

(zosieťovaný

polyvinylpyrolidón)

a sodná

soľ

kroskarmelózy

(zosieťovaná sodná soľ karboxymetylcelulózy). Množstvo rozvoľňovadla v tabletách
podľa tohto vynálezu sa môže vhodne pohybovať od približne 2,5 do približne 15 %
hmotnostných a výhodne od približne 2,5 do 7 % hmotnostných, najmä od približne
2,5 do 5 % hmotnostných. Vzhľadom na to, že rozvoľňovadlá svojou povahou
spôsobujú dlhodobé uvoľňovanie, keď sa používajú vo veľkom množstve, je výhodné
riediť ich inertnou látkou nazývanou riedidlo alebo plnivo.
Ako riedidlá alebo plnivá možno použiť rôzne materiály. Príkladmi sú monohydrát
laktózy, bezvodá laktóza, sacharóza, dextróza, manitol, sorbitol, škrob, celulóza
(napríklad

mikrokryštalická

celulóza

(Avicel™),

silicifikovaná

mikrokryštalická

celulóza), dihydratovaný alebo bezvodý hydrogenfosforečnan vápenatý a iné látky
známe v odbore a ich zmesi (napríklad zmes monohydrátu laktózy (75 %)
s mikrokryštalickou celulózou (25 %) sušená rozprašovaním, ktorá je komerčne
dostupná ako Microcelac™). Výhodná je mikrokryštalická celulóza a manitol.
Celkové množstvo riedidla alebo plniva vo farmaceutických kompozíciách podľa
predloženého vynálezu sa môže vhodne pohybovať od približne 20 % do približne
95 % hmotnostných a výhodne od približne 55 % do približne 95 % hmotnostných
alebo od približne 70 % do približne 95 % hmotnostných alebo od približne 80 % do
približne 95 % hmotnostných alebo od približne 85 % do približne 95 %
hmotnostných.
Pri výrobe niektorých liekových foriem sa môžu použiť lubrikanty a klzné látky, ktoré
sa zvyčajne používajú pri výrobe tabliet. Príkladmi lubrikantov a klzných látok sú
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hydrogenované rastlinné oleje, napríklad hydrogenovaný bavlníkový olej, stearan
horečnatý, kyselina stearová, laurylsulfát sodný, laurylsulfát horečnatý, koloidný oxid
kremičitý, koloidný bezvodý oxid kremičitý, mastenec, ich zmesi a iné látky známe
v tomto odbore. Zaujímavými lubrikantmi sú stearan horečnatý a zmesi stearanu
horečnatého s koloidným oxidom kremičitým, pričom výhodný je stearan horečnatý.
Výhodnou

klznou

látkou

je

koloidný

bezvodý

oxid

kremičitý.

Ak sú prítomné klzné látky, zvyčajne tvoria 0,2 až 7,0 % hmotnostného z celkovej
hmotnosti kompozície, najmä 0,5 až 1,5 % hmotnostného, výhodnejšie 1 až 1,5 %
hmotnostného.
Ak sú prítomné lubrikanty, zvyčajne tvoria 0,2 až 7,0 % hmotnostného z celkovej
hmotnosti kompozície, najmä 0,2 až 2 % hmotnostné alebo 0,5 až 2 % hmotnostné,
alebo 0,5 až 1,75 % hmotnostného, alebo 0,5 až 1,5 % hmotnostného.
Vo farmaceutických kompozíciách podľa predloženého vynálezu možno použiť aj
spojivá. Vhodnými spojivami sú vo vode rozpustné polyméry, ako sú alkylcelulózy,
napríklad metylcelulóza;

hydroxyalkylcelulózy,

napríklad

hydroxyetylcelulóza,

hydroxypropylcelulóza

hydroxyalkylcelulózy,

napríklad

hydroxymetylcelulóza,
a hydroxybutylcelulóza;

hydroxyetylmetylcelulóza

a hydroxypropylmetylcelulóza; karboxyalkylcelulózy, ako je karboxymetylcelulóza;
soli karboxyalkylcelulóz s alkalickými kovmi, ako je sodná soľ karboxymetylcelulózy;
karboxyalkylcelulózy,

napríklad

karboxymetyletylcelulóza;

estery

karboxyalkylcelulózy; škroby ; pektíny, ako je sodná soľ karboxymetylamylopektínu;
deriváty chitínu, ako je chitosan; di-, oligo- a polysacharidy, ako je trehalóza,
cyklodextríny a ich deriváty, kyselina alginová, jej soli alkalických kovov a amónne
soli, karagénany, galaktomanány, tragakant, agar-agar, arabské gumy, guarové
gumy a xantánové gumy; polyakrylové kyseliny a ich soli; polymetakrylové kyseliny,
ich

soli

a estery,

metakrylátové

kopolyméry;

polyvinylpyrolidón

(PVP),

polyvinylalkohol (PVA) a ich kopolyméry, napríklad PVP-VA. Vo vode rozpustným
polymérom

sú

výhodne

hydroxyalkylalkylcelulózy,

ako

napríklad

hydroxypropylmetylcelulóza, napr. hydroxypropylmetylcelulóza 15 cps.
Do kompozícií podľa vynálezu sa môžu pridávať aj iné pomocné látky, ako sú farbivá
a pigmenty. Medzi farbivá a pigmenty patrí oxid titaničitý a farbivá vhodné na
potraviny. Farbivo alebo pigment je voliteľnou zložkou prípravku podľa vynálezu, ale
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ak sa použije, farbivo môže byť prítomné v množstve do 3,5 % hmotnostného
vzhľadom na celkovú hmotnosť kompozície.
Príchute sú v kompozícii voliteľné a môžu byť vybrané zo syntetických aromatických
olejov a aromatických látok alebo prírodných olejov, výťažkov z rastlinných listov,
kvetov, ovocia atď. a ich kombinácií. Môžu zahŕňať škoricový olej, zimozelený olej,
mätový olej, bobkový olej, anízový olej, eukalyptový olej, tymiánový olej. Ako arómy
sú užitočné aj vanilka, citrusové oleje vrátane citrónového, pomarančového,
hroznového, limetkového a grapefruitového a ovocné esencie vrátane jablkovej,
banánovej, hruškovej, broskyňovej, jahodovej, malinovej, čerešňovej, slivkovej,
ananásovej, marhuľovej atď. Množstvo arómy môže závisieť od viacerých faktorov
vrátane požadovaného organoleptického účinku. Zvyčajne je aróma prítomná
v množstve od približne 0 % do približne 3 % hmotnostných.
Poskytuje sa postup prípravy tu opísanej farmaceutickej kompozície, najmä vo forme
tablety alebo kapsuly, vyznačujúci sa zmiešaním meglumínu a N-(3,5-dimetoxyfenyl)N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu, jeho
farmaceuticky prijateľnej soli alebo jeho solvátu, najmä N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínovej

bázy,

s farmaceuticky prijateľným nosičom a zlisovaním uvedenej zmesi do tabliet alebo
naplnením uvedenej zmesi do kapsúl.
Pri príprave farmaceutických kompozícií podľa vynálezu sa N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamín,

jeho

farmaceuticky prijateľná soľ alebo jeho solvát, najmä N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínová báza ako
účinná farmaceutická zložka a meglumín sa skombinuje v dobre premiešanej zmesi
s farmaceuticky prijateľným nosičom, pričom nosič môže mať rôzne formy, ako je tu
opísané.
Osobitne výhodné je formulovať vyššie uvedené farmaceutické kompozície do
jednotkovej liekovej formy v záujme jednoduchého podávania a rovnomerného
dávkovania. Jednotková lieková forma v tu používanom význame znamená fyzikálne
oddelené jednotky vhodné ako jednotkové dávky, pričom každá jednotka obsahuje
vopred stanovené množstvo účinnej látky vypočítané na poskytnutie požadovaného
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terapeutického účinku v spojení s požadovaným farmaceutickým nosičom. Príkladmi
takých jednotkových liekových foriem sú tablety (vrátane ryhovaných a poťahovaných
tabliet), kapsuly, pilulky, balíčky prášku, oblátky, injekčné roztoky alebo suspenzie,
čajové lyžičky, polievkové lyžice a podobne, a ich celistvé násobky. Výhodnými
formami sú tablety a kapsuly.
V jednom aspekte vynálezu sa N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamín, jeho farmaceuticky prijateľná soľ
alebo jeho solvát, najmä N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1Hpyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínová báza podáva alebo sa má podávať
prostredníctvom

farmaceutických

kompozícií

podľa

predloženého

vynálezu

v množstve dostatočnom na to, aby pôsobila protinádorovo.
V jednom aspekte vynálezu tu opísané farmaceutické kompozície obsahujú N-(3,5dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán1,2-diamínovú bázu.
V jednom aspekte vynálezu tu opísané farmaceutické kompozície obsahujú
farmaceuticky prijateľnú soľ N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1Hpyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu,

najmä

N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-

metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamín-hydrochlorid.
Uvádza sa, ale nie je podľa nárokovaného vynálezu, farmaceutické balenie vhodné
na komerčný predaj zahŕňajúce nádobu, tu opísanú farmaceutickú kompozíciu
a písomnú

informáciu

spojenú

s týmto

balením.

Nádoby obsahujúce farmaceutickú kompozíciu podľa predloženého vynálezu,
napríklad fľaše, voliteľne obsahujú vysúšadlo. V jednom aspekte nádoby obsahujúce
farmaceutickú kompozíciu podľa predloženého vynálezu, napríklad fľaše, neobsahujú
vysúšadlo.

V rámci

jedného

aspektu

sú

nádobami

fľaštičky

z HDPE.

Nádoby obsahujúce farmaceutickú kompozíciu podľa predloženého vynálezu
výhodne obsahujú alebo pozostávajú z materiálu neobsahujúceho formaldehyd, ako
je napríklad hliníková fólia neobsahujúca formaldehyd, napríklad v prípade blistrov,
napr. blistrov z PVC s hliníkovou fóliou bez obsahu aldehydov alebo blistre Aclar®
s hliníkovou fóliou bez obsahu aldehydov.
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V jednom aspekte je nádobou nádoba odolná proti otvoreniu deťmi, napríklad
fľaštička s uzáverom odolným proti otvoreniu deťmi alebo blister s obalom odolným
proti otvoreniu deťmi.
Pojem „približne“ v tu používanom význame v súvislosti s číselnou hodnotou má svoj
obvyklý význam v kontexte číselnej hodnoty. Slovo „približne“ možno podľa potreby
nahradiť numerickou hodnotou ± 10 % alebo ± 5 %, alebo ± 2 %, alebo ± 1 %.
Farmaceuticky prijateľné soli alebo solváty
Soľné

formy

N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-

yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu alebo 6,8-dimetoxy-4-(1-metyletyl)-1-[3-(1-metyl1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,4-benzodiazepínu

sú

zvyčajne farmaceuticky prijateľné soli a príklady farmaceuticky prijateľných solí sú
uvedené v práci Berge et al. (1977) „Pharmaceutically Acceptable Salts“, J. Pharm.
Sci., Vol. 66, pp. 1 – 19.
Soli podľa predloženého vynálezu možno syntetizovať z východiskovej zlúčeniny,
ktorá obsahuje bázickú časť, konvenčnými chemickými metódami, ako sú napríklad
metódy opísané v monografii Pharmaceutical Salts: Properties, Selection, and Use,
P. Heinrich Stahl (Editor), Camille G. Wermuth (Editor), ISBN: 3-90639-026-8,
viazaná forma, 388 strán, august 2002. Vo všeobecnosti také soli možno pripraviť
reakciou voľných bázových foriem zlúčeniny s vhodnou kyselinou vo vode alebo
v organickom rozpúšťadle alebo v ich zmesi; vo všeobecnosti sa používajú nevodné
médiá, ako je éter, etylacetát, etanol, izopropanol alebo acetonitril. Soli môžu
existovať ako mono- alebo di-soli v závislosti od pKa kyseliny, z ktorej je soľ
vytvorená.
Adičné soli s kyselinou sa môžu tvoriť so širokým spektrom kyselín, anorganických aj
organických. Medzi príklady adičných solí s kyselinami patria soli tvorené s kyselinou
vybranou zo skupiny, ktorú tvorí kyselina octová, 2,2-dichlóroctová, adipová,
algínová, askorbová, (napríklad L-askorbová), L-asparágová, benzénsulfónová,
benzoová, 4-acetamidobenzoová, butánová, (+)-gáfrová, gáfor-sulfónová, (+)-(1S)gáfor-10-sulfónová,
cyklamová,

kaprínová,

dodecylsírová,

hexánová,

kaprylová,

etán-1,2-disulfónová,

škoricová,

citrónová,

etánsulfónová,

2-
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hydroxyetánsulfónová, mravčia, fumarová, galaktarová, gentisová, glukoheptónová,
D-glukónová, glukurónová (napríklad D-glukurónová), glutámová (napríklad Lglutámová), α-oxoglutárová, glykolová, hipurová, bromovodíková, chlorovodíková,
jodovodíková,

izetiónová,

mliečna

(napríklad

laktobiónová,

maleínová,

jablčná,

(-)-L-jablčná,

(+)-L-mliečna,
malónová,

(±)-DL-mliečna),
(±)-DL-mandľová,

metánsulfónová, naftalénsulfonová (napríklad naftalén-2-sulfónová), naftalén-1,5disulfónová, 1-hydroxy-2-naftoová, nikotínová, dusičná, olejová, orotová, šťaveľová,
palmitová, pamoová, fosforečná, propiónová, L-pyroglutámová, pyrohroznová,
salicylová, 4-aminosalicylová, sebaková, stearová, jantárová, sírová, trieslová, (+)-Lvínna, škoricová, toluénsulfónová (napríklad p-toluénsulfónová), undecylénová
a valérová, ako aj acylované aminokyseliny a katexové živice.
Jedna konkrétna skupina solí pozostáva zo solí vytvorených z kyseliny octovej,
chlorovodíkovej, jodovodíkovej, fosforečnej, dusičnej, sírovej, citrónovej, mliečnej,
jantárovej,

maleínovej,

jablčnej,

izetiónovej,

fumarovej,

benzénsulfónovej,

toluénsulfónovej, metánsulfónovej (mezylát), etánsulfónovej, naftalénsulfónovej,
valérovej, octovej, propánovej, butánovej, malónovej, glukurónovej a laktobiónovej.
Ďalšia skupina adičných solí s kyselinami zahŕňa soli vytvorené z kyseliny octovej,
adipovej, askorbovej, asparágovej, citrónovej, DL-mliečnej, fumarovej, glukónovej,
glukurónovej, hipurovej, chlorovodíkovej, glutámovej, DL-jablčnej, metánsulfónovej,
sebakovej, stearovej, jantárovej a vínnej.
N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6yl]etán-1,2-diamín alebo ich soli a 6,8-dimetoxy-4-(1-metyletyl)-1-[3-(1-metyl-1Hpyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,4-benzodiazepín alebo ich soli
môžu tvoriť solváty, napríklad s vodou (t. j. hydráty) alebo bežnými organickými
rozpúšťadlami. Pojem „solvát“ v tu používanom význame znamená fyzikálne spojenie
zlúčenín podľa predloženého vynálezu s jednou alebo viacerými molekulami
rozpúšťadla. Toto fyzikálne spojenie zahŕňa rôzne stupne iónovej a kovalentnej
väzby vrátane vodíkovej väzby. V niektorých prípadoch sa bude solvát dať izolovať,
napríklad keď je v kryštálovej mriežke kryštalickej tuhej látky zabudovaná jedna
alebo viacero molekúl rozpúšťadla. Pojem „solvát“ zahŕňa solváty v roztokovej fáze aj
izolovateľné solváty. Medzi neobmedzujúce príklady vhodných solvátov patria
zlúčeniny

podľa

vynálezu

v kombinácii

s vodou,

izopropanolom,

etanolom,
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metanolom,

DMSO,

etylacetátom,

kyselinou

octovou

alebo

etanolamínom

a podobne. Zlúčeniny podľa vynálezu môžu vykazovať svoje biologické účinky, keď
sú v roztoku.
Solváty sú vo farmaceutickej chémii všeobecne známe. Môžu byť významné pre
spôsoby prípravy látky (napríklad v súvislosti s jej čistením, skladovaním látky
(napríklad jej stabilitou) a ľahkosťou manipulácie s látkou) a často sa tvoria ako
súčasť štádií izolácie alebo čistenia v chemickej syntéze. Odborník v odbore dokáže
pomocou štandardných a dlho používaných techník určiť, či sa vytvoril hydrát alebo
iný solvát, na základe podmienok izolácie alebo podmienok čistenia použitých pri
príprave danej zlúčeniny. Príklady takých techník zahŕňajú termogravimetrickú
analýzu

(TGA),

diferenciálnu

skenovaciu

kalorimetriu

(DSC),

röntgenovú

kryštalografiu (napríklad monokryštálovú röntgenovú kryštalografiu alebo röntgenovú
práškovú difrakciu) a NMR v tuhej fáze (SS-NMR, tiež známu ako MAS-NMR (Magic
Angle Spinning NMR)). Takéto techniky sú rovnako súčasťou štandardného
analytického vybavenia chemického odborníka ako NMR, IR, HPLC a MS.
Alternatívne môže odborník cielene vytvoriť solvát použitím kryštalizačných
podmienok, ktoré zahŕňajú určité množstvo rozpúšťadla potrebné na príslušný solvát.
Potom možno použiť vyššie opísané štandardné podmienky na stanovenie toho, či
sa vytvorili solváty. Zahrnuté sú aj akékoľvek komplexy (napríklad inklúzne komplexy
alebo klatráty so zlúčeninami, ako sú cyklodextríny, alebo komplexy s kovmi) týchto
zlúčenín.
Ďalej N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín6-yl]etán-1,2-diamín, jeho farmaceuticky prijateľná soľ alebo jeho solvát, alebo 6,8dimetoxy-4-(1-metyletyl)-1-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]-2,3,4,5tetrahydro-1H-1,4-benzodiazepín, jeho farmaceuticky prijateľná soľ alebo jeho solvát,
môžu mať jednu alebo viac polymorfných (kryštalických) alebo amorfných foriem
a ako také majú byť zahrnuté do rozsahu vynálezu.
N-(3,5-Dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6yl]etán-1,2-diamín, jeho farmaceuticky prijateľná soľ alebo jeho solvát, alebo 6,8dimetoxy-4-(1-metyletyl)-1-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]-2,3,4,5tetrahydro-1H-1,4-benzodiazepín, jeho farmaceuticky prijateľná soľ alebo jeho solvát,
zahŕňajú zlúčeniny s jednou alebo viacerými izotopovými substitúciami a odkaz na
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konkrétny prvok zahŕňa vo svojom rozsahu všetky izotopy tohto prvku. Napríklad
odkaz na vodík zahŕňa vo svojom rozsahu 1H, 2H (D) a 3H (T). Podobne odkazy na
uhlík a kyslík zahŕňajú vo svojom rozsahu

12

C,

13

C a

14

C, respektíve

16

O a 18O.

Izotopy môžu byť rádioaktívne alebo nerádioaktívne. V jednom uskutočnení vynálezu
zlúčeniny neobsahujú žiadne rádioaktívne izotopy. Takéto zlúčeniny sú výhodnejšie
na terapeutické použitie. V ďalšom uskutočnení však zlúčenina môže obsahovať
jeden alebo viacero rádioizotopov. Zlúčeniny obsahujúce takéto rádioizotopy môžu
byť použiteľné v diagnostickom kontexte.
Proteíntyrozínkinázy (PTK)
N-(3,5-Dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6yl]etán-1,2-diamín, jeho farmaceuticky prijateľná soľ alebo jeho solvát inhibuje alebo
moduluje aktivitu určitých tyrozínkináz, a preto budú farmaceutické kompozície podľa
predloženého vynálezu užitočné pri liečbe alebo profylaxii, najmä pri liečbe
chorobných stavov alebo ochorení sprostredkovaných týmito tyrozínkinázami, najmä
FGFR (receptor fibroblastového rastového faktora).
FGFR
Rodina proteíntyrozínkinázových (PTK) receptorov fibroblastového rastového faktora
(FGF) reguluje rozmanité spektrum fyziologických funkcií vrátane mitogenézy,
hojenia rán, diferenciácie buniek a angiogenézy, a vývoj. Rast normálnych aj
malígnych buniek, rovnako ako proliferácia, sú ovplyvňované zmenami v lokálnej
koncentrácii FGF, extracelulárnych signálnych molekúl, ktoré pôsobia ako autokrinné
a tiež parakrinné faktory. Autokrinná FGF signalizácia môže byť osobitne dôležitá pri
progresii rakoviny závislej od steroidných hormónov do stavu nezávislého od
hormónov. FGF a ich receptory sa exprimujú v zvýšených hladinách v niekoľkých
tkanivách a bunkových líniách a predpokladá sa, že nadmerná expresia prispieva
k malígnemu fenotypu. Navyše niekoľko onkogénov predstavuje homológy génov
kódujúcich receptory rastového faktora a existuje potenciál aberantnej aktivácie FGFdependentnej

signalizácie

pri ľudskej rakovine

pankreasu (Knights

et al.,

Pharmacology and Therapeutics 2010 125: 1 (105 – 117); Korc M. et al., Current
Cancer Drug Targets 2009 9: 5 (639 – 651)).
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Dvoma prototypickými členmi sú kyslý fibroblastový rastový faktor (aFGF alebo
FGF1) a bázický fibroblastový rastový faktor (bFGF alebo FGF2) a doposiaľ bolo
identifikovaných najmenej dvadsať odlišných členov rodiny FGF. Bunková reakcia na
FGF

sa

prenáša

štyrmi

typmi

vysokoafinitných

transmembránových

proteíntyrozínkinázových receptorov fibroblastového rastového faktora (FGFR)
očíslovaných

1

až

4

(FGFR1

až

FGFR4).

Narušenie dráhy FGFR1 by malo ovplyvniť proliferáciu nádorových buniek, pretože
táto kináza sa popri proliferujúcich endotelových bunkách aktivuje v mnohých typoch
nádorov. Nadmerná expresia a aktivácia FGFR1 vo vaskulatúre spojenej s nádormi
naznačuje úlohu týchto molekúl v nádorovej angiogenéze.
Nedávna štúdia ukázala súvislosť medzi expresiou FGFR1 a tumorigenicitou
v klasických lobulárnych karcinómoch (CLC). CLC predstavujú 10 – 15 % všetkých
karcinómov prsníka a vo všeobecnosti nemajú expresiu p53 a Her2, zatiaľ čo si
zachovávajú expresiu esterogénového receptora. V cca 50 % prípadov CLC sa
preukázala génová amplifikácia 8p12-p11.2 a ukázalo sa, že to súvisí so zvýšenou
expresiou FGFR1. Predbežné štúdie so siRNA namierenou proti FGFR1 alebo
s inhibítorom tohto receptora na báze malej molekuly ukázali, že bunkové línie,
v ktorých prebieha táto amplifikácia, sú osobitne citlivé na inhibíciu tejto signalizačnej
dráhy. Rabdomyosarkóm (RMS) je najbežnejším pediatrickým sarkómom mäkkých
tkanív a pravdepodobne je dôsledkom abnormálnej proliferácie a diferenciácie počas
myogenézy kostrového svalstva. FGFR1 sa nadmerne exprimuje v primárnych
rabdomyosarkómových nádoroch a je spojený s hypometyláciou 5' CpG ostrova
a s abnormálnou expresiou génov AKT1, NOG a BMP4. FGFR1 sa spája aj
s rakovinou

pľúc,

kolorektálnym

karcinómom,

glioblastómom,

astrocytómami,

rakovinou prostaty, malobunkovým karcinómom pľúc, melanómom, rakovinou hlavy
a krku, rakovinou štítnej žľazy a rakovinou maternice.
Receptor fibroblastového rastového faktora 2 má vysokú afinitu k ligandom kyslého
a/alebo bázického fibroblastového rastového faktora, ako aj keratinocytového
rastového faktora. Receptor fibroblastového rastového faktora 2 tiež propaguje silné
osteogénne účinky FGF počas rastu a diferenciácie osteoblastov. Preukázalo sa, že
mutácie v receptore fibroblastového rastového faktora 2 vedúce ku komplexným
funkčným

zmenám

vyvolávajú

abnormálnu

osifikáciu

lebečných

švov
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(kraniosynostózu),

čo

naznačuje

významnú

úlohu

signalizácie

FGFR

pri

intramembranóznej tvorbe kostí. Napríklad pri Apertovom (AP) syndróme, ktorý sa
vyznačuje predčasnou osifikáciou lebečných švov, je väčšina prípadov spojená
s bodovými mutáciami, ktoré spôsobujú „gain-of-function“ v receptore fibroblastového
rastového faktora 2. Okrem toho mutačný skríning u pacientov so syndrómovými
kraniosynostózami naznačuje, že niekoľko opakujúcich sa mutácií FGFR2 má za
následok ťažké formy Pfeifferovho syndrómu. Medzi konkrétne mutácie FGFR2 patrí
W290C, D321A, Y340C, C342R, C342S, C342W, N549H, K641R v FGFR2.
Niekoľko

ťažkých abnormalít

vo

vývoji

ľudskej

kostry

vrátane

Apertovho,

Crouzonovho, Jackson-Weissovho, Beare-Stevensonovho cutis gyrata a Pfeifferovho
syndrómu je spojených s výskytom mutácií v receptore fibroblastového rastového
faktora 2. Väčšina, ak nie všetky prípady Pfeifferovho syndrómu (PS) sú tiež
spôsobené de novo mutáciou génu receptora fibroblastového rastového faktora 2
a nedávno sa ukázalo, že mutácie v receptore fibroblastového rastového faktora 2
porušujú jedno z kardinálnych pravidiel, ktorými sa riadi ligandová špecifickosť. Totiž
dve mutantné zostrihové formy receptora fibroblastového rastového faktora, FGFR2c
a FGFR2b, získali schopnosť viazať sa s atypickými ligandmi FGF a byť nimi
aktivované. Táto strata ligandovej špecifickosti vedie k aberantnej signalizácii
a naznačuje, že závažné fenotypy týchto chorobných syndrómov vyplývajú
z ektopickej ligandovo závislej aktivácie receptora fibroblastového rastového faktora
2.
Genetické aberácie FGFR3 receptorovej tyrozínkinázy, napríklad chromozomálne
translokácie alebo bodové mutácie, vedú k ektopicky exprimovaným alebo
deregulovaným, konštitutívne aktívnym receptorom FGFR3. Takéto abnormality sú
spojené s podmnožinou mnohopočetných myelómov a s karcinómom močového
mechúra, hepatocelulárnym karcinómom, orálnym karcinómom skvamóznych buniek
a s cervikálnymi karcinómami. Vzhľadom na uvedené by inhibítory FGFR3 boli
použiteľné pri liečbe mnohopočetného myelómu, karcinómu močového mechúra
a cervikálnych karcinómov. FGFR3 sa tiež nadmerne exprimuje pri rakovine
močového mechúra, najmä pri invazívnej rakovine močového mechúra. FGFR3 sa
často aktivuje mutáciou pri uroteliálnom karcinóme (UC). Zvýšená expresia bola
spojená s mutáciou (85 % mutantných nádorov vykazovalo expresiu vysokej úrovne),
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ale aj 42 % nádorov s nezistiteľnou mutáciou vykazovalo nadmernú expresiu vrátane
mnohých svalovo invazívnych nádorov. FGFR3 je spojený aj s rakovinou endometria
a štítnej žľazy.
Nadmerná expresia FGFR4 bola spájaná so slabou prognózou pri karcinóme
prostaty a štítnej žľazy. Popri polymorfizme zárodočných buniek (Gly388Arg) sa
spája aj so zvýšenou incidenciou rakoviny pľúc, prsníka, hrubého čreva, pečene
(HCC) a prostaty. Okrem toho sa zistilo, že skrátená forma FGFR4 (obsahujúca
kinázovú doménu) je tiež prítomná pri 40 % nádorov hypofýzy, ale nenachádza sa
v normálnom tkanive. Nadmerná expresia FGFR4 sa pozorovala v nádoroch pečene,
hrubého čreva a pľúc. FGFR4 sa zistil pri kolorektálnom karcinóme a rakovine
pečene, pri ktorých je často zvýšená expresia jeho ligandu FGF19. FGFR4 sa spája
aj s astrocytómami a rabdomyosarkómom.
Fibrotické stavy sú významným zdravotným problémom vyplývajúcim z abnormálnej
alebo nadmernej depozície väzivového tkaniva. Dochádza k tomu pri mnohých
chorobách vrátane cirhózy pečene, glomerulonefritídy, pľúcnej fibrózy, systémovej
fibrózy, reumatoidnej

artritídy, ako

aj v prirodzenom

procese

hojenia rán.

Mechanizmy patologickej fibrózy nie sú úplne objasnené, ale predpokladá sa, že sú
dôsledkom pôsobenia rôznych cytokínov (vrátane faktora nekrotizujúceho nádory
(TNF), fibroblastových rastových faktorov (FGF), rastového faktora odvodeného od
trombocytov (PDGF) a transformujúceho rastového faktora beta (TGFβ)) zapojených
do proliferácie fibroblastov a depozície proteínov extracelulárnej matrice (vrátane
kolagénu a fibronektínu). Toto vedie k zmenám tkanivovej štruktúry a funkcie
a k následnej patológii.
Niekoľko predklinických štúdií ukázalo upreguláciu fibroblastových rastových faktorov
v predklinických modeloch fibrózy pľúc. Udáva sa, že TGFβ1 a PDGF sú zapojené
do fibrogénneho procesu a ďalšia publikovaná práca uvádza, že zvýšenie FGF
a následný nárast proliferácie fibroblastov môže byť reakciou na zvýšený TGFβ1.
Potenciálny terapeutický prínos zamerania sa na fibrotický mechanizmus pri stavoch,
ako je idiopatická pľúcna fibróza (IPF), naznačuje publikovaný klinický účinok
antifibrotika pirfenidónu. Idiopatická pľúcna fibróza (označovaná aj ako kryptogénna
fibrotizujúca alveolitída) je progresívne ochorenie zahŕňajúce zjazvenie pľúc.
Postupne sa pľúcne mechúriky nahrádzajú fibrotickým tkanivom, ktoré hrubne, čo
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spôsobuje nevratnú stratu schopnosti tkaniva prenášať kyslík do krvného riečiska.
Medzi príznaky tohto stavu patrí dýchavičnosť, chronický suchý kašeľ, únava, bolesť
v hrudníku a strata chuti do jedla vedúca k rýchlemu chudnutiu. Toto ochorenie je
mimoriadne závažné a má úmrtnosť približne 50 % po 5 rokoch.
Farmaceutické kompozície podľa predloženého vynálezu môžu byť ako také
užitočné, pretože poskytujú prostriedok na zabránenie rastu alebo indukcie apoptózy
v nádoroch, najmä inhibíciou angiogenézy. Preto sa predpokladá, že farmaceutické
kompozície podľa predloženého vynálezu budú užitočné pri liečení alebo prevencii
proliferatívnych porúch, ako je rakovina. Najmä nádory s aktivujúcimi mutantmi
receptorových tyrozínkináz alebo upreguláciou receptorových tyrozínkináz môžu byť
osobitne citlivé na inhibítory. Pre pacientov s aktivujúcimi mutantmi ktorejkoľvek
z izoforiem konkrétnych RTK tu diskutovaných môže tiež byť liečba farmaceutickými
kompozíciami

podľa

predloženého

vynálezu

osobitne

prospešná,

napríklad

u pacientov s nádormi, napríklad nádormi močového mechúra alebo mozgu,
s translokáciou FGFR3-TACC3.
Biologická aktivita a terapeutické použitie
Farmaceutické kompozície podľa predloženého vynálezu sú užitočné pri prevencii
alebo liečbe ochorení alebo stavov sprostredkovaných kinázami. Odkazy na
prevenciu alebo profylaxiu alebo liečbu chorobného stavu alebo ochorenia, ako je
napríklad rakovina, zahŕňajú aj zmiernenie alebo zníženie incidencie rakoviny.
Pojem „modulácia“ v tu používanom význame v súvislosti s aktivitou kinázy opisuje
zmenu v úrovni biologickej aktivity proteínkinázy. Modulácia teda zahŕňa fyziologické
zmeny, ktoré spôsobujú zvýšenie alebo zníženie aktivity príslušnej proteínkinázy.
V druhom prípade môže byť modulácia opísaná ako „inhibícia“. K modulácii môže
dochádzať priamo alebo nepriamo a môže byť sprostredkovaná akýmkoľvek
mechanizmom a na akejkoľvek fyziologickej úrovni vrátane napríklad úrovne génovej
expresie (vrátane napríklad transkripčnej, translačnej a/alebo posttranslačnej
modifikácie), úrovne expresie génov kódujúcich regulačné prvky, ktoré pôsobia
priamo alebo nepriamo na úrovne kinázovej aktivity. Modulácia môže teda znamenať
zvýšenú alebo potlačenú expresiu alebo nadmernú alebo nedostatočnú expresiu
kinázy vrátane génovej amplifikácie (teda viacerých kópií génu) a/alebo zvýšenú
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alebo zníženú expresiu transkripčným účinkom, ako aj hyperaktivitu (alebo
hypoaktivitu) a (de)aktiváciu proteínkináz (vrátane (de)aktivácie) mutáciami.
Pojmy „modulovaný“, „modulujúci“ a „modulovať“ sa majú vysvetľovať v súlade
s uvedeným.
Pojem „sprostredkovaný“ v tu používanom význame napríklad v spojení s kinázou tu
opísanou (a aplikovaný napríklad na rôzne fyziologické procesy, ochorenia, stavy,
terapie, liečby alebo intervencie) má pôsobiť obmedzujúco v tom zmysle, že rôzne
procesy, ochorenia, stavy, liečby a intervencie, na ktoré sa tento pojem aplikuje, sú
tie, v ktorých táto kináza hrá biologickú úlohu. V prípadoch, keď sa tento pojem
aplikuje na ochorenie alebo stav, biologická úloha, ktorú hrá kináza, môže byť priama
alebo nepriama a môže byť nutná a/alebo postačujúca pre prejavenie sa symptómov
ochorenia alebo stavu (alebo jeho etiológie alebo progresie). Kinázová aktivita
(a najmä aberantné úrovne kinázovej aktivity, napríklad nadmerná expresia kinázy)
nemusia nutne byť proximálnou príčinou ochorenia alebo stavu. Predpokladá sa, že
ochorenia alebo stavy sprostredkované kinázami zahŕňajú ochorenia alebo stavy
s multifaktoriálnou etiológiou a komplexnou progresiou, do ktorých je príslušná
kináza zapojená len čiastočne. V prípadoch, keď sa tento pojem aplikuje na liečbu,
profylaxiu alebo intervenciu, úloha, ktorú hrá kináza, môže byť priama alebo
nepriama a môže byť nutná a/alebo postačujúca pre účinnosť liečby, profylaxie alebo
výsledok intervencie. Chorobný stav alebo ochorenie sprostredkované kinázou teda
zahŕňa vznik rezistencie na akýkoľvek protirakovinový liek alebo liečbu.
Teda farmaceutické kompozície podľa predloženého vynálezu môžu byť napríklad
použiteľné na zmiernenie alebo zníženie incidencie rakoviny.
N-(3,5-Dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6yl]etán-1,2-diamín, jeho farmaceuticky prijateľná soľ alebo jeho solvát inhibuje alebo
moduluje

aktivitu

určitých

proteíntyrozínkináz,

najmä

FGFR

(receptora

fibroblastového rastového faktora). Je to selektívny pan-FGFR inhibítor (inhibítor
FGFR1, 2, 3 a 4).
V dôsledku aktivity pri modulácii alebo inhibícii FGFR N-(3,5-Dimetoxyfenyl)-N’-(1metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínom,

jeho
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farmaceuticky prijateľnou soľou alebo jeho solvátom, budú farmaceutické kompozície
podľa predloženého vynálezu užitočné pri poskytovaní prostriedku na zabránenie
rastu alebo indukciu apoptózy neoplázií, najmä inhibíciou angiogenézy. Preto sa
predpokladá, že farmaceutické kompozície podľa predloženého vynálezu budú
užitočné pri liečení alebo prevencii proliferatívnych porúch, ako je rakovina. Okrem
toho by farmaceutické kompozície podľa predloženého vynálezu mohli byť použiteľné
pri liečbe ochorení, pri ktorých existuje porucha proliferácie, apoptózy alebo
diferenciácie.
Konkrétne nádory s aktivujúcimi mutantmi alebo upreguláciou alebo nadmernou
expresiou niektorej z izoforiem FGFR, ako je FGFR1, FGFR2 alebo FGFR3, alebo
FGFR4, môžu byť osobitne citlivé na farmaceutické kompozície podľa predloženého
vynálezu, a teda pre pacientov podľa tu uvedeného s takýmito konkrétnymi nádormi
môže tiež byť liečba farmaceutickými kompozíciami podľa predloženého vynálezu
osobitne prínosná. Môže byť výhodné, aby liečba súvisela alebo bola zameraná na
zmutovanú formu jedného z receptorových tyrozínkináz podľa tu uvedeného.
Diagnostika nádorov s týmito mutáciami by sa mohla uskutočniť použitím techník,
ktoré sú známe odborníkom v odbore a ktoré sú tu opísané, ako je napríklad RTPCR a FISH.
Príklady nádorov, ktoré možno liečiť (alebo inhibovať), zahŕňajú (ale nielen)
karcinóm, napríklad karcinóm močového mechúra, prsníka, hrubého čreva (napríklad
kolorektálne karcinómy, ako je napríklad adenokarcinóm hrubého čreva a adenóm
hrubého čreva), obličiek, uroteliálny, uteru, epidermy, pečene, pľúc (napríklad
adenokarcinóm, malobunkový karcinóm pľúc a nemalobunkový karcinóm pľúc,
skvamózny karcinóm pľúc), pažeráka, hlavy a krku, žlčníka, vaječníkov, pankreasu
(napríklad exokrinný karcinóm pankreasu), žalúdka, gastrointestinálnu rakovinu (tiež
známu ako rakovina žalúdka) (napríklad gastrointestinálne stromálne nádory), krčka
maternice, endometria, štítnej žľazy, prostaty alebo kože (napríklad karcinóm
skvamóznych buniek alebo dermatofibrosarcoma protuberans); rakovinu hypofýzy,
hematopoetický nádor lymfoidnej línie, ako je napríklad leukémia, akútna lymfocytová
leukémia, chronická lymfocytová leukémia, lymfóm B-buniek (napríklad difúzny
veľkobunkový B-lymfóm), T-bunkový lymfóm, Hodgkinov lymfóm, non-Hodgkinov
lymfóm, lymfóm vlasových buniek alebo Burkettov lymfóm; hematopoetický nádor
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myeloidnej línie, ako sú napríklad leukémie, akútne a chronické myelogénne
leukémie, chronická myelomonocytická leukémia (CMML), myeloproliferatívnu
poruchu,

myeloproliferatívny

syndróm,

myelodysplastický

syndróm

alebo

promyelocytovú leukémiu; mnohopočetný myelóm; folikulárny karcinóm štítnej žľazy;
hepatocelulárnu rakovinu, nádor mezenchymálneho pôvodu (napr. Ewingov sarkóm),
napríklad fibrosarkóm a rabdomyosarkóm; nádor centrálneho alebo periférneho
nervového systému, ako je napríklad astrocytóm, neuroblastóm, glióm (napríklad
multiformný glioblastóm) alebo schwannóm; melanóm; seminóm; teratokarcinóm;
osteosarkóm; xeroderma pigmentosum; keratoakantóm; folikulárny karcinóm štítnej
žľazy; alebo Kaposiho sarkóm. Najmä skvamózny karcinóm pľúc, karcinóm prsníka,
kolorektálny karcinóm, glioblastóm, astrocytómy, karcinóm prostaty, malobunkový
karcinóm pľúc, melanóm, karcinóm hlavy a krku, karcinóm štítnej žľazy, karcinóm
maternice, karcinóm žalúdka, hepatocelulárny karcinóm, karcinóm krčka maternice,
mnohopočetný myelóm, karcinóm močového mechúra, karcinóm endometria,
urotelilány karcinóm, karcinóm hrubého čreva, rabdomyosarkóm, karcinóm hypofýzy.
Nemalobunkový karcinóm pľúc (NSCLC) zahŕňa pokročilý a refraktérny NSCLC.
Niektoré druhy rakoviny sú rezistentné voči liečbe konkrétnymi liečivami. Môže to byť
v dôsledku typu nádoru alebo v dôsledku liečby zlúčeninou. V tomto ohľade odkazy
na mnohopočetný myelóm zahŕňajú mnohopočetný myelóm citlivý na bortezomib
alebo refraktérny mnohopočetný myelóm. Odkazy na chronickú myelogénnu
leukémiu podobne zahŕňajú chronickú myelogénnu leukémiu citlivú na imatinib
a refraktérnu chronickú myelogénnu leukémiu. Chronická myelogénna leukémia je
tiež známa ako chronická myeloidná leukémia, chronická granulocytová leukémia
alebo CML. Akútna myeloidná leukémia sa podobne tiež nazýva akútnou
myeloblastovou

leukémiou,

akútnou

granulocytovou

leukémiou,

akútnou

nelymfocytovou leukémiou alebo AML.
Farmaceutické kompozície podľa predloženého vynálezu možno tiež použiť pri liečbe
hematopoetických ochorení abnormálnej bunkovej proliferácie, či premalígnych alebo
stabilných, napríklad myeloproliferatívnych ochorení. Myeloproliferatívne ochorenia
(MPD) sú skupinou ochorení kostnej drene, pri ktorých sa produkuje nadbytok
buniek.

Súvisia

s myelodysplastickým

syndrómom

a môžu sa

doň vyvinúť.

Myeloproliferatívne ochorenia zahŕňajú polycythemia vera, esenciálnu trombocytémiu
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a primárnu myelofibrózu. Ďalším hematologickým ochorením je hypereozinofilný
syndróm. T-bunkové lymfoproliferatívne ochorenia zahŕňajú ochorenia súvisiace
s NK bunkami.
Okrem toho sa farmaceutické kompozície podľa predloženého vynálezu môžu použiť
na liečbu gastrointestinálnej rakoviny (tiež známej ako rakovina žalúdka), napríklad
gastrointestinálne stromálne nádory. Gastrointestinálna rakovina označuje malígne
ochorenia gastrointestinálneho traktu vrátane pažeráka, žalúdka, pečene, žlčových
ciest, pankreasu, čriev a konečníka.
Teda vo farmaceutických kompozíciách, použitiach alebo spôsoboch podľa tohto
vynálezu na liečenie ochorenia alebo stavu, ktorý zahŕňa abnormálny rast buniek,
ochorením alebo stavom zahŕňajúcim abnormálny rast buniek v jednom uskutočnení
je rakovina.
Konkrétne podmnožiny rakoviny zahŕňajú mnohopočetný myelóm, karcinómy
močového mechúra, krčka maternice, prostaty a štítnej žľazy, rakovinu pľúc, prsníka
a hrubého čreva.
Ďalšia podmnožina rakoviny zahŕňa mnohopočetný myelóm, karcinóm močového
mechúra,

hepatocelulárny

karcinóm,

orálny

karcinóm

skvamóznych

buniek

a cervikálne karcinómy.
Ďalšia podmnožina rakoviny zahŕňa hepatocelulárny karcinóm s amplifikáciou alebo
nadmernou expresiou FGF19. Uvádza sa, ale nie je podľa nárokovaného vynálezu,
spôsob liečby hepatocelulárneho karcinómu u pacienta s amplifikáciou alebo
nadmernou expresiou FGF19, ktorý zahŕňa podanie farmaceutickej kompozície
podľa vynálezu uvedenému pacientovi.
Podmnožina

rakoviny

zahŕňa

cholangiokarcinóm,

najmä

cholangiokarcinóm

s genomickými zmenami FGFR (translokácie, fúzie a/alebo mutácie).
Podmnožina rakoviny zahŕňa pokročilý alebo refraktérny NSCLC, rakovinu prsníka,
multiformný glioblastóm, uroteliálny karcinóm, rakovinu vaječníkov, rakovinu hlavy
a krku, rakovinu pažeráka, rakovinu žalúdka a cholangiokarcinóm, najmä pokročilý
alebo refraktérny NSCLC, rakovina prsníka, multiformný glioblastóm, uroteliálny
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karcinóm, rakovinu vaječníkov, rakovinu hlavy a krku, rakovinu pažeráka, rakovinu
žalúdka a cholangiokarcinóm s genomickými zmenami FGFR (translokácie, fúzie
a/alebo mutácie).
Podmnožina rakoviny zahŕňa metastatický alebo chirurgicky neresekovateľný
uroteliálny

karcinóm,

najmä metastatický alebo

chirurgicky

neresekovateľný

uroteliálny karcinóm s genomickými zmenami FGFR (translokácie, fúzie a/alebo
mutácie).
Podmnožina rakoviny zahŕňa uroteliálny karcinóm, najmä uroteliálny karcinóm
s genomickými zmenami FGFR (translokácie, fúzie a/alebo mutácie).
Podmnožina rakoviny zahŕňa svalovo neinvazívny karcinóm močového mechúra,
najmä svalovo neinvazívny karcinóm močového mechúra s genomickými zmenami
FGFR (translokácie, fúzie a/alebo mutácie).
Podmnožina rakoviny zahŕňa nemalobunkový karcinóm pľúc (NSCLC), skvamózny
karcinóm pľúc a neskvamózny karcinóm pľúc, najmä nemalobunkový karcinóm pľúc
(NSCLC), skvamózny karcinóm pľúc a neskvamózny karcinóm pľúc s genomickými
zmenami FGFR (translokácie, fúzie a/alebo mutácie).
Podmnožina rakoviny zahŕňa sarkóm, napríklad rabdomyosarkóm, najmä sarkóm,
napríklad rabdomyosarkóm s genomickými zmenami FGFR (translokácie, fúzie
a/alebo mutácie).
Farmaceutické kompozície podľa predloženého vynálezu môžu byť osobitne užitočné
pri liečbe alebo prevencii rakoviny prsníka, najmä klasických lobulárnych karcinómov
(CLC).
Vzhľadom na to, že zlúčenina vo farmaceutických kompozíciách podľa predloženého
vynálezu má aktivitu proti FGFR4, farmaceutické kompozície podľa predloženého
vynálezu budú tiež použiteľné pri liečbe rakoviny prostaty alebo hypofýzy alebo budú
použiteľné pri liečbe rakoviny prsníka, rakoviny pľúc, rakoviny prostaty, rakoviny
pečene (HCC; hepatocelulárnej rakoviny) alebo rakoviny pľúc.
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Farmaceutické kompozície podľa predloženého vynálezu sú najmä užitočné pri
liečbe

mnohopočetného

myelómu,

myeloproliferatívnych

ochorení,

rakoviny

endometria, rakoviny prostaty, rakoviny močového mechúra, rakoviny pľúc, rakoviny
vaječníkov, rakoviny prsníka, rakoviny žalúdka, kolorektálneho karcinómu a orálneho
karcinómu skvamóznych buniek.
Ďalšími podmnožinami rakoviny sú mnohopočetný myelóm, rakovina endometria,
rakovina močového mechúra, rakovina krčka maternice, rakovina prostaty, rakovina
pľúc, rakovina prsníka, kolorektálny karcinóm a karcinómy štítnej žľazy.
Farmaceutické kompozície podľa predloženého vynálezu sú najmä užitočné pri
liečbe mnohopočetného myelómu (najmä mnohopočetného myelómu s translokáciou
t(4;14) alebo nadmernou expresiou FGFR3), rakoviny prostaty (hormonálne
refraktérny karcinóm prostaty), rakoviny endometria (najmä nádorov endometria
s aktivujúcimi mutáciami v FGFR2) a rakoviny prsníka (najmä lobulárneho karcinómu
prsníka).
Farmaceutické kompozície podľa predloženého vynálezu sú najmä užitočné pri
liečbe lobulárnych karcinómov, ako je napríklad CLC (klasický lobulárny karcinóm).
Keďže zlúčenina vo farmaceutických kompozíciách podľa predloženého vynálezu má
aktivitu proti FGFR3, farmaceutické kompozície podľa predloženého vynálezu budú
použiteľné pri liečbe mnohopočetného myelómu a rakoviny močového mechúra.
Farmaceutické kompozície podľa predloženého vynálezu sú účinné najmä proti
nádorom s translokáciou FGFR3-TACC3, najmä proti nádorom močového mechúra
alebo mozgu, alebo uroteliálnym nádorom s translokáciou FGFR3-TACC3.
Farmaceutické kompozície podľa predloženého vynálezu sú najmä použiteľné na
liečbu mnohopočetného myelómu pozitívneho na translokáciu t(4;14).
V jednom uskutočnení môžu byť farmaceutické kompozície podľa predloženého
vynálezu použiteľné na liečbu sarkómu. V jednom uskutočnení môžu byť
farmaceutické kompozície podľa predloženého vynálezu použiteľné na liečbu
rakoviny pľúc, napríklad karcinómu skvamóznych buniek.
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Keďže zlúčenina vo farmaceutických kompozíciách podľa predloženého vynálezu má
aktivitu proti FGFR2, farmaceutické kompozície podľa predloženého vynálezu budú
použiteľné na liečbu rakoviny endometria, vaječníkov, žalúdka, pečeňových buniek,
maternice, krčka maternice a hrubého čreva. FGFR2 sa tiež nadmerne exprimuje pri
epitelovej rakovine vaječníkov, a preto kompozície podľa vynálezu môžu byť
osobitne užitočné pri liečbe rakoviny vaječníkov, napríklad epitelového karcinómu
vaječníkov.
V jednom uskutočnení môžu byť farmaceutické kompozície podľa predloženého
vynálezu použiteľné na liečbu rakoviny pľúc, najmä NSCLC, karcinómu skvamóznych
buniek, rakoviny pečene, rakoviny obličiek, rakoviny prsníka, rakoviny hrubého čreva,
kolorektálneho karcinómu, rakoviny prostaty.
V jednom uskutočnení môžu byť farmaceutické kompozície podľa predloženého
vynálezu použiteľné na liečbu metastatického alebo chirurgicky neresekovateľného
uroteliálneho karcinómu, najmä metastatického alebo chirurgicky neresekovateľného
uroteliálneho karcinómu s genomickými zmenami FGFR (translokácie, fúzie a/alebo
mutácie).
V jednom uskutočnení môžu byť farmaceutické kompozície podľa predloženého
vynálezu použiteľné na liečbu uroteliálneho karcinómu, najmä uroteliálneho
karcinómu s genomickými zmenami FGFR (translokácie, fúzie a/alebo mutácie).
V jednom uskutočnení môžu byť farmaceutické kompozície podľa predloženého
vynálezu použiteľné na liečbu svalovo neinvazívneho karcinómu močového mechúra,
najmä svalovo neinvazívneho karcinómu močového mechúra s genomickými
zmenami FGFR (translokácie, fúzie a/alebo mutácie).
V jednom uskutočnení môžu byť farmaceutické kompozície podľa predloženého
vynálezu použiteľné na liečbu nemalobunkového karcinómu pľúc (NSCLC),
skvamózneho

karcinómu

nemalobunkového

pľúc

karcinómu

a neskvamózneho

pľúc

(NSCLC),

karcinómu

skvamózneho

pľúc,

karcinómu

najmä
pľúc

a neskvamózneho karcinómu pľúc s genomickými zmenami FGFR (translokácie,
fúzie a/alebo mutácie).
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V jednom uskutočnení môžu byť farmaceutické kompozície podľa predloženého
vynálezu použiteľné na liečbu sarkómu, napríklad rabdomyosarkómu, najmä
sarkómu,

napríklad

rabdomyosarkómu,

s genomickými

zmenami

FGFR

(translokácie, fúzie a/alebo mutácie).
V jednom uskutočnení môžu byť farmaceutické kompozície podľa predloženého
vynálezu použiteľné na liečbu pokročilého alebo refraktérneho NSCLC, rakoviny
prsníka, multiformného glioblastómu, uroteliálneho karcinómu, rakoviny vaječníkov,
rakoviny hlavy a krku, rakoviny pažeráka, rakoviny žalúdka a cholangiokarcinómu,
najmä pokročilého alebo refraktérneho NSCLC, rakoviny prsníka, multiformného
glioblastómu, uroteliálneho karcinómu, rakoviny vaječníkov, rakoviny hlavy a krku,
rakoviny pažeráka, rakoviny žalúdka a cholangiokarcinómu s genomickými zmenami
FGFR (translokácie, fúzie a/alebo mutácie).
V jednom uskutočnení môžu byť farmaceutické kompozície podľa predloženého
vynálezu použiteľné na liečbu cholangiokarcinómu, najmä cholangiokarcinómu
s genomickými zmenami FGFR (translokácie, fúzie a/alebo mutácie).
Týmito druhmi rakoviny môžu byť druhy rakoviny, ktoré sú citlivé na inhibíciu
ktoréhokoľvek jedného alebo viacerých FGFR vybraných spomedzi FGFR1, FGFR2,
FGFR3, FGFR4, napríklad jedného alebo viacerých FGFR vybraných spomedzi
FGFR1, FGFR2 a FGFR3.
Či je alebo nie je konkrétna rakovina citlivá na inhibíciu signalizácie FGFR, možno
stanoviť pomocou testu bunkového rastu, ako je uvedené nižšie, alebo spôsobom,
ktorý je opísaný v časti pod nadpisom „Metódy diagnostiky“.
Farmaceutické kompozície podľa predloženého vynálezu môžu byť osobitne užitočné
pri liečbe alebo prevencii druhov rakoviny typu spojených alebo vyznačujúcich sa
prítomnosťou zvýšených hladín FGFR.
Farmaceutické kompozície podľa predloženého vynálezu môžu byť použiteľné na
liečbu dospelej populácie. Farmaceutické kompozície podľa predloženého vynálezu
môžu byť použiteľné na liečbu pediatrickej populácie. Farmaceutické kompozície
podľa predloženého vynálezu môžu byť použiteľné na liečbu geriatrickej populácie.
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V jednom aspekte vynálezu sa farmaceutické kompozície podávajú kontinuálne
denne, výhodne raz denne. Denná dávka N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu,

jeho

farmaceuticky

prijateľnej soli alebo jeho solvátu sa výhodne pohybuje od 6 do 12 mg ekvivalentu
bázy alebo je 6 mg ekvivalentu bázy, 7 mg ekvivalentu bázy, 8 mg ekvivalentu bázy,
9 mg ekvivalentu bázy, 10 mg ekvivalentu bázy, 11 mg ekvivalentu bázy alebo 12 mg
ekvivalentu bázy. Výhodne sa denná dávka podáva raz denne. Kompozícia výhodne
obsahuje

N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-

yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínovú bázu. V rámci jedného aspektu je dennou
dávkou podávanou kontinuálne denne 6 mg alebo 8 mg bázy.
Uvádza sa, ale nie je podľa nárokovaného vynálezu, spôsob profylaxie rakoviny
u subjektu, najmä človeka, alebo spôsob liečby rakoviny u pacienta, najmä človeka,
zahŕňajúci podávanie tu opísanej farmaceutickej kompozície subjektu alebo
pacientovi

denne,

výhodne

každý deň raz

denne.

Denná dávka

N-(3,5-

dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán1,2-diamínu, jeho farmaceuticky prijateľnej soli alebo jeho solvátu sa výhodne
pohybuje od 6 do 12 mg ekvivalentu bázy alebo je 6 mg ekvivalentu bázy, 7 mg
ekvivalentu bázy, 8 mg ekvivalentu bázy, 9 mg ekvivalentu bázy, 10 mg ekvivalentu
bázy, 11 mg ekvivalentu bázy alebo 12 mg ekvivalentu bázy. Výhodne sa denná
dávka podáva raz denne. Kompozícia výhodne obsahuje N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínovú bázu.
V rámci jedného aspektu je dennou dávkou podávanou kontinuálne denne 6 mg
alebo 8 mg bázy.
Uvádza sa, ale nie je podľa nárokovaného vynálezu, použitie tu opísanej
farmaceutickej kompozície na výrobu lieku na profylaxiu alebo liečbu rakoviny, najmä
na liečbu rakoviny, pričom liek sa podáva alebo sa má podávať denne. Denná dávka
N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6yl]etán-1,2-diamínu, jeho farmaceuticky prijateľnej soli alebo jeho solvátu sa výhodne
pohybuje od 6 do 12 mg ekvivalentu bázy alebo je 6 mg ekvivalentu bázy, 7 mg
ekvivalentu bázy, 8 mg ekvivalentu bázy, 9 mg ekvivalentu bázy, 10 mg ekvivalentu
bázy, 11 mg ekvivalentu bázy alebo 12 mg ekvivalentu bázy. Výhodne sa denná
dávka podáva raz denne. Kompozícia výhodne obsahuje N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-
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(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínovú bázu.
V rámci jedného aspektu je dennou dávkou podávanou kontinuálne denne 6 mg
alebo 8 mg bázy.
Uvádza sa, ale nie je podľa nárokovaného vynálezu, tu opísaná farmaceutická
kompozícia na použitie pri profylaxii alebo liečbe rakoviny, pričom kompozícia sa
podáva alebo sa má podávať denne. Jedným aspektom predloženého vynálezu je
farmaceutická kompozícia podľa vynálezu na použitie pri liečbe rakoviny, pričom liek
sa podáva alebo sa má podávať denne. Denná dávka N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu,

jeho

farmaceuticky prijateľnej soli alebo jeho solvátu sa výhodne pohybuje od 6 do 12 mg
ekvivalentu bázy alebo je 6 mg ekvivalentu bázy, 7 mg ekvivalentu bázy, 8 mg
ekvivalentu bázy, 9 mg ekvivalentu bázy, 10 mg ekvivalentu bázy, 11 mg ekvivalentu
bázy alebo 12 mg ekvivalentu bázy.
Výhodne sa denná dávka podáva raz denne. Kompozícia výhodne obsahuje N-(3,5dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán1,2-diamínovú bázu. V rámci jedného aspektu je dennou dávkou podávanou
kontinuálne denne 6 mg alebo 8 mg bázy.
V jednom aspekte predloženého vynálezu sa farmaceutické kompozície podávajú
v prerušovanom režime podávania, výhodne niekoľko po sebe nasledujúcich dní
s denným podávaním farmaceutických kompozícií podľa predloženého vynálezu, po
ktorých nasleduje niekoľko dní, počas ktorých sa táto kompozícia nepodáva (obdobie
bez liečiva). Denná dávka N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1Hpyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu, jeho farmaceuticky prijateľnej soli
alebo jeho solvátu sa výhodne pohybuje od 6 do 12 mg ekvivalentu bázy alebo je
6 mg ekvivalentu bázy, 7 mg ekvivalentu bázy, 8 mg ekvivalentu bázy, 9 mg
ekvivalentu bázy, 10 mg ekvivalentu bázy, 11 mg ekvivalentu bázy alebo 12 mg
ekvivalentu bázy. Výhodne sa denná dávka podáva raz denne. Kompozícia výhodne
obsahuje

N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-

yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínovú bázu.
Prerušovaný režim podávania podľa predloženého vynálezu spočíva v podávaní
farmaceutických kompozícií podľa predloženého vynálezu denne počas 3 týždňov (3
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týždne podávania; 21 po sebe nasledujúcich dní podávania lieku), po ktorých
nasleduje 1 týždeň, počas ktorého sa táto kompozícia nepodáva (1 týždeň bez
podávania; 7 po sebe nasledujúcich dní bez podávania lieku). Tento cyklus sa potom
opakuje. Výhodne sa denná dávka podáva raz denne.
Uvádza sa, ale nie je podľa nárokovaného vynálezu, spôsob profylaxie rakoviny
u subjektu, najmä človeka, alebo spôsob liečby rakoviny u pacienta, najmä človeka,
zahŕňajúci podávanie tu opísanej farmaceutickej kompozície subjektu alebo
pacientovi v prerušovanom režime podávania.
Uvádza sa, ale nie je podľa nárokovaného vynálezu, spôsob profylaxie rakoviny
u subjektu, najmä človeka, alebo spôsob liečby rakoviny u pacienta s rakovinou,
najmä človeka, zahŕňajúci podávanie kompozície podľa predloženého vynálezu
subjektu alebo pacientovi denne počas 3 týždňov (3 týždne podávania), po ktorých
nasleduje 1 týždeň bez podávania, a opakovanie tohto cyklu 3 týždňov podávania
a 1 týždňa bez podávania. Denná dávka N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu,

jeho

farmaceuticky

prijateľnej soli alebo jeho solvátu sa výhodne pohybuje od 6 do 12 mg ekvivalentu
bázy alebo je 6 mg ekvivalentu bázy, 7 mg ekvivalentu bázy, 8 mg ekvivalentu bázy,
9 mg ekvivalentu bázy, 10 mg ekvivalentu bázy, 11 mg ekvivalentu bázy alebo 12 mg
ekvivalentu bázy. Výhodne sa denná dávka podáva raz denne. Kompozícia výhodne
obsahuje

N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-

yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínovú bázu. Denná dávka N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu,

jeho

farmaceuticky prijateľnej soli alebo jeho solvátu je najmä 6 mg ekvivalentu bázy,
konkrétnejšie 6 mg ekvivalentu bázy raz denne počas 3 týždňov, po ktorých
nasleduje 1 týždeň bez podávania (žiadne podávanie N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu,

jeho

farmaceuticky prijateľnej soli alebo jeho solvátu).
Prerušovaný režim podávania podľa predloženého vynálezu spočíva v podávaní
farmaceutických kompozícií podľa predloženého vynálezu počas 1 týždňa (1 týždeň
podávania; 7 po sebe nasledujúcich dní podávania lieku), po ktorých nasleduje 1
týždeň, počas ktorého sa táto kompozícia nepodáva (1 týždeň bez podávania; 7 po
sebe nasledujúcich dní bez podávania lieku). Tento cyklus sa potom opakuje.
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Uvádza sa, ale nie je podľa nárokovaného vynálezu, spôsob profylaxie rakoviny
u subjektu alebo spôsob liečby rakoviny u pacienta s rakovinou zahŕňajúci podávanie
kompozície podľa predloženého vynálezu subjektu alebo pacientovi denne počas 1
týždňa (1 týždeň podávania), po ktorom nasleduje 1 týždeň bez podávania,
a opakovanie tohto cyklu 1 týždňa podávania a 1 týždňa bez podávania. Denná
dávka

N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-

yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu, jeho farmaceuticky prijateľnej soli alebo jeho
solvátu sa výhodne pohybuje od 6 do 12 mg ekvivalentu bázy alebo je 6 mg
ekvivalentu bázy, 7 mg ekvivalentu bázy, 8 mg ekvivalentu bázy, 9 mg ekvivalentu
bázy, 10 mg ekvivalentu bázy, 11 mg ekvivalentu bázy alebo 12 mg ekvivalentu
bázy. Výhodne sa denná dávka podáva raz denne. Kompozícia výhodne obsahuje N(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6yl]etán-1,2-diamínovú bázu. Denná dávka N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu,

jeho

farmaceuticky

prijateľnej soli alebo jeho solvátu je najmä 10 mg alebo 12 mg ekvivalentu bázy,
najmä 10 mg ekvivalentu bázy raz denne počas 1 týždňa, po ktorom nasleduje 1
týždeň bez podávania (žiadne podávanie N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu,

jeho

farmaceuticky

prijateľnej soli alebo jeho solvátu).
Uvádza sa, ale nie je podľa nárokovaného vynálezu, použitie tu opísanej
farmaceutickej kompozície na výrobu lieku na profylaxiu alebo liečbu rakoviny, najmä
na liečbu rakoviny, pričom liek sa podáva alebo sa má podávať denne počas 3
týždňov (3 týždne podávania), po ktorých nasleduje 1 týždeň bez podávania (žiadne
podávanie lieku), pričom tento cyklus 3 týždňov podávania a 1 týždňa bez podávania
sa opakuje. Denná dávka N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1Hpyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu, jeho farmaceuticky prijateľnej soli
alebo jeho solvátu sa výhodne pohybuje od 6 do 12 mg ekvivalentu bázy alebo je
6 mg ekvivalentu bázy, 7 mg ekvivalentu bázy, 8 mg ekvivalentu bázy, 9 mg
ekvivalentu bázy, 10 mg ekvivalentu bázy, 11 mg ekvivalentu bázy alebo 12 mg
ekvivalentu bázy. Výhodne sa denná dávka podáva raz denne. Kompozícia výhodne
obsahuje

N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-

yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínovú bázu. Denná dávka N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu,

jeho
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farmaceuticky prijateľnej soli alebo jeho solvátu je najmä 6 mg ekvivalentu bázy,
konkrétnejšie 6 mg ekvivalentu bázy raz denne počas 3 týždňov, po ktorých
nasleduje 1 týždeň bez podávania (žiadne podávanie N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu,

jeho

farmaceuticky prijateľnej soli alebo jeho solvátu).
Uvádza sa, ale nie je podľa nárokovaného vynálezu, tu opísaná farmaceutická
kompozícia na použitie na profylaxiu alebo liečbu rakoviny, najmä na liečbu rakoviny,
pričom kompozícia sa podáva alebo sa má podávať denne počas 3 týždňov (3
týždne podávania), po ktorých nasleduje 1 týždeň bez podávania (žiadne podávanie
lieku), pričom tento cyklus 3 týždňov podávania a 1 týždňa bez podávania sa
opakuje. Jedným aspektom predloženého vynálezu je farmaceutická kompozícia
podľa vynálezu na použitie pri liečbe rakoviny, pričom liek sa podáva alebo sa má
podávať denne počas 3 týždňov (3 týždne podávania), po ktorých nasleduje 1 týždeň
bez podávania (žiadne podávanie lieku), pričom tento cyklus 3 týždňov podávania
a 1 týždňa bez podávania sa opakuje. Denná dávka N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu,

jeho

farmaceuticky prijateľnej soli alebo jeho solvátu sa výhodne pohybuje od 6 do 12 mg
ekvivalentu bázy alebo je 6 mg ekvivalentu bázy, 7 mg ekvivalentu bázy, 8 mg
ekvivalentu bázy, 9 mg ekvivalentu bázy, 10 mg ekvivalentu bázy, 11 mg ekvivalentu
bázy alebo 12 mg ekvivalentu bázy. Výhodne sa denná dávka podáva raz denne.
Kompozícia výhodne obsahuje N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínovú

bázu.

Denná

dávka

N-(3,5-

dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán1,2-diamínu, jeho farmaceuticky prijateľnej soli alebo jeho solvátu je najmä 6 mg
ekvivalentu bázy, konkrétnejšie 6 mg ekvivalentu bázy raz denne počas 3 týždňov,
po ktorých nasleduje 1 týždeň bez podávania (žiadne podávanie N-(3,5dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán1,2-diamínu, jeho farmaceuticky prijateľnej soli alebo jeho solvátu).
Uvádza sa, ale nie je podľa nárokovaného vynálezu, použitie tu opísanej
farmaceutickej kompozície na výrobu lieku na profylaxiu alebo liečbu rakoviny, najmä
na liečbu rakoviny, pričom liek sa podáva alebo sa má podávať denne počas 1
týždňa (1 týždeň podávania), po ktorom nasleduje 1 týždeň bez podávania (žiadne
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podávanie lieku), pričom tento cyklus 1 týždňa podávania a 1 týždňa bez podávania
sa opakuje. Denná dávka N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1Hpyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu, jeho farmaceuticky prijateľnej soli
alebo jeho solvátu sa výhodne pohybuje od 6 do 12 mg ekvivalentu bázy alebo je
6 mg ekvivalentu bázy, 7 mg ekvivalentu bázy, 8 mg ekvivalentu bázy, 9 mg
ekvivalentu bázy, 10 mg ekvivalentu bázy, 11 mg ekvivalentu bázy alebo 12 mg
ekvivalentu bázy. Výhodne sa denná dávka podáva raz denne. Kompozícia výhodne
obsahuje

N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-

yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínovú bázu. Denná dávka N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu,

jeho

farmaceuticky prijateľnej soli alebo jeho solvátu je najmä 10 mg alebo 12 mg
ekvivalentu bázy, najmä 10 mg ekvivalentu bázy raz denne počas 1 týždňa, po
ktorom nasleduje 1 týždeň bez podávania (žiadne podávanie N-(3,5-dimetoxyfenyl)N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu, jeho
farmaceuticky prijateľnej soli alebo jeho solvátu).
Uvádza sa, ale nie je podľa nárokovaného vynálezu, tu opísaná farmaceutická
kompozícia na použitie na profylaxiu alebo liečbu rakoviny, najmä na liečbu rakoviny,
pričom kompozícia sa podáva alebo sa má podávať denne počas 1 týždňa (1 týždeň
podávania), po ktorom nasleduje 1 týždeň bez podávania (žiadne podávanie lieku),
pričom tento cyklus 1 týždňa podávania a 1 týždňa bez podávania sa opakuje.
Jedným aspektom predloženého vynálezu je farmaceutická kompozícia podľa
vynálezu na použitie pri liečbe rakoviny, pričom kompozícia sa podáva alebo sa má
podávať denne počas 1 týždňa (1 týždeň podávania), po ktorom nasleduje 1 týždeň
bez podávania (žiadne podávanie lieku), pričom tento cyklus 1 týždňa podávania a 1
týždňa bez podávania sa opakuje. Denná dávka N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu,

jeho

farmaceuticky prijateľnej soli alebo jeho solvátu sa výhodne pohybuje od 6 do 12 mg
ekvivalentu bázy alebo je 6 mg ekvivalentu bázy, 7 mg ekvivalentu bázy, 8 mg
ekvivalentu bázy, 9 mg ekvivalentu bázy, 10 mg ekvivalentu bázy, 11 mg ekvivalentu
bázy alebo 12 mg ekvivalentu bázy. Výhodne sa denná dávka podáva raz denne.
Kompozícia výhodne obsahuje N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínovú

bázu.

Denná

dávka

N-(3,5-

dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-
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1,2-diamínu, jeho farmaceuticky prijateľnej soli alebo jeho solvátu je najmä 10 mg
alebo 12 mg ekvivalentu bázy, najmä 10 mg ekvivalentu bázy raz denne počas 1
týždňa, po ktorom nasleduje 1 týždeň bez podávania (žiadne podávanie N-(3,5dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán1,2-diamínu, jeho farmaceuticky prijateľnej soli alebo jeho solvátu).
Denná

dávka

N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-

yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu, jeho farmaceuticky prijateľnej soli alebo jeho
solvátu sa môže podávať prostredníctvom jednej farmaceutickej kompozície podľa
tohto vynálezu alebo prostredníctvom viacerých farmaceutických kompozícií podľa
tohto vynálezu. Tieto viaceré farmaceutické kompozície podľa predloženého
vynálezu sa môžu podávať samostatne, súčasne alebo postupne.
Uvádza sa, ale nie je podľa nárokovaného vynálezu, profylaxia alebo liečba, najmä
liečba

metastázujúceho

alebo

chirurgicky

neresekovateľného

uroteliálneho

karcinómu, najmä s genomickými zmenami FGFR (translokácie, fúzie a/alebo
mutácie),

pričom

6 mg

N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-

pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu, jeho farmaceuticky prijateľnej soli
alebo jeho solvátu, najmä N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1Hpyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínovej bázy, sa podáva alebo sa má
podávať denne, najmä raz denne, ako jedna alebo viac, najmä viac ako jedna tu
opísaná farmaceutická kompozícia. Jedným aspektom predloženého vynálezu je
liečba

metastázujúceho

alebo

chirurgicky

neresekovateľného

uroteliálneho

karcinómu, najmä s genomickými zmenami FGFR (translokácie, fúzie a/alebo
mutácie),

pričom

6 mg

N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-

pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu, jeho farmaceuticky prijateľnej soli
alebo jeho solvátu, najmä N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1Hpyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínovej bázy, sa podáva alebo sa má
podávať denne, najmä raz denne, ako jedna alebo viac, najmä viac ako jedna
farmaceutická kompozícia podľa vynálezu.
Uvádza sa, ale nie je podľa nárokovaného vynálezu, profylaxia alebo liečba, najmä
liečba

metastázujúceho

alebo

chirurgicky

neresekovateľného

uroteliálneho

karcinómu, najmä s genomickými zmenami FGFR (translokácie, fúzie a/alebo
mutácie),

pričom

8 mg

N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-
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pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu, jeho farmaceuticky prijateľnej soli
alebo jeho solvátu, najmä N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1Hpyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínovej bázy, sa podáva alebo sa má
podávať denne, najmä raz denne, ako jedna alebo viac, najmä viac ako jedna tu
opísaná farmaceutická kompozícia. Jedným aspektom predloženého vynálezu je
liečba

metastázujúceho

alebo

chirurgicky

neresekovateľného

uroteliálneho

karcinómu, najmä s genomickými zmenami FGFR (translokácie, fúzie a/alebo
mutácie),

pričom

8 mg

N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-

pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu, jeho farmaceuticky prijateľnej soli
alebo jeho solvátu, najmä N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1Hpyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínovej bázy, sa podáva alebo sa má
podávať denne, najmä raz denne, ako jedna alebo viac, najmä viac ako jedna
farmaceutická kompozícia podľa vynálezu.
Uvádza sa, ale nie je podľa nárokovaného vynálezu, profylaxia alebo liečba, najmä
liečba uroteliálneho karcinómu, najmä s genomickými zmenami FGFR (translokácie,
fúzie a/alebo mutácie), pričom 6 mg N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu, jeho farmaceuticky prijateľnej
soli alebo jeho solvátu, najmä N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínovej bázy, sa podáva alebo sa má
podávať denne, najmä raz denne, ako jedna alebo viac, najmä viac ako jedna tu
opísaná farmaceutická kompozícia. Jedným aspektom predloženého vynálezu je
liečba uroteliálneho karcinómu, najmä s genomickými zmenami FGFR (translokácie,
fúzie a/alebo mutácie), pričom 6 mg N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu, jeho farmaceuticky prijateľnej
soli alebo jeho solvátu, najmä N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínovej bázy, sa podáva alebo sa má
podávať denne, najmä raz denne, ako jedna alebo viac, najmä viac ako jedna
farmaceutická kompozícia podľa vynálezu.
Uvádza sa, ale nie je podľa nárokovaného vynálezu, profylaxia alebo liečba, najmä
liečba uroteliálneho karcinómu, najmä s genomickými zmenami FGFR (translokácie,
fúzie a/alebo mutácie), pričom 8 mg N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu, jeho farmaceuticky prijateľnej
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soli alebo jeho solvátu, najmä N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínovej bázy, sa podáva alebo sa má
podávať denne, najmä raz denne, ako jedna alebo viac, najmä viac ako jedna tu
opísaná farmaceutická kompozícia. Jedným aspektom predloženého vynálezu je
liečba uroteliálneho karcinómu, najmä s genomickými zmenami FGFR (translokácie,
fúzie a/alebo mutácie), pričom 8 mg N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu, jeho farmaceuticky prijateľnej
soli alebo jeho solvátu, najmä N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínovej bázy, sa podáva alebo sa má
podávať denne, najmä raz denne, ako jedna alebo viac, najmä viac ako jedna
farmaceutická kompozícia podľa vynálezu.
Uvádza sa, ale nie je podľa nárokovaného vynálezu, profylaxia alebo liečba, najmä
liečba nemalobunkového karcinómu pľúc (NSCLC), skvamózneho karcinómu pľúc
a neskvamózneho

karcinómu

pľúc,

najmä

s genomickými

zmenami

FGFR

(translokácie, fúzie a/alebo mutácie), pričom 6 mg N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu,

jeho

farmaceuticky prijateľnej soli alebo jeho solvátu, najmä N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínovej bázy, sa
podáva alebo sa má podávať denne, najmä raz denne, ako jedna alebo viac, najmä
viac

ako

jedna

tu

opísaná

farmaceutická

kompozícia.

Jedným

aspektom

predloženého vynálezu je liečba nemalobunkového karcinómu pľúc (NSCLC),
skvamózneho

karcinómu

pľúc

a neskvamózneho

karcinómu

pľúc,

najmä

s genomickými zmenami FGFR (translokácie, fúzie a/alebo mutácie), pričom 6 mg N(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6yl]etán-1,2-diamínu, jeho farmaceuticky prijateľnej soli alebo jeho solvátu, najmä N(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6yl]etán-1,2-diamínovej bázy, sa podáva alebo sa má podávať denne, najmä raz
denne, ako jedna alebo viac, najmä viac ako jedna farmaceutická kompozícia podľa
vynálezu.
Uvádza sa, ale nie je podľa nárokovaného vynálezu, profylaxia alebo liečba, najmä
liečba nemalobunkového karcinómu pľúc (NSCLC), skvamózneho karcinómu pľúc
a neskvamózneho

karcinómu

pľúc,

najmä

s genomickými

zmenami

FGFR
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(translokácie, fúzie a/alebo mutácie), pričom 8 mg N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu,

jeho

farmaceuticky prijateľnej soli alebo jeho solvátu, najmä N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínovej bázy, sa
podáva alebo sa má podávať denne, najmä raz denne, ako jedna alebo viac, najmä
viac ako jedna tu opísaná farmaceutická kompozícia.
Uvádza sa, ale nie je podľa nárokovaného vynálezu, profylaxia alebo liečba, najmä
liečba pokročilého alebo refraktérneho NSCLC, rakoviny prsníka, multiformného
glioblastómu, uroteliálneho karcinómu, rakoviny vaječníkov, rakoviny hlavy a krku,
rakoviny pažeráka, rakoviny žalúdka a cholangiokarcinómu, najmä s genomickými
zmenami FGFR (translokácie, fúzie a/alebo mutácie), pričom 9 mg N-(3,5dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán1,2-diamínu, jeho farmaceuticky prijateľnej soli alebo jeho solvátu, najmä N-(3,5dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán1,2-diamínovej bázy, sa podáva alebo sa má podávať denne, najmä raz denne, ako
jedna alebo viac, najmä viac ako jedna tu opísaná farmaceutická kompozícia.
Jedným aspektom predloženého vynálezu je liečba pokročilého alebo refraktérneho
NSCLC, rakoviny prsníka, multiformného glioblastómu, uroteliálneho karcinómu,
rakoviny vaječníkov, rakoviny hlavy a krku, rakoviny pažeráka, rakoviny žalúdka
a cholangiokarcinómu, najmä s genomickými zmenami FGFR (translokácie, fúzie
a/alebo mutácie), pričom 9 mg N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu, jeho farmaceuticky prijateľnej soli
alebo jeho solvátu, najmä N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1Hpyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínovej bázy, sa podáva alebo sa má
podávať denne, najmä raz denne, ako jedna alebo viac, najmä viac ako jedna
farmaceutická kompozícia podľa vynálezu.
Uvádza sa, ale nie je podľa nárokovaného vynálezu, profylaxia alebo liečba, najmä
liečba pokročilého alebo refraktérneho NSCLC, rakoviny prsníka, multiformného
glioblastómu, uroteliálneho karcinómu, rakoviny vaječníkov, rakoviny hlavy a krku,
rakoviny pažeráka, rakoviny žalúdka a cholangiokarcinómu, najmä s genomickými
zmenami FGFR (translokácie, fúzie a/alebo mutácie), pričom 6 mg N-(3,5dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-
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1,2-diamínu, jeho farmaceuticky prijateľnej soli alebo jeho solvátu, najmä N-(3,5dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán1,2-diamínovej bázy, sa podáva alebo sa má podávať denne, najmä raz denne, ako
jedna alebo viac, najmä viac ako jedna tu opísaná farmaceutická kompozícia.
Jedným aspektom predloženého vynálezu je liečba pokročilého alebo refraktérneho
NSCLC, rakoviny prsníka, multiformného glioblastómu, uroteliálneho karcinómu,
rakoviny vaječníkov, rakoviny hlavy a krku, rakoviny pažeráka, rakoviny žalúdka
a cholangiokarcinómu, najmä s genomickými zmenami FGFR (translokácie, fúzie
a/alebo mutácie), pričom 6 mg N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu, jeho farmaceuticky prijateľnej soli
alebo jeho solvátu, najmä N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1Hpyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínovej bázy, sa podáva alebo sa má
podávať denne, najmä raz denne, ako jedna alebo viac, najmä viac ako jedna
farmaceutická kompozícia podľa vynálezu.
Uvádza sa, ale nie je podľa nárokovaného vynálezu, profylaxia alebo liečba, najmä
liečba pokročilého alebo refraktérneho NSCLC, rakoviny prsníka, multiformného
glioblastómu, uroteliálneho karcinómu, rakoviny vaječníkov, rakoviny hlavy a krku,
rakoviny pažeráka, rakoviny žalúdka a cholangiokarcinómu, najmä s genomickými
zmenami FGFR (translokácie, fúzie a/alebo mutácie), pričom 8 mg N-(3,5dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán1,2-diamínu, jeho farmaceuticky prijateľnej soli alebo jeho solvátu, najmä N-(3,5dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán1,2-diamínovej bázy, sa podáva alebo sa má podávať denne, najmä raz denne, ako
jedna alebo viac, najmä viac ako jedna tu opísaná farmaceutická kompozícia.
Jedným aspektom predloženého vynálezu je liečba pokročilého alebo refraktérneho
NSCLC, rakoviny prsníka, multiformného glioblastómu, uroteliálneho karcinómu,
rakoviny vaječníkov, rakoviny hlavy a krku, rakoviny pažeráka, rakoviny žalúdka
a cholangiokarcinómu, najmä s genomickými zmenami FGFR (translokácie, fúzie
a/alebo mutácie), pričom 8 mg N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu, jeho farmaceuticky prijateľnej soli
alebo jeho solvátu, najmä N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1Hpyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínovej bázy, sa podáva alebo sa má

44
podávať denne, najmä raz denne, ako jedna alebo viac, najmä viac ako jedna
farmaceutická kompozícia podľa vynálezu.
Uvádza sa, ale nie je podľa nárokovaného vynálezu, profylaxia alebo liečba, najmä
liečba cholangiokarcinómu, najmä s genomickými zmenami FGFR (translokácie,
fúzie a/alebo mutácie), pričom 9 mg N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu, jeho farmaceuticky prijateľnej
soli alebo jeho solvátu, najmä N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínovej bázy, sa podáva alebo sa má
podávať denne, najmä raz denne, ako jedna alebo viac, najmä viac ako jedna tu
opísaná farmaceutická kompozícia. Jedným aspektom predloženého vynálezu je
liečba cholangiokarcinómu, najmä s genomickými zmenami FGFR (translokácie,
fúzie a/alebo mutácie), pričom 9 mg N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu, jeho farmaceuticky prijateľnej
soli alebo jeho solvátu, najmä N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínovej bázy, sa podáva alebo sa má
podávať denne, najmä raz denne, ako jedna alebo viac, najmä viac ako jedna
farmaceutická kompozícia podľa vynálezu.
Uvádza sa, ale nie je podľa nárokovaného vynálezu, profylaxia alebo liečba, najmä
liečba cholangiokarcinómu, najmä s genomickými zmenami FGFR (translokácie,
fúzie a/alebo mutácie), pričom 6 mg N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu, jeho farmaceuticky prijateľnej
soli alebo jeho solvátu, najmä N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínovej bázy, sa podáva alebo sa má
podávať denne, najmä raz denne, ako jedna alebo viac, najmä viac ako jedna tu
opísaná farmaceutická kompozícia. Jedným aspektom predloženého vynálezu je
liečba cholangiokarcinómu, najmä s genomickými zmenami FGFR (translokácie,
fúzie a/alebo mutácie), pričom 6 mg N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu, jeho farmaceuticky prijateľnej
soli alebo jeho solvátu, najmä N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínovej bázy, sa podáva alebo sa má
podávať denne, najmä raz denne, ako jedna alebo viac, najmä viac ako jedna tu
opísaná farmaceutická kompozícia.
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Uvádza sa, ale nie je podľa nárokovaného vynálezu, profylaxia alebo liečba, najmä
liečba cholangiokarcinómu, najmä s genomickými zmenami FGFR (translokácie,
fúzie a/alebo mutácie), pričom 8 mg N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu, jeho farmaceuticky prijateľnej
soli alebo jeho solvátu, najmä N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínovej bázy, sa podáva alebo sa má
podávať denne, najmä raz denne, ako jedna alebo viac, najmä viac ako jedna tu
opísaná farmaceutická kompozícia. Jedným aspektom predloženého vynálezu je
liečba cholangiokarcinómu, najmä s genomickými zmenami FGFR (translokácie,
fúzie a/alebo mutácie), pričom 8 mg N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu, jeho farmaceuticky prijateľnej
soli alebo jeho solvátu, najmä N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínovej bázy, sa podáva alebo sa má
podávať denne, najmä raz denne, ako jedna alebo viac, najmä viac ako jedna
farmaceutická kompozícia podľa vynálezu.
Uvádza sa, ale nie je podľa nárokovaného vynálezu, profylaxia alebo liečba, najmä
liečba

metastázujúceho

alebo

chirurgicky

neresekovateľného

uroteliálneho

karcinómu, najmä s genomickými zmenami FGFR (translokácie, fúzie a/alebo
mutácie),

pričom

10 mg

N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-

pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu, jeho farmaceuticky prijateľnej soli
alebo jeho solvátu, najmä N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1Hpyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínovej bázy, sa podáva alebo sa má
podávať denne, najmä raz denne, ako jedna alebo viac, najmä viac ako jedna tu
opísaná farmaceutická kompozícia počas 1 týždňa (1 týždeň podávania), po ktorom
nasleduje 1 týždeň bez podávania (žiadne podávanie lieku), pričom tento cyklus 1
týždňa podávania a 1 týždňa bez podávania sa opakuje. Jedným aspektom
predloženého

vynálezu

je

liečba

metastázujúceho

alebo

chirurgicky

neresekovateľného uroteliálneho karcinómu, najmä s genomickými zmenami FGFR
(translokácie, fúzie a/alebo mutácie), pričom 10 mg N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu,

jeho

farmaceuticky prijateľnej soli alebo jeho solvátu, najmä N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínovej bázy, sa
podáva alebo sa má podávať denne, najmä raz denne, ako jedna alebo viac, najmä
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viac ako jedna tu opísaná farmaceutická kompozícia počas 1 týždňa (1 týždeň
podávania), po ktorom nasleduje 1 týždeň bez podávania (žiadne podávanie lieku),
pričom tento cyklus 1 týždňa podávania a 1 týždňa bez podávania sa opakuje.
Uvádza sa, ale nie je podľa nárokovaného vynálezu, profylaxia alebo liečba, najmä
liečba

metastázujúceho

alebo

chirurgicky

neresekovateľného

uroteliálneho

karcinómu, najmä s genomickými zmenami FGFR (translokácie, fúzie a/alebo
mutácie),

pričom

12 mg

N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-

pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu, jeho farmaceuticky prijateľnej soli
alebo jeho solvátu, najmä N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1Hpyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínovej bázy, sa podáva alebo sa má
podávať denne, najmä raz denne, ako jedna alebo viac, najmä viac ako jedna tu
opísaná farmaceutická kompozícia počas 1 týždňa (1 týždeň podávania), po ktorom
nasleduje 1 týždeň bez podávania (žiadne podávanie lieku), pričom tento cyklus 1
týždňa podávania a 1 týždňa bez podávania sa opakuje. Jedným aspektom
predloženého

vynálezu

je

liečba

metastázujúceho

alebo

chirurgicky

neresekovateľného uroteliálneho karcinómu, najmä s genomickými zmenami FGFR
(translokácie, fúzie a/alebo mutácie), pričom 12 mg N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu,

jeho

farmaceuticky prijateľnej soli alebo jeho solvátu, najmä N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínovej bázy, sa
podáva alebo sa má podávať denne, najmä raz denne, ako jedna alebo viac, najmä
viac ako jedna tu opísaná farmaceutická kompozícia počas 1 týždňa (1 týždeň
podávania), po ktorom nasleduje 1 týždeň bez podávania (žiadne podávanie lieku),
pričom tento cyklus 1 týždňa podávania a 1 týždňa bez podávania sa opakuje.
Uvádza sa, ale nie je podľa nárokovaného vynálezu, profylaxia alebo liečba, najmä
liečba

metastázujúceho

alebo

chirurgicky

neresekovateľného

uroteliálneho

karcinómu, najmä s genomickými zmenami FGFR (translokácie, fúzie a/alebo
mutácie),

pričom

6 mg

N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-

pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu, jeho farmaceuticky prijateľnej soli
alebo jeho solvátu, najmä N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1Hpyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínovej bázy, sa podáva alebo sa má
podávať denne, najmä raz denne, ako jedna alebo viac, najmä viac ako jedna tu
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opísaná farmaceutická kompozícia počas 3 týždňov (3 týždne podávania), po ktorých
nasleduje 1 týždeň bez podávania (žiadne podávanie lieku), pričom tento cyklus 3
týždňov podávania a 1 týždňa bez podávania sa opakuje. Jedným aspektom
predloženého

vynálezu

je

liečba

metastázujúceho

alebo

chirurgicky

neresekovateľného uroteliálneho karcinómu, najmä s genomickými zmenami FGFR
(translokácie, fúzie a/alebo mutácie), pričom 6 mg N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu,

jeho

farmaceuticky prijateľnej soli alebo jeho solvátu, najmä N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínovej bázy, sa
podáva alebo sa má podávať denne, najmä raz denne, ako jedna alebo viac, najmä
viac ako jedna tu opísaná farmaceutická kompozícia počas 3 týždňov (3 týždne
podávania), po ktorom nasleduje 1 týždeň bez podávania (žiadne podávanie lieku),
pričom tento cyklus 3 týždňov podávania a 1 týždňa bez podávania sa opakuje.
Uvádza sa, ale nie je podľa nárokovaného vynálezu, profylaxia alebo liečba, najmä
liečba uroteliálneho karcinómu, najmä s genomickými zmenami FGFR (translokácie,
fúzie a/alebo mutácie), pričom 10 mg N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu, jeho farmaceuticky prijateľnej
soli alebo jeho solvátu, najmä N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínovej bázy, sa podáva alebo sa má
podávať denne, najmä raz denne, ako jedna alebo viac, najmä viac ako jedna tu
opísaná farmaceutická kompozícia počas 1 týždňa (1 týždeň podávania), po ktorom
nasleduje 1 týždeň bez podávania (žiadne podávanie lieku), pričom tento cyklus 1
týždňa podávania a 1 týždňa bez podávania sa opakuje. Jedným aspektom
predloženého vynálezu je liečba uroteliálneho karcinómu, najmä s genomickými
zmenami FGFR (translokácie, fúzie a/alebo mutácie), pričom 10 mg N-(3,5dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán1,2-diamínu, jeho farmaceuticky prijateľnej soli alebo jeho solvátu, najmä N-(3,5dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán1,2-diamínovej bázy, sa podáva alebo sa má podávať denne, najmä raz denne, ako
jedna alebo viac, najmä viac ako jedna tu opísaná farmaceutická kompozícia počas 1
týždňa (1 týždeň podávania), po ktorom nasleduje 1 týždeň bez podávania (žiadne
podávanie lieku), pričom tento cyklus 1 týždňa podávania a 1 týždňa bez podávania
sa opakuje.
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Uvádza sa, ale nie je podľa nárokovaného vynálezu, profylaxia alebo liečba, najmä
liečba uroteliálneho karcinómu, najmä s genomickými zmenami FGFR (translokácie,
fúzie a/alebo mutácie), pričom 12 mg N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu, jeho farmaceuticky prijateľnej
soli alebo jeho solvátu, najmä N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínovej bázy, sa podáva alebo sa má
podávať denne, najmä raz denne, ako jedna alebo viac, najmä viac ako jedna tu
opísaná farmaceutická kompozícia počas 1 týždňa (1 týždeň podávania), po ktorom
nasleduje 1 týždeň bez podávania (žiadne podávanie lieku), pričom tento cyklus 1
týždňa podávania a 1 týždňa bez podávania sa opakuje. Jedným aspektom
predloženého vynálezu je liečba uroteliálneho karcinómu, najmä s genomickými
zmenami FGFR (translokácie, fúzie a/alebo mutácie), pričom 12 mg N-(3,5dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán1,2-diamínu, jeho farmaceuticky prijateľnej soli alebo jeho solvátu, najmä N-(3,5dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán1,2-diamínovej bázy, sa podáva alebo sa má podávať denne, najmä raz denne, ako
jedna alebo viac, najmä viac ako jedna tu opísaná farmaceutická kompozícia počas 1
týždňa (1 týždeň podávania), po ktorom nasleduje 1 týždeň bez podávania (žiadne
podávanie lieku), pričom tento cyklus 1 týždňa podávania a 1 týždňa bez podávania
sa opakuje.
Uvádza sa, ale nie je podľa nárokovaného vynálezu, profylaxia alebo liečba, najmä
liečba uroteliálneho karcinómu, najmä s genomickými zmenami FGFR (translokácie,
fúzie a/alebo mutácie), pričom 6 mg N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu, jeho farmaceuticky prijateľnej
soli alebo jeho solvátu, najmä N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínovej bázy, sa podáva alebo sa má
podávať denne, najmä raz denne, ako jedna alebo viac, najmä viac ako jedna tu
opísaná farmaceutická kompozícia počas 3 týždňov (3 týždne podávania), po ktorých
nasleduje 1 týždeň bez podávania (žiadne podávanie lieku), pričom tento cyklus 3
týždňov podávania a 1 týždňa bez podávania sa opakuje. Jedným aspektom
predloženého vynálezu je liečba uroteliálneho karcinómu, najmä s genomickými
zmenami FGFR (translokácie, fúzie a/alebo mutácie), pričom 6 mg N-(3,5dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-
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1,2-diamínu, jeho farmaceuticky prijateľnej soli alebo jeho solvátu, najmä N-(3,5dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán1,2-diamínovej bázy, sa podáva alebo sa má podávať denne, najmä raz denne, ako
jedna alebo viac, najmä viac ako jedna tu opísaná farmaceutická kompozícia počas 3
týždňov (3 týždne podávania), po ktorých nasleduje 1 týždeň bez podávania (žiadne
podávanie lieku), pričom tento cyklus 3 týždňov podávania a 1 týždňa bez podávania
sa opakuje.
Uvádza sa, ale nie je podľa nárokovaného vynálezu, profylaxia alebo liečba, najmä
liečba nemalobunkového karcinómu pľúc (NSCLC), skvamózneho karcinómu pľúc
a neskvamózneho

karcinómu

pľúc,

najmä

s genomickými

zmenami

FGFR

(translokácie, fúzie a/alebo mutácie), pričom 10 mg N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu,

jeho

farmaceuticky prijateľnej soli alebo jeho solvátu, najmä N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínovej bázy, sa
podáva alebo sa má podávať denne, najmä raz denne, ako jedna alebo viac, najmä
viac ako jedna tu opísaná farmaceutická kompozícia počas 1 týždňa (1 týždeň
podávania), po ktorom nasleduje 1 týždeň bez podávania (žiadne podávanie lieku),
pričom tento cyklus 1 týždňa podávania a 1 týždňa bez podávania sa opakuje.
Jedným aspektom predloženého vynálezu je liečba nemalobunkového karcinómu
pľúc (NSCLC), skvamózneho karcinómu pľúc a neskvamózneho karcinómu pľúc,
najmä s genomickými zmenami FGFR (translokácie, fúzie a/alebo mutácie), pričom
10 mg

N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-

yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu, jeho farmaceuticky prijateľnej soli alebo jeho
solvátu,

najmä

N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-

yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínovej bázy, sa podáva alebo sa má podávať denne,
najmä raz denne, ako jedna alebo viac, najmä viac ako jedna tu opísaná
farmaceutická kompozícia počas 1 týždňa (1 týždeň podávania), po ktorom nasleduje
1 týždeň bez podávania (žiadne podávanie lieku), pričom tento cyklus 1 týždňa
podávania a 1 týždňa bez podávania sa opakuje.
Uvádza sa, ale nie je podľa nárokovaného vynálezu, profylaxia alebo liečba, najmä
liečba nemalobunkového karcinómu pľúc (NSCLC), skvamózneho karcinómu pľúc
a neskvamózneho

karcinómu

pľúc,

najmä

s genomickými

zmenami

FGFR
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(translokácie, fúzie a/alebo mutácie), pričom 12 mg N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu,

jeho

farmaceuticky prijateľnej soli alebo jeho solvátu, najmä N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínovej bázy, sa
podáva alebo sa má podávať denne, najmä raz denne, ako jedna alebo viac, najmä
viac ako jedna tu opísaná farmaceutická kompozícia počas 1 týždňa (1 týždeň
podávania), po ktorom nasleduje 1 týždeň bez podávania (žiadne podávanie lieku),
pričom tento cyklus 1 týždňa podávania a 1 týždňa bez podávania sa opakuje.
Jedným aspektom predloženého vynálezu je liečba nemalobunkového karcinómu
pľúc (NSCLC), skvamózneho karcinómu pľúc a neskvamózneho karcinómu pľúc,
najmä s genomickými zmenami FGFR (translokácie, fúzie a/alebo mutácie), pričom
12 mg

N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-

yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu, jeho farmaceuticky prijateľnej soli alebo jeho
solvátu,

najmä

N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-

yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínovej bázy, sa podáva alebo sa má podávať denne,
najmä raz denne, ako jedna alebo viac, najmä viac ako jedna tu opísaná
farmaceutická kompozícia počas 1 týždňa (1 týždeň podávania), po ktorom nasleduje
1 týždeň bez podávania (žiadne podávanie lieku), pričom tento cyklus 1 týždňa
podávania a 1 týždňa bez podávania sa opakuje.
Uvádza sa, ale nie je podľa nárokovaného vynálezu, profylaxia alebo liečba, najmä
liečba nemalobunkového karcinómu pľúc (NSCLC), skvamózneho karcinómu pľúc
a neskvamózneho

karcinómu

pľúc,

najmä

s genomickými

zmenami

FGFR

(translokácie, fúzie a/alebo mutácie), pričom 6 mg N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu,

jeho

farmaceuticky prijateľnej soli alebo jeho solvátu, najmä N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínovej bázy, sa
podáva alebo sa má podávať denne, najmä raz denne, ako jedna alebo viac, najmä
viac ako jedna tu opísaná farmaceutická kompozícia počas 3 týždňov (3 týždne
podávania), po ktorom nasleduje 1 týždeň bez podávania (žiadne podávanie lieku),
pričom tento cyklus 3 týždňov podávania a 1 týždňa bez podávania sa opakuje.
Jedným aspektom predloženého vynálezu je liečba nemalobunkového karcinómu
pľúc (NSCLC), skvamózneho karcinómu pľúc a neskvamózneho karcinómu pľúc,
najmä s genomickými zmenami FGFR (translokácie, fúzie a/alebo mutácie), pričom
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6 mg N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín6-yl]etán-1,2-diamínu, jeho farmaceuticky prijateľnej soli alebo jeho solvátu, najmä N(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6yl]etán-1,2-diamínovej bázy, sa podáva alebo sa má podávať denne, najmä raz
denne, ako jedna alebo viac, najmä viac ako jedna tu opísaná farmaceutická
kompozícia počas 3 týždňov (3 týždne podávania), po ktorom nasleduje 1 týždeň bez
podávania (žiadne podávanie lieku), pričom tento cyklus 3 týždňov podávania a 1
týždňa bez podávania sa opakuje.
Uvádza sa, ale nie je podľa nárokovaného vynálezu, profylaxia alebo liečba, najmä
liečba pokročilého alebo refraktérneho NSCLC, rakoviny prsníka, multiformného
glioblastómu, uroteliálneho karcinómu, rakoviny vaječníkov, rakoviny hlavy a krku,
rakoviny pažeráka, rakoviny žalúdka a cholangiokarcinómu, najmä s genomickými
zmenami FGFR (translokácie, fúzie a/alebo mutácie), pričom 10 mg N-(3,5dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán1,2-diamínu, jeho farmaceuticky prijateľnej soli alebo jeho solvátu, najmä N-(3,5dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán1,2-diamínovej bázy, sa podáva alebo sa má podávať denne, najmä raz denne, ako
jedna alebo viac, najmä viac ako jedna tu opísaná farmaceutická kompozícia počas 1
týždňa (1 týždeň podávania), po ktorom nasleduje 1 týždeň bez podávania (žiadne
podávanie lieku), pričom tento cyklus 1 týždňa podávania a 1 týždňa bez podávania
sa opakuje. Jedným aspektom predloženého vynálezu je liečba pokročilého alebo
refraktérneho NSCLC, rakoviny prsníka, multiformného glioblastómu, uroteliálneho
karcinómu, rakoviny vaječníkov, rakoviny hlavy a krku, rakoviny pažeráka, rakoviny
žalúdka a cholangiokarcinómu, najmä s genomickými zmenami FGFR (translokácie,
fúzie a/alebo mutácie), pričom 10 mg N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu, jeho farmaceuticky prijateľnej
soli alebo jeho solvátu, najmä N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínovej bázy, sa podáva alebo sa má
podávať denne, najmä raz denne, ako jedna alebo viac, najmä viac ako jedna
farmaceutická kompozícia podľa vynálezu počas 1 týždňa (1 týždeň podávania), po
ktorom nasleduje 1 týždeň bez podávania (žiadne podávanie lieku), pričom tento
cyklus 1 týždňa podávania a 1 týždňa bez podávania sa opakuje.
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Uvádza sa, ale nie je podľa nárokovaného vynálezu, profylaxia alebo liečba, najmä
liečba pokročilého alebo refraktérneho NSCLC, rakoviny prsníka, multiformného
glioblastómu, uroteliálneho karcinómu, rakoviny vaječníkov, rakoviny hlavy a krku,
rakoviny pažeráka, rakoviny žalúdka a cholangiokarcinómu, najmä s genomickými
zmenami FGFR (translokácie, fúzie a/alebo mutácie), pričom 12 mg N-(3,5dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán1,2-diamínu, jeho farmaceuticky prijateľnej soli alebo jeho solvátu, najmä N-(3,5dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán1,2-diamínovej bázy, sa podáva alebo sa má podávať denne, najmä raz denne, ako
jedna alebo viac, najmä viac ako jedna tu opísaná farmaceutická kompozícia počas 1
týždňa (1 týždeň podávania), po ktorom nasleduje 1 týždeň bez podávania (žiadne
podávanie lieku), pričom tento cyklus 1 týždňa podávania a 1 týždňa bez podávania
sa opakuje. Jedným aspektom predloženého vynálezu je liečba pokročilého alebo
refraktérneho NSCLC, rakoviny prsníka, multiformného glioblastómu, uroteliálneho
karcinómu, rakoviny vaječníkov, rakoviny hlavy a krku, rakoviny pažeráka, rakoviny
žalúdka a cholangiokarcinómu, najmä s genomickými zmenami FGFR (translokácie,
fúzie a/alebo mutácie), pričom 12 mg N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu, jeho farmaceuticky prijateľnej
soli alebo jeho solvátu, najmä N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínovej bázy, sa podáva alebo sa má
podávať denne, najmä raz denne, ako jedna alebo viac, najmä viac ako jedna
farmaceutická kompozícia podľa vynálezu počas 1 týždňa (1 týždeň podávania), po
ktorom nasleduje 1 týždeň bez podávania (žiadne podávanie lieku), pričom tento
cyklus 1 týždňa podávania a 1 týždňa bez podávania sa opakuje.
Uvádza sa, ale nie je podľa nárokovaného vynálezu, profylaxia alebo liečba, najmä
liečba pokročilého alebo refraktérneho NSCLC, rakoviny prsníka, multiformného
glioblastómu, uroteliálneho karcinómu, rakoviny vaječníkov, rakoviny hlavy a krku,
rakoviny pažeráka, rakoviny žalúdka a cholangiokarcinómu, najmä s genomickými
zmenami FGFR (translokácie, fúzie a/alebo mutácie), pričom 6 mg N-(3,5dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán1,2-diamínu, jeho farmaceuticky prijateľnej soli alebo jeho solvátu, najmä N-(3,5dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán1,2-diamínovej bázy, sa podáva alebo sa má podávať denne, najmä raz denne, ako
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jedna alebo viac, najmä viac ako jedna tu opísaná farmaceutická kompozícia počas 3
týždňov (3 týždne podávania), po ktorých nasleduje 1 týždeň bez podávania (žiadne
podávanie lieku), pričom tento cyklus 3 týždňov podávania a 1 týždňa bez podávania
sa opakuje. Jedným aspektom predloženého vynálezu je liečba pokročilého alebo
refraktérneho NSCLC, rakoviny prsníka, multiformného glioblastómu, uroteliálneho
karcinómu, rakoviny vaječníkov, rakoviny hlavy a krku, rakoviny pažeráka, rakoviny
žalúdka a cholangiokarcinómu, najmä s genomickými zmenami FGFR (translokácie,
fúzie a/alebo mutácie), pričom 6 mg N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu, jeho farmaceuticky prijateľnej
soli alebo jeho solvátu, najmä N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínovej bázy, sa podáva alebo sa má
podávať denne, najmä raz denne, ako jedna alebo viac, najmä viac ako jedna
farmaceutická kompozícia podľa vynálezu počas 3 týždňov (3 týždne podávania), po
ktorých nasleduje 1 týždeň bez podávania (žiadne podávanie lieku), pričom tento
cyklus 3 týždňov podávania a 1 týždňa bez podávania sa opakuje.
Uvádza sa, ale nie je podľa nárokovaného vynálezu, profylaxia alebo liečba, najmä
liečba cholangiokarcinómu, najmä s genomickými zmenami FGFR (translokácie,
fúzie a/alebo mutácie), pričom 10 mg N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu, jeho farmaceuticky prijateľnej
soli alebo jeho solvátu, najmä N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínovej bázy, sa podáva alebo sa má
podávať denne, najmä raz denne, ako jedna alebo viac, najmä viac ako jedna tu
opísaná farmaceutická kompozícia počas 1 týždňa (1 týždeň podávania), po ktorom
nasleduje 1 týždeň bez podávania (žiadne podávanie lieku), pričom tento cyklus 1
týždňa podávania a 1 týždňa bez podávania sa opakuje. Jedným aspektom
predloženého vynálezu je liečba cholangiokarcinómu, najmä s genomickými
zmenami FGFR (translokácie, fúzie a/alebo mutácie), pričom 10 mg N-(3,5dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán1,2-diamínu, jeho farmaceuticky prijateľnej soli alebo jeho solvátu, najmä N-(3,5dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán1,2-diamínovej bázy, sa podáva alebo sa má podávať denne, najmä raz denne, ako
jedna alebo viac, najmä viac ako jedna tu opísaná farmaceutická kompozícia počas 1
týždňa (1 týždeň podávania), po ktorom nasleduje 1 týždeň bez podávania (žiadne
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podávanie lieku), pričom tento cyklus 1 týždňa podávania a 1 týždňa bez podávania
sa opakuje.
Uvádza sa, ale nie je podľa nárokovaného vynálezu, profylaxia alebo liečba, najmä
liečba cholangiokarcinómu, najmä s genomickými zmenami FGFR (translokácie,
fúzie a/alebo mutácie), pričom 12 mg N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu, jeho farmaceuticky prijateľnej
soli alebo jeho solvátu, najmä N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínovej bázy, sa podáva alebo sa má
podávať denne, najmä raz denne, ako jedna alebo viac, najmä viac ako jedna tu
opísaná farmaceutická kompozícia počas 1 týždňa (1 týždeň podávania), po ktorom
nasleduje 1 týždeň bez podávania (žiadne podávanie lieku), pričom tento cyklus 1
týždňa podávania a 1 týždňa bez podávania sa opakuje. Jedným aspektom
predloženého vynálezu je liečba cholangiokarcinómu, najmä s genomickými
zmenami FGFR (translokácie, fúzie a/alebo mutácie), pričom 12 mg N-(3,5dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán1,2-diamínu, jeho farmaceuticky prijateľnej soli alebo jeho solvátu, najmä N-(3,5dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán1,2-diamínovej bázy, sa podáva alebo sa má podávať denne, najmä raz denne, ako
jedna alebo viac, najmä viac ako jedna tu opísaná farmaceutická kompozícia počas 1
týždňa (1 týždeň podávania), po ktorom nasleduje 1 týždeň bez podávania (žiadne
podávanie lieku), pričom tento cyklus 1 týždňa podávania a 1 týždňa bez podávania
sa opakuje.
Uvádza sa, ale nie je podľa nárokovaného vynálezu, profylaxia alebo liečba, najmä
liečba cholangiokarcinómu, najmä s genomickými zmenami FGFR (translokácie,
fúzie a/alebo mutácie), pričom 6 mg N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu, jeho farmaceuticky prijateľnej
soli alebo jeho solvátu, najmä N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínovej bázy, sa podáva alebo sa má
podávať denne, najmä raz denne, ako jedna alebo viac, najmä viac ako jedna tu
opísaná farmaceutická kompozícia počas 3 týždňov (3 týždne podávania), po ktorých
nasleduje 1 týždeň bez podávania (žiadne podávanie lieku), pričom tento cyklus 3
týždňov podávania a 1 týždňa bez podávania sa opakuje. Jedným aspektom
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predloženého vynálezu je liečba cholangiokarcinómu, najmä s genomickými
zmenami FGFR (translokácie, fúzie a/alebo mutácie), pričom 6 mg N-(3,5dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán1,2-diamínu, jeho farmaceuticky prijateľnej soli alebo jeho solvátu, najmä N-(3,5dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán1,2-diamínovej bázy, sa podáva alebo sa má podávať denne, najmä raz denne, ako
jedna alebo viac, najmä viac ako jedna tu opísaná farmaceutická kompozícia počas 3
týždňov (3 týždne podávania), po ktorom nasleduje 1 týždeň bez podávania (žiadne
podávanie lieku), pričom tento cyklus 3 týždňov podávania a 1 týždňa bez podávania
sa opakuje.
Farmaceutické kompozície podľa predloženého vynálezu sa môžu používať
v kombinácii s inými protinádorovými látkami. Napríklad môže byť výhodné
kombinovať farmaceutické kompozície tohto vynálezu s inou látkou, ktorá pôsobí
iným mechanizmom na reguláciu rastu buniek, čím sa liečia iné charakteristické
znaky vzniku rakoviny. Príklady takýchto kombinácií sú uvedené nižšie.
Farmaceutické kompozície podľa predloženého vynálezu môžu byť použiteľné pri
liečbe iných stavov, ktoré sú výsledkom porúch proliferácie, ako je diabetes mellitus
typu II alebo non-inzulín dependentný diabetes mellitus, autoimunitné ochorenia,
poranenia

hlavy, mŕtvica,

Alzheimerova

choroba,

epilepsia,
ochorenie

neurodegeneratívne ochorenia, ako
motorických

neurónov,

je

progresívna

supranukleárna paralýza, kortikobazálna degenerácia a Pickova choroba, napríklad
autoimunitných ochorení a neurodegeneratívnych ochorení.
Jedna podskupina chorobných stavov a ochorení, pri ktorých môžu byť použiteľné
farmaceutické kompozície podľa predloženého vynálezu, pozostáva zo zápalových
ochorení, kardiovaskulárnych ochorení a hojenia rán.
Je známe, že FGFR hrá úlohu aj v apoptóze, angiogenéze, proliferácii, diferenciácii
a transkripcii, a preto farmaceutické kompozície podľa predloženého vynálezu môžu
byť tiež použiteľné pri liečbe nasledujúcich ochorení iných ako rakovina: chronické
zápalové ochorenia, napríklad systémový lupus erythematosus, autoimunitne
sprostredkovaná glomerulonefritída, reumatoidná artritída, psoriáza, zápalové črevné
ochorenie, autoimunitný diabetes mellitus, ekzémové reakcie precitlivenosti, astma,

56
CHOCHP, nádcha a ochorenia horných dýchacích ciest; kardiovaskulárne ochorenia,
napríklad

srdcová

hypertrofia,

restenóza,

ateroskleróza;

neurodegeneratívne

poruchy, napríklad Alzheimerova choroba, demencia spojená s AIDS, Parkinsonova
choroba, amyotrofická laterálna skleróza, retinitis pigmentosa, spinálna muskulárna
atrofia a cerebelárna degenerácia; glomerulonefritída; myelodysplastické syndrómy,
infarkty myokardu spojené s ischemickým poškodením, mŕtvica a reperfúzne
poškodenie, arytmia, ateroskleróza, ochorenia pečene vyvolané toxínmi alebo
súvisiace s alkoholom, hematologické ochorenia, napríklad chronická anémia
a aplastická anémia; degeneratívne ochorenia pohybového aparátu, napríklad
osteoporóza a artritída, rinosinusitída citlivá na aspirín, cystická fibróza, skleróza
multiplex, ochorenia obličiek a bolesť spôsobená rakovinou.
Okrem toho mutácie FGFR2 sa spájajú s niekoľkými závažnými abnormalitami
v ľudskom skeletálnom vývine, a preto by farmaceutické kompozície podľa
predloženého vynálezu mohli byť užitočné pri liečbe abnormalít ľudského
skeletálneho

vývinu

vrátane

abnormálnej

osifikácie

lebečných

švov

(kraniosynostóza), Apertovho syndrómu (AP), Crouzonovho syndrómu, JacksonWeissovho syndrómu, Bear-Stevensonovho cutis gyrata syndrómu a Pfeifferovho
syndrómu.
Farmaceutické kompozície podľa predloženého vynálezu môžu byť použiteľné najmä
pri liečbe alebo prevencii ochorení kostry. Konkrétnymi skeletálnymi ochoreniami sú
achondroplázia alebo tanatoforický nanizmus (tiež známy ako tanatoforická
dysplázia).
Farmaceutické kompozície podľa predloženého vynálezu môžu byť osobitne užitočné
pri liečbe alebo prevencii pri patológiách, ktorých príznakom je progresívna fibróza.
Fibrotické stavy, pri liečbe ktorých môžu byť použiteľné farmaceutické kompozície
podľa predloženého vynálezu, zahŕňajú ochorenia vykazujúce abnormálne alebo
nadmerné

ukladanie

fibrózneho

tkaniva,

napríklad

pri

cirhóze

pečene,

glomerulonefritíde, pľúcnej fibróze, systémovej fibróze, reumatoidnej artritíde, ako aj
pri prirodzenom procese hojenia rán. Farmaceutické kompozície podľa predloženého
vynálezu môžu tiež byť užitočné najmä pri liečbe pľúcnej fibrózy, najmä pri
idiopatickej pľúcnej fibróze.
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Nadmerná expresia a aktivácia FGFR vo vaskulatúre spojenej s nádormi tiež
naznačuje úlohu farmaceutických kompozícií podľa predloženého vynálezu pri
prevencii a narušovaní iniciácie angiogenézy nádorov. Farmaceutické kompozície
podľa predloženého vynálezu môžu byť najmä užitočné pri liečbe rakoviny, metastáz,
leukémií ako CLL, očných ochorení, ako je makulárna degenerácia súvisiaca
s vekom, najmä vlhká forma makulárnej degenerácie súvisiacej s vekom, ischemické
proliferatívne retinopatie, ako je retinopatia nedonosených (ROP) a diabetická
retinopatia, reumatoidná artritída a hemangióm.
Poskytujú sa farmaceutické kompozície, ktoré môžu byť užitočné pri prevencii alebo
liečbe, najmä ako aspekt vynálezu pri liečbe chorobných stavov alebo stavov
sprostredkovaných FGFR kinázami.
V jednom uskutočnení sa poskytuje farmaceutická kompozícia na použitie pri
profylaxii alebo liečbe, najmä pri liečbe chorobného stavu alebo ochorenia
sprostredkovaného FGFR kinázou.
Teda farmaceutické kompozície podľa predloženého vynálezu môžu byť napríklad
použiteľné na zmiernenie alebo zníženie incidencie rakoviny. Preto v ďalšom
uskutočnení sa poskytuje farmaceutická kompozícia podľa vynálezu na použitie pri
profylaxii alebo liečbe, najmä pri liečbe rakoviny. V jednom uskutočnení je
farmaceutická kompozícia podľa vynálezu určená na použitie pri profylaxii alebo
liečbe rakoviny závislej od FGFR. V jednom uskutočnení je farmaceutická
kompozícia podľa vynálezu určená na použitie pri profylaxii alebo liečbe rakoviny
sprostredkovanej FGFR kinázami.
V súlade s uvedeným vynález medzi iným poskytuje:


Spôsob profylaxie alebo liečby chorobného stavu alebo ochorenia
sprostredkovaného FGFR kinázou, pričom tento spôsob zahŕňa podanie
farmaceutickej kompozície s tu uvedeným významom subjektu, ktorý to
potrebuje.



Spôsob profylaxie alebo liečby chorobného stavu alebo ochorenia podľa
tu uvedeného opisu, pričom tento spôsob zahŕňa podanie farmaceutickej
kompozície s tu uvedeným významom subjektu, ktorý to potrebuje.
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Spôsob profylaxie alebo liečby rakoviny, pričom tento spôsob zahŕňa
podanie farmaceutickej kompozície s tu uvedeným významom subjektu,
ktorý to potrebuje.



Spôsob zmiernenia alebo zníženia incidencie chorobného stavu alebo
ochorenia sprostredkovaného FGFR kinázou, pričom tento spôsob zahŕňa
podanie farmaceutickej kompozície s tu uvedeným významom subjektu,
ktorý to potrebuje.



Spôsob inhibície FGFR kinázy, pričom tento spôsob zahŕňa kontaktovanie
kinázy s kinázu inhibujúcou farmaceutickou kompozíciou s tu uvedeným
významom.



Spôsob modulovania bunkového procesu (napríklad delenia buniek)
inhibovaním aktivity FGFR kinázy použitím farmaceutickej kompozície s tu
uvedeným významom.



Farmaceutická kompozícia s tu uvedeným významom na použitie na
modulovanie bunkového procesu (napríklad delenia buniek) inhibovaním
aktivity FGFR kinázy.



Farmaceutická kompozícia s tu uvedeným významom na použitie pri
profylaxii alebo liečbe rakoviny, najmä pri liečbe rakoviny.



Farmaceutická kompozícia s tu uvedeným významom na použitie na
moduláciu (napríklad inhibíciu) FGFR.



Použitie farmaceutickej kompozície s tu uvedeným významom na výrobu
lieku na profylaxiu alebo liečbu chorobného stavu alebo ochorenia
sprostredkovaného FGFR kinázou, pričom farmaceutická kompozícia má
tu uvedený význam.



Použitie farmaceutickej kompozície s tu uvedeným významom na výrobu
lieku na profylaxiu alebo liečbu tu opísaného chorobného stavu alebo
ochorenia.



Použitie farmaceutickej kompozície s tu uvedeným významom na výrobu
lieku na profylaxiu alebo liečbu, najmä liečbu rakoviny.



Použitie farmaceutickej kompozície s tu uvedeným významom na výrobu
lieku na moduláciu (napríklad inhibíciu) aktivity FGFR.
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Použitie farmaceutickej kompozície s tu uvedeným významom pri výrobe
lieku na moduláciu bunkového procesu (napríklad delenia buniek)
inhibovaním aktivity FGFR kinázy.



Použitie farmaceutickej kompozície s tu uvedeným významom na výrobu
lieku na profylaxiu alebo liečbu ochorenia alebo stavu vyznačujúceho sa
upreguláciou FGFR kinázy (napríklad FGFR1 alebo FGFR2 alebo FGFR3
alebo FGFR4).



Použitie farmaceutickej kompozície s tu uvedeným významom na výrobu
lieku na profylaxiu alebo liečbu rakoviny, pričom rakovinou je rakovina
vyznačujúca sa upreguláciou FGFR kinázy (napríklad FGFR1 alebo
FGFR2 alebo FGFR3 alebo FGFR4).



Použitie farmaceutickej kompozície s tu uvedeným významom na výrobu
lieku na profylaxiu alebo liečbu rakoviny u pacienta vybraného zo
subpopulácie, ktorá má genetickú aberáciu FGFR3 kinázy.



Použitie farmaceutickej kompozície s tu uvedeným významom na výrobu
lieku na profylaxiu alebo liečbu rakoviny u pacienta, ktorý bol
diagnostikovaný ako tvoriaci súčasť subpopulácie, ktorá má genetickú
aberáciu FGFR3 kinázy.



Spôsob profylaxie alebo liečby ochorenia alebo stavu vyznačujúceho sa
upreguláciou FGFR kinázy (napríklad FGFR1 alebo FGFR2 alebo FGFR3
alebo FGFR4), pričom tento spôsob zahŕňa podanie farmaceutickej
kompozície s tu uvedeným významom.



Spôsob zmiernenia alebo zníženia incidencie ochorenia alebo stavu
vyznačujúceho sa upreguláciou FGFR kinázy (napríklad FGFR1 alebo
FGFR2 alebo FGFR3 alebo FGFR4), pričom tento spôsob zahŕňa podanie
farmaceutickej kompozície s tu uvedeným významom.



Spôsob profylaxie alebo liečby (alebo zmiernenia alebo zníženia
incidencie) rakoviny u pacienta trpiaceho rakovinou alebo s podozrením
na rakovinu; pričom tento spôsob zahŕňa i) podrobenie pacienta
diagnostickému testu s cieľom určiť, či pacient má genetickú aberáciu
génu FGFR3; a ii) keď pacient má tento variant, podanie farmaceutickej
kompozície s tu uvedeným významom s inhibičnou aktivitou voči FGFR3
kináze tomuto pacientovi.
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Spôsob profylaxie alebo liečby (alebo zmiernenia alebo zníženia
incidencie) chorobného stavu alebo ochorenia vyznačujúceho sa
upreguláciou FGFR kinázy (napríklad FGFR1 alebo FGFR2 alebo FGFR3
alebo FGFR4); pričom tento spôsob zahŕňa i) podrobenie pacienta
diagnostickému testu s cieľom zistiť marker charakteristický pre
upreguláciu FGFR kinázy (napríklad FGFR1 alebo FGFR2 alebo FGFR3
alebo FGFR4) a ii) keď diagnostický test indikuje upreguláciu FGFR
kinázy, podanie farmaceutickej kompozície s tu uvedeným významom
s inhibičnou aktivitou voči FGFR kináze tomuto pacientovi.



Spôsob profylaxie alebo liečby (alebo zmiernenia alebo zníženia
incidencie) chorobného stavu alebo ochorenia vyznačujúceho sa
mutáciou, translokáciou alebo fúziou FGFR, najmä mutáciou,
translokáciou alebo fúziou FGFR2 alebo FGFR3; pričom tento spôsob
zahŕňa i) podrobenie pacienta diagnostickému testu s cieľom zistiť marker
charakteristický pre mutáciu, translokáciu alebo fúziu FGFR, najmä
mutáciu FGFR2 alebo FGFR3, a ii) keď diagnostický test indikuje mutáciu,
translokáciu alebo fúziu FGFR, najmä mutáciu, translokáciu alebo fúziu
FGFR2 alebo FGFR3, podanie farmaceutickej kompozície s tu uvedeným
významom s inhibičnou aktivitou voči FGFR kináze tomuto pacientovi.

V jednom uskutočnení je ochorením sprostredkovaným FGFR kinázami onkologické
ochorenie

(napríklad

rakovina).

V jednom

uskutočnení

je

ochorením

sprostredkovaným FGFR kinázami neonkologické ochorenie (napríklad ktorákoľvek
z tu uvedených ochorení okrem rakoviny). V jednom uskutočnení je ochorením
sprostredkovaným FGFR kinázami ochorenie tu opísané. V jednom uskutočnení je
ochorením sprostredkovaným FGFR kinázami skeletálne ochorenie tu opísané.
Medzi konkrétne abnormality v skeletálnom vývoji človeka patrí abnormálna
osifikácia lebečných švov (kraniosynostóza), Apertov syndróm (AP), Crouzonov
syndróm, Jackson-Weissov syndróm, Beare-Stevensonov cutis gyrata syndróm,
Pfeifferov syndróm, achondroplázia a tanatoforický nanizmus (známy aj ako
tanatoforická dysplázia).
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Zmutované kinázy
V populáciách pacientov liečených kinázovými inhibítormi sa môžu objaviť kinázové
mutácie rezistentné voči liečivám. Tieto sa objavujú čiastočne v oblastiach proteínu,
ktoré sa viažu alebo interagujú s konkrétnym inhibítorom používaným pri terapii.
Takéto mutácie znižujú alebo zvyšujú schopnosť inhibítora viazať sa na príslušnú
kinázu a inhibovať ju. K tomu môže dôjsť na ktoromkoľvek z aminokyselinových
zvyškov, ktoré interagujú s inhibítorom alebo ktoré sú dôležité pre podporu väzby
daného inhibítora na cieľ. Inhibítor, ktorý sa viaže na cieľovú kinázu bez nutnosti
interakcie so zmutovaným aminokyselinovým zvyškom, pravdepodobne nebude
mutáciou ovplyvnený a ostane účinným inhibítorom enzýmu.
Štúdia vzoriek pacientov s rakovinou žalúdka ukázala prítomnosť dvoch mutácií
v FGFR2, Ser167Pro v exóne IIIa a mutáciu zostrihového miesta 940-2A-G v exóne
IIIc. Tieto mutácie sú totožné so zárodočnými aktivujúcimi mutáciami, ktoré
spôsobujú syndrómy kraniosynostózy a pozorovali sa v 13 % skúmaných tkanív
primárnej rakoviny žalúdka. Okrem toho sa v 5 % skúmaných pacientskych vzoriek
pozorovali aktivujúce mutácie a nadmerná expresia FGFR korelovala so zlou
prognózou v tejto skupine pacientov.
Okrem toho sú chromozómové translokácie alebo bodové mutácie, ktoré sa
pozorovali pri FGFR a ktoré spôsobujú „gain-of-function“, nadmerne exprimované
alebo konštitutívne aktívne biologické stavy.
Farmaceutické kompozície podľa predloženého vynálezu by preto našli osobitné
využitie v súvislosti s druhmi rakoviny, ktoré exprimujú zmtuovaný molekulový cieľ,
napríklad FGFR. Diagnostika nádorov s týmito mutáciami by sa mohla uskutočniť
použitím techník, ktoré sú známe odborníkom v odbore a ktoré sú tu opísané, ako je
napríklad RT-PCR a FISH.
Bolo navrhnuté, že mutácie konzervovaného treonínového zvyšku na mieste viazania
ATP receptora FGFR by viedli k rezistencii na inhibítory. Aminokyselina valín 561
bola zmutovaná na metionín vo FGFR1, čo zodpovedá skôr publikovanej mutácii
zistenej v Abl (T315) a EGFR (T766), o ktorých sa preukázalo, že zabezpečujú
rezistenciu na selektívne inhibítory. Údaje z testov pre FGFR1 V561M ukázali, že
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táto mutácia zabezpečuje rezistenciu na tyrozínkinázový inhibítor v porovnaní
s divokým typom.
Spôsoby diagnostiky
Pred podaním farmaceutickej kompozície podľa predloženého vynálezu možno
pacienta podrobiť skríningu s cieľom určiť, či je ochorením alebo stavom, ktorým
pacient trpí alebo môže trpieť, ochorenie alebo stav, ktorý by bol citlivý na liečbu
zlúčeninou s aktivitou proti FGFR.
Napríklad biologickú vzorku odobratú pacientovi možno analyzovať s cieľom určiť, či
stav alebo ochorenie, napríklad rakovina, ktorým pacient trpí alebo môže trpieť, je
stavom alebo ochorením, ktoré sa vyznačuje genetickou abnormalitou alebo
abnormálnou expresiou proteínov, ktorá vedie k upregulácii hladín alebo aktivity
FGFR alebo k senzibilizácii dráhy k normálnej aktivite FGFR alebo k upregulácii
signalizačných dráh týchto rastových faktorov, ako sú napríklad hladiny ligandov
rastových faktorov alebo aktivita ligandov rastových faktorov, alebo k upregulácii
biochemickej dráhy za aktiváciou FGFR.
Medzi príklady takýchto abnormalít, ktoré vedú k aktivácii alebo senzibilizácii signálu
FGFR, patrí strata alebo inhibícia apoptotických dráh, upregulácia receptorov alebo
ligandov alebo prítomnosť mutantných variantov receptorov alebo ligandov, napríklad
variantov PTK. Nádory s mutantmi FGFR1, FGFR2 alebo FGFR3, alebo FGFR4,
alebo upreguláciou, najmä nadmernou expresiou FGFR1, alebo mutanty typu „gainof-function“ receptorov FGFR2 alebo FGFR3 môžu byť osobitne citlivé na inhibítory
FGFR.
Napríklad

bodové

mutácie

spôsobujúce

„gain-of-function“

v FGFR2

boli

identifikované pri niekoľkých stavoch. Konkrétne – aktivujúce mutácie v FGFR2 boli
zistené v 10 % nádorov endometria.
Okrem toho boli zistené genetické aberácie FGFR3 receptorovej tyrozínkinázy,
napríklad chromozomálne translokácie alebo bodové mutácie, ktoré vedú k ektopicky
exprimovaným alebo deregulovaným, konštitutívne aktívnym receptorom FGFR3,
a tieto sú spojené s podmnožinou mnohopočetných myelómov a karcinómov
močového mechúra a krčka maternice. U pacientov liečených imatinibom sa zistila

63
osobitná mutácia T674I receptora PDGF. Okrem toho sa v cca 50 % prípadov
lobulárnej rakoviny prsníka (CLC) preukázala génová amplifikácia 8p12-p11.2
a ukázalo sa, že to súvisí so zvýšenou expresiou FGFR1. Predbežné štúdie so
siRNA namierenou proti FGFR1 alebo s inhibítorom tohto receptora na báze malej
molekuly ukázali, že bunkové línie, v ktorých prebieha táto amplifikácia, sú osobitne
citlivé na inhibíciu tejto signalizačnej dráhy.
Alternatívne – biologická vzorka odobratá pacientovi sa môže analyzovať na stratu
negatívneho regulátora alebo supresora FGFR. Pojem „strata“ v tomto kontexte
zahŕňa deléciu génu kódujúceho regulátor alebo supresor, skrátenie génu (napríklad
mutáciou),

skrátenie

transkribovaného

produktu

génu

alebo

inaktiváciu

transkribovaného produktu (napríklad bodovou mutáciou) alebo sekvestráciu iným
génovým produktom.
Pojem upregulácia zahŕňa zvýšenú expresiu alebo nadmernú expresiu vrátane
génovej amplifikácie (teda viacerých kópií génu) a zvýšenú expresiu transkripčným
efektom a hyperaktivitu a aktiváciu vrátane aktiváciu mutáciami. Pacient môže byť
teda podrobený diagnostickému testu s cieľom detekcie markera charakteristického
pre upreguláciu FGFR. Pojem diagnostika zahŕňa skríning. Pod marker zahŕňame aj
genetické markery vrátane napríklad merania zloženia DNA s cieľom zistiť mutácie
FGFR. Pojem marker zahŕňa aj markery, ktoré sú charakteristické pre upreguláciu
FGFR, vrátane enzýmovej aktivity, enzýmových hladín, enzýmového stavu (napríklad
fosforylovaný alebo nie) a hladiny mRNA vyššie uvedených proteínov.
Diagnostické testy a skríningy sa obyčajne vykonávajú na biologickej vzorke vybranej
zo skupiny, ktorú tvoria vzorky biopsie nádorov, vzorky krvi (izolácia a obohacovanie
uvoľnených nádorových buniek), biopsie stolice, spútum, analýza chromozómov,
pleurálna tekutina, peritoneálna tekutina, bukálne stery, biopsia alebo moč.
Spôsoby identifikácie a analýzy mutácií a upregulácie proteínov sú odborníkom
v odbore známe. Medzi skríningové metódy patria (ale nielen) štandardné metódy
ako reverznotranskriptázová polymerázová reťazová reakcia (RT-PCR) alebo
hybridizácia in situ, napríklad fluorescenčná in situ hybridizácia (FISH).
Identifikácia jedinca nesúceho mutáciu v FGFR môže znamenať, že pacient by bol
osobitne vhodný na liečbu inhibítorom FGFR, a teda farmaceutickými kompozíciami
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s tu uvedeným významom. Nádory možno pred liečbou s výhodou podrobiť skríningu
na prítomnosť variantu FGFR. Proces skríningu bude spravidla zahŕňať priame
sekvenovanie, mikročipovú analýzu oligonukleotidov alebo protilátku špecifickú pre
daný mutant. Okrem toho diagnostika nádorov s týmito mutáciami by sa mohla
uskutočniť použitím techník, ktoré sú známe odborníkom v odbore a ktoré sú tu
opísané, ako je napríklad RT-PCR a FISH.
Okrem toho mutantné formy napríklad FGFR možno identifikovať priamym
sekvenovaním

napríklad

nádorových

biopsií

pomocou

PCR

a spôsobov

sekvenovania produktov PCR priamo, ako je opísané vyššie. Odborníkovi v odbore
bude zrejmé, že v tomto prípade by mohli byť použiteľné všetky takéto všeobecne
známe techniky na detekciu počas expresie, aktivácie alebo mutácií vyššie
uvedených proteínov.
Pri skríningu pomocou RT-PCR sa úroveň mRNA v nádore hodnotí vytvorením cDNA
kópie mRNA s následnou amplifikáciou cDNA pomocou PCR. Spôsoby PCR
amplifikácie, výber primérov a podmienky amplifikácie sú odborníkom v odbore
známe. Manipulácie s nukleovými kyselinami a PCR sa uskutočňujú štandardnými
metódami, ktoré sú opísané napríklad v monografiách Ausubel, F. M. et al., eds.
(2004) Current Protocols in Molecular Biology, John Wiley & Sons Inc., alebo Innis,
M. A. et al., eds. (1990) PCR Protocols: a guide to methods and applications,
Academic Press, San Diego. Reakcie a manipulácie zahŕňajúce techniky nukleových
kyselín sú opísané aj v monografii Sambrook et al., (2001), 3. vyd, Molecular
Cloning: A Laboratory Manual, Cold Spring Harbor Laboratory Press. Alternatívne
možno použiť komerčne dostupnú súpravu na RT-PCR (napríklad od firmy Roche
Molecular Biochemicals) alebo metodiku opísanú v patentoch USA č. 4,666,828;
4,683,202; 4,801,531; 5,192,659, 5,272,057, 5,882,864 a 6,218,529. Príkladom
techniky hybridizácie in situ na hodnotenie expresie mRNA je fluorescenčná in situ
hybridizácia (FISH) (pozri Angerer (1987) Meth. Enzymol., 152: 649).
Hybridizácia vo všeobecnosti zahŕňa nasledujúce najdôležitejšie kroky: 1) fixácia
analyzovaného tkaniva; 2) prehybridizačné spracovanie vzorky s cieľom zvýšiť
dostupnosť cieľovej nukleovej kyseliny a znížiť nešpecifické viazanie; 3) hybridizácia
zmesi nukleových kyselín na nukleovú kyselinu v biologickej štruktúre alebo tkanive;
(4) post-hybridizačné premývanie s cieľom odstrániť fragmenty nukleových kyselín
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nenaviazané pri hybridizácii a 5) detekcia fragmentov hybridizovanej nukleovej
kyseliny. Sondy používané pri takýchto aplikáciách sú spravidla označené, napríklad
rádioizotopmi alebo fluorescenčnými reportérmi. Výhodné sondy sú dostatočne dlhé,
napríklad od približne 50, 100 alebo 200 nukleotidov do približne 1000 alebo viac
nukleotidov, aby sa umožnila špecifická hybridizácia s cieľovými nukleovými
kyselinami za stringentných podmienok. Štandardné metódy na uskutočňovanie
hybridizácie FISH sú opísané v monografii Ausubel, F. M. et al., eds. (2004) Current
Protocols in Molecular Biology, John Wiley & Sons Inc. a Fluorescence In Situ
Hybridization: Technical Overview by John M. S. Bartlett in Molecular Diagnosis of
Cancer, Methods and Protocols, 2. vyd.; ISBN: 1-59259-760-2; marec 2004, s. 077 –
088; Series: Methods in Molecular Medicine.
Metódy profilovania génovej expresie sú opísané v práci DePrimo et al. (2003), BMC
Cancer, 3:3. V stručnosti – protokol je nasledovný: dvojvláknová cDNA sa syntetizuje
z celkovej RNA použitím oligoméru (dT)24 na priming syntézy prvého vlákna cDNA
s následnou syntézou druhého vlákna cDNA s náhodnými hexamérovými primérmi.
Dvojvláknová cDNA sa použije ako templát na in vitro transkripciu cRNA použitím
biotinylovaných ribonukleotidov. cRNA sa chemicky fragmentuje podľa protokolov
opísaných firmou Affymetrix (Santa Clara, Kalifornia, USA) a potom sa hybridizuje
cez noc na čipoch ľudského genómu.
Alternatívne

možno

proteínové

produkty

exprimované

z mRNA

stanoviť

imunohistochémiou vzoriek nádorov, imunotestom v tuhej fáze s mikrotitračnými
platničkami, Western blottingom, 2-rozmernou SDS-polyakrylamidovou gélovou
elektroforézou, ELISA, prietokovou cytometriou a ďalšími metódami známymi
v danom odbore na detekciu konkrétnych proteínov. Detekčné metódy by zahŕňali
použitie miestne špecifických protilátok. Odborníkovi v odbore bude zrejmé, že
v tomto prípade by mohli byť použiteľné všetky takéto všeobecne známe techniky na
detekciu upregulácie FGFR alebo na detekciu variantov alebo mutantov FGFR.
Abnormálne hladiny proteínov ako FGFR možno merať pomocou štandardných
enzýmových testov, napríklad testov tu opísaných. Aktiváciu alebo nadmernú
expresiu by tiež bolo možné zistiť v tkanivovej vzorke, napríklad nádorového tkaniva,
meraním tyrozínkinázovej aktivity testom, napríklad od firmy Chemicon International.

66
Tyrozínkináza, ktorá je predmetom záujmu, by sa imunoprecipitovala z lyzátu vzorky
a zmerala by sa jej aktivita.
Medzi alternatívne metódy merania nadmernej expresie alebo aktivácie FGFR
vrátane ich izoforiem patrí meranie hustoty mikrociev. Tú možno napríklad merať
metódami, ktoré opísali Orre a Rogers (Int. J. Cancer (1999), 84 (2) 101 – 108).
Testovacie metódy zahŕňajú aj použitie markerov.
Teda všetky tieto techniky by sa dali použiť aj na identifikovanie nádorov osobitne
vhodných na liečbu farmaceutickými kompozíciami podľa predloženého vynálezu.
Farmaceutické kompozície podľa predloženého vynálezu sú osobitne vhodné na
liečbu pacienta so zmutovaným FGFR. Mutácia G697C v FGFR3 sa pozoruje v 62 %
orálnych karcinómov skvamóznych buniek a spôsobuje konštitutívnu aktiváciu
kinázovej aktivity. Aktivujúce mutácie FGFR3 sa zistili aj v prípadoch karcinómu
močového mechúra. Tieto mutácie boli šiestich druhov s rôznymi stupňami
prevalencie: R248C, S249C, G372C, S373C, Y375C, K652Q. Okrem toho sa zistilo,
že polymorfizmus Gly388Arg v FGFR4 sa spája so zvýšenou incidenciou
a agresívnosťou rakoviny prostaty, hrubého čreva, pľúc, pečene (HCC) a prsníka.
Farmaceutické kompozície podľa predloženého vynálezu sú osobitne vhodné na
liečbu pacienta s translokáciou FGFR3-TACC3.
Uvádza sa, ale nie je podľa nárokovaného vynálezu, použitie farmaceutickej
kompozície podľa predloženého vynálezu na výrobu lieku na liečbu alebo profylaxiu
chorobného stavu alebo ochorenia u pacienta, ktorý bol podrobený skríningu a zistilo
sa, že trpí alebo je ohrozený rizikom, že bude trpieť ochorením alebo stavom, ktorý
by bol citlivý na liečbu zlúčeninou, ktorá má aktivitu proti FGFR.
Medzi konkrétne mutácie, na ktoré sa pacient podrobuje skríningu, patria mutácie
G697C, R248C, S249C, G372C, S373C, Y375C, K652Q v FGFR3 a polymorfizmus
Gly388Arg v FGFR4.
V rámci ďalšieho aspektu vynález zahŕňa farmaceutickú kompozíciu podľa
predloženého vynálezu na použitie pri profylaxii alebo liečbe rakoviny u pacienta
vybraného so subpopulácie, ktorá má variant génu FGFR (napríklad mutáciu G697C
v FGFR3 a polymorfizmus Gly388Arg v FGFR4).
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Tu opísané farmaceutické kompozície sú použiteľné na liečbu rakoviny, najmä
rakoviny

močového

mechúra,

uroteliálneho

karcinómu,

metastázujúceho

uroteliálneho karcinómu, chirurgicky neresekovateľného uroteliálneho karcinómu,
rakoviny prsníka, glioblastómu, rakoviny pľúc, nemalobunkového karcinómu pľúc,
skvamózneho karcinómu pľúc a adenokarcinómu pľúc.
Tu opísané farmaceutické kompozície sú použiteľné na liečbu rakoviny, najmä
rakoviny žalúdka, cholangiokarcinómu, rakoviny pažeráka, hepatocelulárnej rakoviny,
neskvamózneho

karcinómu

pľúc,

najmä

s genomickými

zmenami

FGFR

(translokácie, fúzie a/alebo mutácie).
Uvádza sa, ale nie je podľa nárokovaného vynálezu, že sa predpokladá kombinácia
farmaceutickej kompozície podľa predloženého vynálezu s ďalším protirakovinovým
liečivom, najmä na použitie ako liečivo, konkrétnejšie na použitie pri liečení rakoviny
alebo príbuzných ochorení, ako je tu opísané.
Pri liečbe vyššie uvedených ochorení sa farmaceutické kompozície podľa vynálezu
môžu s výhodou používať v kombinácii s jedným alebo viacerými inými liekmi,
konkrétnejšie s inými protirakovinovými liečivami alebo adjuvanciami pri liečbe
rakoviny. Medzi protirakovinové liečivá alebo adjuvanciá (podporné prostriedky pri
liečbe) patria (ale nielen):


koordinačné zlúčeniny platiny, napríklad cisplatina, prípadne v kombinácii
s amifostínom, karboplatinou alebo oxaliplatinou;



zlúčeniny taxánu, napríklad paklitaxel, paklitaxelové častice viazané na
proteín (Abraxane) alebo docetaxel;



inhibítory topoizomerázy I, ako sú zlúčeniny kamptotecínu, napríklad
irinotekán, SN-38, topotekán, topotekán hydrochlorid;



inhibítory topoizomerázy II, napríklad protinádorové epipodofylotoxíny
alebo podofylotoxínové deriváty, napríklad etopozid, etopozid fosfát alebo
tenipozid;



protinádorové vinka alkaloidy, napríklad vinblastín, vinkristín a vinorelbín;



protinádorové nukleozidové deriváty, napríklad 5-fluóruracil, leukovorín,
gemcitabín, gemcitabín hydrochlorid, kapecitabín, kladribín, fludarabín,
nelarabín;
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alkylačné činidlá, ako je N-yperit alebo nitrózomočovina, napríklad
cyklofosfamid, chlorambucil, karmustín, tiotepa, mefalan (melfalan),
lomustín, altretamin, busulfán, dakarbazín, estramustín, ifosfamid,
prípadne v kombinácii s látkami ako mesna, pipobroman, prokarbazín,
streptozocín, telozolomid, uracil;



protinádorové antracyklínové deriváty, napríklad daunorubicín,
doxorubicín prípadne v kombinácii s dexrazoxánom, doxil, idarubicín,
mitoxantrón, epirubicín, epirubicín hydrochlorid, valrubicín;



molekuly zacielené na receptor IGF-1, napríklad pikropodofilín;



tetrakarcínové deriváty, napríklad tetrokarcín A;



glukokortikoidy, napríklad prednizón;



protilátky, napríklad trastuzumab (protilátka HER2), rituximab (protilátka
CD20), gemtuzumab, gemtuzumab ozogamicín, cetuximab, pertuzumab,
bevacizumab, alemtuzumab, ekulizumab, ibritumomabtiuxetan,
nofetumomab, panitumumab, tositumomab, CNTO 328;



antagonisty estrogénových receptorov alebo selektívne modulátory
estrogénových receptorov alebo inhibítory syntézy estrogénu, napríklad
tamoxifén, fulvestrant, toremifén, droloxifén, faslodex, raloxifén alebo
letrozol;



inhibítory aromatázy, napríklad exemestan, anastrozol, letrozol,
testolaktón a vorozol;



diferenciačné činidlá, ako sú retinoidy, vitamín D alebo kyselina retinová
a blokátory metabolizmu kyseliny retinovej (RAMBA), napríklad Accutane;



inhibítory DNA metyltransferázy, napríklad azacitidín alebo decitabin;



antifoláty, napríklad disodná soľ pemetrexedu;



antibiotiká, napríklad aktinomycín D, bleomycín, mitomycín C,
daktinomycín, aktinomycín, daunomycín, levamizol, plikamycín,
mitramycín;



antimetabolity, napríklad klofarabín, aminopterín, cytozínarabinozid alebo
metotrexát, azacitidín, cytarabín, floxuridin, pentostatín, tioguanín;



látky indukujúce apoptózu a antiangiogénne látky, napríklad inhibítory Bcl2, napríklad YC 137, BH 312, ABT 737, gosypol, HA 14-1, TW 37 alebo
kyselina dekánová;
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látky viažuce tubulín, napríklad kombrestatín, kolchicín alebo nokodazol;



inhibítory kinázy (napríklad inhibítory EGFR (receptora epitelového
rastového faktora), inhibítory MTKI (multi-target kinase inhibitors),
inhibítory mTOR, inhibítory cmet), napríklad flavoperidol, imatinib mezylát,
erlotinib, gefitinib, dasatinib, lapatinib, lapatinib ditozylát, sorafenib,
sunitinib, sunitinib maleát, temsirolimus, 6-{difluór[6-(1-metyl-1H-pyrazol-4yl)[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazín-3-yl]metyl}chinolín alebo jeho
farmaceuticky prijateľná soľ, 6-[difluór(6-pyridín-4-yl[1,2,4]triazolo[4,3b]pyridazín-3-yl)metyl]chinolín alebo jeho farmaceuticky prijateľná soľ;



inhibítory farnezyltransferázy, napríklad tipifarnib;



inhibítory históndeacetylázy (HDAC), napríklad butyrát sodný, kyselina
suberoylanilid hydroxamidová (SAHA), depsipeptid (FR 901228), NVPLAQ824, R306465, JNJ-26481585, trichostatín A, vorinostat;



inhibítory ubikvitin-proteazómovej dráhy, napríklad PS-341, MLN .41 alebo
bortezomib;



Yondelis – trabektedín;



látky ovplyvňujúce imunitný systém, ktoré majú protinádorovú aktivitu, ako
napríklad (ale nielen) anti-CTLA4, anti-PD-1, anti-PDL-1, OX40, vakcíny
proti rakovine;



rádioterapia vo forme externého žiarenia alebo rádioizotopov ako
implantovateľných zdrojov alebo dočasne aplikovaných zdrojov alebo
rádioizotopov konjugovaných s inými molekulami;



inhibítory telomerázy, napríklad telomestatín;



inhibítory matrixovej metaloproteinázy, napríklad batimastat, marimastat,
prinostat alebo metastat.



rekombinantné interleukíny, napríklad aldesleukín, denileukín diftitox,
interferón alfa-2a, interferón alfa-2b, peginterferón alfa-2b



inhibítory MAPK



retinoidy, napríklad alitretinoín, bexarotén, tretinoín



oxid arzenitý



asparagináza



steroidy, napríklad dromostanolón propionát, megestrol acetát, nandrolón
(dekanoát, fenpropionát), dexametazón
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agonisty alebo antagonisty hormónu uvoľňujúceho gonadotropín,
napríklad abarelix, goserelín, histrelén acetát, leuprolidacetát



talidomid, lenalidomid



merkaptopurín, mitotán, pamidronát, pegademáza, pegaspargáza,
rasburikáza



mimetiká BH3, napríklad ABT-737



inhibítory MEK, napríklad PD98059, AZD6244, CI-1040



analógy faktora stimulujúceho kolónie, napríklad filgrastím, pegfilgrastím,
sargramostím; erytropoetín alebo jeho analógy (napríklad darbepoetín
alfa); interleukín 11; oprelvekín; zoledronát, kyselina zoledrónová;
fentanyl; bisfosfonát; palifermín.



inhibítor cytochrómu P450 (steroidnej 17alfa-hydroxylázy-17,20-lyázy,
CYP17), napríklad abiraterón, abiraterón acetát.



protilátka, ktorá blokuje interakciu medzi PD-1 (proteínom programovanej
bunkovej smrti 1) a PD-L1 (ligandom proteínu programovanej smrti 1).

Uvádza sa, ale nie je podľa nárokovaného vynálezu, kombinácia farmaceutickej
kompozície

podľa

predloženého

vynálezu

a 6-{difluór[6-(1-metyl-1H-pyrazol-4-

yl)[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-3-yl]metyl}chinolínu

alebo

jeho

farmaceuticky

prijateľnej soli.
Uvádza sa, ale nie je podľa nárokovaného vynálezu, kombinácia farmaceutickej
kompozície podľa predloženého vynálezu a 6-[difluór(6-pyridín-4-yl[1,2,4]triazolo[4,3b]pyridazín-3-yl)metyl]chinolínu alebo jeho farmaceuticky prijateľnej soli.
V jednom uskutočnení sa predložený vynález týka tu opísanej farmaceutickej
kompozície,

ktorá

ďalej

obsahuje

yl)[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-3-yl]metyl}chinolín

6-{difluór[6-(1-metyl-1H-pyrazol-4alebo

jeho

farmaceuticky

prijateľnú soľ.
V jednom uskutočnení sa predložený vynález týka tu opísanej farmaceutickej
kompozície,

ktorá

ďalej

obsahuje

6-[difluór(6-pyridín-4-yl[1,2,4]triazolo[4,3-

b]pyridazin-3-yl)metyl]chinolín alebo jeho farmaceuticky prijateľnú soľ.
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Farmaceutické kompozície podľa predloženého vynálezu majú terapeutické využitie
aj pri senzibilizácii nádorových buniek na rádioterapiu a chemoterapiu.
Preto možno farmaceutické kompozície podľa predloženého vynálezu použiť ako
„rádiosenzibilizátor“

a/alebo

„chemosenzibilizátor“

alebo

sa

môžu

podávať

v kombinácii s ďalším „rádiosenzibilizátorom“ a/alebo „chemosenzibilizátorom“.
Pojem „rádiosenzibilizátor“ v tu používanom význame je definovaný ako molekula,
s výhodou molekula s nízkou molekulovou hmotnosťou, podávaná živočíchom
v terapeuticky účinných množstvách na zvýšenie citlivosti buniek na ionizujúce
žiarenie a/alebo na podporu liečby ochorení, ktoré možno liečiť ionizujúcim žiarením.
Pojem „chemosenzibilizátor“ v tu používanom význame je definovaný ako molekula,
s výhodou molekula s nízkou molekulovou hmotnosťou, podávaná živočíchom
v terapeuticky účinných množstvách na zvýšenie citlivosti buniek na chemoterapiu
a/alebo na podporu liečby ochorení, ktoré možno liečiť chemoterapeutikami.
V literatúre bolo navrhnutých niekoľko mechanizmov pre spôsob pôsobenia
rádiosenzibilizátorov

vrátane:

hypoxických

bunkových

rádiosenzibilizátorov

(napríklad 2-nitroimidazolové zlúčeniny a benzotriazín-dioxidové zlúčeniny), ktoré
napodobňujú kyslík alebo sa alternatívne správajú ako bioredukčné činidlá pri
hypoxii; nehypoxických bunkových rádiosenzibilizátorov (napríklad halogénované
pyrimidíny), ktoré môžu byť analógmi báz DNA a prednostne sa zabudovávať do
DNA rakovinových buniek, a tým podporovať rozbíjanie molekúl DNA spôsobené
žiarením

a/alebo

brániť

normálnym

mechanizmom

opravy

DNA;

a pre

rádiosenzibilizátory pri liečbe ochorení boli navrhnuté rôzne ďalšie potenciálne
mechanizmy
Pri

mnohých

pôsobenia.
protokoloch

liečby

rádiosenzibilizátory

v spojení

rádiosenzibilizátorov

aktivovaných

rakoviny

s röntgenovým

sa

v súčasnosti

žiarením.

röntgenovými

lúčmi

využívajú

Medzi
patrí

príklady

(ale

nielen):

metronidazol, mizonidazol, desmetylmizonidazol, pimonidazol, etanidazol, nimorazol,
mitomycín

C,

RSU

1069,

SR

4233,

EO9,

RB 6145, nikotínamid, 5-brómdeoxyuridín (BUdR), 5-jóddeoxyuridín (IUdR),
brómdeoxycytidín, fluórdeoxyuridín (FudR), hydroxymočovina, cisplatina a ich
terapeuticky

účinné

analógy

a deriváty.
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Pri fotodynamickej terapii (PDT) rakoviny sa využíva viditeľné svetlo ako radiačný
aktivátor

senzibilizačného

činidla.

Medzi

príklady

fotodynamických

rádiosenzibilizátorov patria (ale nielen): hematoporfyrínové deriváty, fotofrín,
benzoporfyrínové deriváty, etioporfyrínová soľ cínu, feoforbid-a, bakteriochlorofyl-a,
naftalokyaníny, ftalokyaníny, ftalokyanínová soľ zinku a ich terapeuticky účinné
analógy

a deriváty.

Rádiosenzibilizátory možno podávať v kombinácii s terapeuticky účinným množstvom
jednej alebo viacerých ďalších zlúčenín vrátane (ale nielen) nasledujúcich: zlúčeniny,
ktoré podporujú zabudovanie rádiosenzibilizátorov do cieľových buniek; zlúčeniny,
ktoré regulujú tok liečiv, živín a/alebo kyslíka do cieľových buniek; chemoterapeutiká,
ktoré pôsobia na nádor s dodatočným žiarením alebo bez neho; alebo iné
terapeuticky účinné zlúčeniny na liečbu rakoviny alebo iných ochorení.
Chemosenzibilizátory
množstvom

jednej

možno
alebo

podávať

viacerých

v kombinácii

ďalších

s terapeuticky

zlúčenín

vrátane

účinným

(ale

nielen)

nasledujúcich: zlúčeniny, ktoré podporujú zabudovanie chemosenzibilizátorov do
cieľových buniek; zlúčeniny, ktoré regulujú tok liečiv, živín a/alebo kyslíka do
cieľových buniek; chemoterapeutiká, ktoré pôsobia na nádor; alebo iné terapeuticky
účinné zlúčeniny na liečbu rakoviny alebo iného ochorenia. Zistilo sa, že antagonisty
vápnika, ako je napríklad verapamil, sú užitočné v kombinácii s cytostatikami na
dosiahnutie

chemosenzitivity

v nádorových

bunkách

rezistentných

voči

akceptovaným chemoterapeutikám a na zosilnenie účinnosti týchto zlúčenín pri
malignitách citlivých na liečivá.
Vzhľadom na svoje užitočné farmakologické vlastnosti možno zložky tu opísaných
kombinácií, teda jedno alebo viacero iných liečiv a zlúčeninu podľa predloženého
vynálezu, formulovať do rôznych farmaceutických foriem na účely podávania. Zložky
sa môžu formulovať samostatne v individuálnych farmaceutických kompozíciách
alebo v jednotnej farmaceutickej kompozícii, ktorá obsahuje všetky zložky.
Predložený vynález sa preto týka aj tu opísanej farmaceutickej kompozície, ktorá
ďalej obsahuje jedno alebo viacero iných liečiv spoločne s farmaceutickým nosičom.
Uvádza sa, ale nie je podľa nárokovaného vynálezu, použitie kombinácie podľa
vynálezu pri výrobe farmaceutickej kompozície na inhibíciu rastu nádorových buniek.
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Uvádza sa, ale nie je podľa nárokovaného vynálezu, produkt obsahujúci tu opísanú
farmaceutickú

kompozíciu

a ako

ďalšiu

účinnú

látku

jedno

alebo

viacero

protirakovinových liečiv ako kombinovaný prípravok na súčasné, oddelené alebo
postupné použitie pri liečení pacientov trpiacich rakovinou.
Jedno alebo viacero iných liečiv a farmaceutickú kompozíciu podľa predloženého
vynálezu možno podávať súčasne (napríklad v oddelených alebo spoločných
kompozíciách) alebo postupne v akomkoľvek poradí. V druhom prípade sa tieto dve
alebo viacero zložiek bude podávať počas obdobia a v množstve a spôsobom, ktorý
je dostatočný na dosiahnutie výhodného alebo synergického účinku. Bude zrejmé, že
výhodný spôsob a poradie podávania a príslušné dávkové množstvá a režimy pre
každú zložku kombinácie budú závisieť od konkrétneho podávaného ďalšieho liečiva
a kompozície podľa predloženého vynálezu, ich spôsobu podávania, konkrétneho
liečeného nádoru a konkrétneho liečeného hostiteľa. Optimálny spôsob a poradie
podávania a dávkovanie množstva a režim môžu ľahko stanoviť odborníci v odbore
pomocou

bežných

metód

a s ohľadom

na

informácie

tu

uvedené.

Hmotnostný pomer zlúčeniny obsiahnutej vo farmaceutických kompozíciách podľa
predloženého vynálezu a jedného alebo viacerých ďalších protirakovinových liečiv pri
podávaní v kombinácii môže určiť odborník v odbore. Uvedený pomer a presná
dávka a frekvencia podávania závisí od ďalších protirakovinových liečiv, od
konkrétneho liečeného ochorenia, od závažnosti liečeného ochorenia, veku,
hmotnosti, pohlavia, stravy, času podávania a všeobecného fyzického stavu
konkrétneho pacienta, spôsobu podávania, ako aj od ďalších liekov, ktoré jednotlivec
môže užívať, ako je všeobecne známe odborníkom v odbore. Ďalej je zrejmé, že
účinné denné množstvo možno znížiť alebo zvýšiť v závislosti od odozvy liečeného
subjektu a/alebo v závislosti od hodnotenia lekára, ktorý predpisuje kompozície podľa
tohto vynálezu. Konkrétny hmotnostný pomer pre N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamín,

jeho

farmaceuticky prijateľnú soľ alebo jeho solvát a inú protirakovinovú látku môže byť od
1/10 do 10/1, najmä od 1/5 do 5/1, ešte výhodnejšie od 1/3 do 3/1.
Koordinačná zlúčenina platiny sa výhodne podáva v dávke 1 až 500 mg na štvorcový
meter (mg/m2) plochy tela, napríklad 50 až 400 mg/m2, konkrétne pre cisplatinu
v dávke približne 75 mg/m2 a pre karboplatinu približne 300 mg/m2 na jednu liečbu.

74
Taxánová zlúčenina sa s výhodou podáva v dávke 50 až 400 mg na štvorcový meter
(mg/m2) plochy tela, napríklad 75 až 250 mg/m2, konkrétne pre paklitaxel v dávke
približne 175 až 250 mg/m2 a pre docetaxel približne 75 až 150 mg/m2 na jednu
liečbu.
Kamptotecínová zlúčenina sa s výhodou podáva v dávke 0,1 až 400 mg na štvorcový
meter (mg/m2) plochy tela, napríklad 1 až 300 mg/m2, konkrétne pre irinotekán
v dávke približne 100 až 350 mg/m2 a pre topotekán približne 1 až 2 mg/m2 na jednu
liečbu.
Protinádorový podofylotoxínový derivát sa s výhodou podáva v dávke 30 až 300 mg
na štvorcový meter (mg/m2) plochy tela, napríklad 50 až 250 mg/m2, konkrétne pre
etopozid v dávke približne 35 až 100 mg/m2 a pre tenipozid približne 50 až
250 mg/m2 na jednu liečbu.
Protinádorový vinka alkaloid sa s výhodou podáva v dávke 2 až 30 mg na štvorcový
meter (mg/m2) plochy tela, konkrétne pre vinblastín v dávke približne 3 až 12 mg/m2,
pre vinkristín v dávke približne 1 až 2 mg/m2 a pre vinorelbín v dávke približne 10 až
30 mg/m2 na jednu liečbu.
Protinádorový nukleozidový derivát sa s výhodou podáva v dávke 200 až 2500 mg
na štvorcový meter (mg/m2) plochy tela, napríklad 700 až 1500 mg/m2, konkrétne pre
5-FU v dávke približne 200 až 500 mg/m2, pre gemcitabín v dávke približne 800 až
1200 mg/m2 a pre kapecitabín približne 1000 až 2500 mg/m2 na jednu liečbu.
Alkylačné činidlá ako N-yperit alebo nitrózomočovina sa s výhodou podávajú v dávke
100 až 500 mg na štvorcový meter (mg/m2) plochy tela, napríklad 120 až 200 mg/m2,
konkrétne pre cyklofosfamid v dávke približne 100 až 500 mg/m2, pre chlorambucil
v dávke približne 0,1 až 0,2 mg/m2, pre karmustín v dávke približne 150 až
200 mg/m2 a pre lomustín v dávke približne 100 až 150 mg/m2 na jednu liečbu.
Protinádorový antracyklínový derivát sa s výhodou podáva v dávke 10 až 75 mg na
štvorcový meter (mg/m2) plochy tela, napríklad 15 až 60 mg/m2, konkrétne pre
doxorubicín v dávke približne 40 až 75 mg/m2, pre daunorubicín v dávke približne 25
až 45 mg/m2 a pre idarubicín v dávke približne 10 až 15 mg/m2 na jednu liečbu.

75
Antiestrogénové liečivo sa s výhodou podáva v dávke približne 1 až 100 mg denne
v závislosti od konkrétnej látky a liečeného stavu. Tamoxifén sa s výhodou podáva
perorálne v dávke 5 až 50 mg, s výhodou 10 až 20 mg dvakrát denne, pričom terapia
pokračuje po dostatočný čas, aby sa dosiahol a udržal terapeutický účinok.
Toremifén sa s výhodou podáva perorálne v dávke približne 60 mg raz denne,
pričom terapia pokračuje po dostatočný čas, aby sa dosiahol a udržal terapeutický
účinok. Anastrozol sa s výhodou podáva perorálne v dávke približne 1 mg raz denne.
Droloxifén sa s výhodou podáva perorálne v dávke približne 20 až 100 mg raz
denne. Raloxifén sa s výhodou podáva perorálne v dávke približne 60 mg raz denne.
Exemestán sa s výhodou podáva perorálne v dávke približne 25 mg raz denne.
Protilátky sa s výhodou podávajú v dávke približne 1 až 5 mg na štvorcový meter
(mg/m2) plochy tela alebo podľa poznatkov v danom odbore, ak sa líšia.
Trastuzumab sa s výhodou podáva v dávke 1 až 5 mg na štvorcový meter (mg/m2)
plochy

tela,

najmä

2

až

4 mg/m2

na

jednu

liečbu.

Tieto dávky možno podávať napríklad raz, dvakrát alebo viackrát v priebehu jednej
liečby, ktorú možno opakovať napríklad každých 7, 14, 21 alebo 28 dní.
Príklady uskutočnenia vynálezu
Príklad 1
Tableta s kompozíciou 1
N-(3,5-Dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1Hpyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamín
Meglumín
Manitol

Mikrokryštalická celulóza

3 mg
1,5 mg
od 20 % do 95 %
hmotnostných
od 20 % do 95 %
hmotnostných
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Sodná soľ kroskarmelózy

Stearát horečnatý

od 2,5 % do 5 %
hmotnostných
od 0,5 % do 1,5 %
hmotnostného

Celková hmotnosť tablety: 150 mg.

Tableta s kompozíciou 2
N-(3,5-Dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1Hpyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamín
Meglumín
Manitol

Mikrokryštalická celulóza

Sodná soľ kroskarmelózy

Stearát horečnatý

4 mg
2 mg
od 20 % do 95 %
hmotnostných
od 20 % do 95 %
hmotnostných
od 2,5 % do 5 %
hmotnostných
od 0,5 % do 1,5 %
hmotnostného

Celková hmotnosť tablety: 200 mg.

Tableta s kompozíciou 3
N-(3,5-Dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1Hpyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamín
Meglumín

5 mg
2,5 mg
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od 20 % do 95 %

Manitol

hmotnostných
od 20 % do 95 %

Mikrokryštalická celulóza

hmotnostných
od 2,5 % do 5 %

Sodná soľ kroskarmelózy

hmotnostných
od 0,5 % do 1,5 %

Stearát horečnatý

hmotnostného

Celková hmotnosť tablety: 250 mg.

Príprava tabliet
Príslušné množstvá N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu,
kroskarmelózy

sa

spoločne

manitolu,

preosiali.

meglumínu

Preosialo

sa

a sodnej

príslušné

soli

množstvo

mikrokryštalickej celulózy. Obe frakcie sa zmiešali, rozomleli a opäť premiešali.
Preosialo sa príslušné množstvo sterarátu horečnatého a pridalo sa do zmesi.
Uvedená zmes sa zlisovala do tabliet. Výsledné tablety sa potiahli filmom Opadry® II
85F92209.
Spotreba meglumínu ako funkcia času
Na vyhodnotenie stabilizačného účinku meglumínu v tabletách podľa predloženého
vynálezu sa stanovila spotreba meglumínu v tabletách ako funkcia času.
Filmom obalené tablety podľa predloženého vynálezu sa skladovali vo fľašiach bez
vysúšadla za rôznych podmienok teploty a relatívnej vlhkosti. Obsah meglumínu
stále prítomného v tabletách sa stanovil v závislosti od času izokratickou iónovou
chromatografickou metódou s vodivostnou detekciou, NMR alebo NIR.

78
Formaldehydové záťažové testy
S cieľom študovať účinok meglumínu na transformáciu N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu

na

6,8-

dimetoxy-4-(1-metyletyl)-1-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]-2,3,4,5tetrahydro-1H-1,4-benzodiazepín

za

prítomnosti

formaldehydu

bol

vyvinutý

formaldehydový záťažový test v tuhom stave. Pri tomto teste sa tuhá vzorka
(napríklad tableta alebo prášková zmes) vystavila pôsobeniu 5 % vodného roztoku
formaldehydu (pozri obrázok 1) pri teplote 30 °C. V tomto záťažovom teste sa
kontrolovaným,

spoľahlivým

a reprodukovateľným

spôsobom

simuluje

difúzia

formaldehydu pochádzajúceho z vonkajšieho zdroja a jeho reakcia s N-(3,5dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán1,2-diamínom.
Testovali sa nasledujúce práškové zmesi: prášková zmes 2 % hmotnostných
zlúčeniny A, manitolu, mikrokryštalickej celulózy, sodnej soli kroskarmelózy
a stearanu horečnatého; prášková zmes 2 % hmotnostných zlúčeniny A, 1 %
hmotnostného

meglumínu,

manitolu,

mikrokryštalickej

celulózy,

sodnej

soli

kroskarmelózy a stearanu horečnatého; prášková zmes 2 % hmotnostných zlúčeniny
A, 9 % hmotnostných meglumínu, manitolu, mikrokryštalickej celulózy, sodnej soli
kroskarmelózy a stearanu horečnatého.
Alikvotné časti týchto zmesí (100 mg ± 5 mg) sa odobrali po 0 hodinách, 3 hodinách,
8 hodinách, 24 hodinách, 32 hodinách a 48 hodinách a suspendovali sa
v acetonitrile/vode (1/1, 4 ml). Suspenzia sa pretrepávala 20 minút a zmes sa
nechala 10 minút ustáliť. Zvyšné nerozpustné častice sa oddelili filtráciou pomocou
injekčného filtra a filtrát sa analyzoval pomocou UPLC (UV detekcia pri 256 nm
pomocou PDA detektora).
Kolóna

Acquity UPLC HSS T3

Dĺžka kolóny

150 mm

Priemer kolóny

2,1 mm
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Kolóna

Acquity UPLC HSS T3

Teplota kolóny

30 °C

Veľkosť častíc

1,8 µm

Prietok

0,35 ml/min

Vstrekovací objem

2 μl

Rozpúšťadlo A

10 mM NH4OAc + 0,05 % AcOH

Rozpúšťadlo B

acetonitril
Gradient

Čas (minúty)

0

12,5

20

22,5

23

27

%A

85

40

0

0

85

85

%B

15

60

100

100

15

15

Tvorba

6,8-dimetoxy-4-(1-metyletyl)-1-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]-

2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,4-benzodiazepínu (zlúčenina B) sa stanovila ako % plochy
v závislosti od času. Percentuálny podiel plochy sa vypočítal ako plocha 6,8dimetoxy-4-(1-metyletyl)-1-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]-2,3,4,5tetrahydro-1H-1,4-benzodiazepínového píku vydelená súčtom plôch všetkých píkov
nad prahovou hodnotou 0,05 %.
Pri

uskutočňovaní

tohto

formaldehydového

záťažového

testu

na

N-(3,5-

dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán1,2-diamínových zmesiach s rôznymi množstvami meglumínu sa jasne preukázal
ochranný účinok meglumínu (pozri obrázok 2). Už pridanie 1 % hmotnostného
meglumínu

výrazne

spomalilo

degradáciu,

zatiaľ

čo

hmotnostných meglumínu bola degradácia úplne inhibovaná.

za

prítomnosti

9%
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Príklad 2
Pripravili sa nasledujúce kapsuly (manuálne plnenie):
Kompozícia A
N-(3,5-Dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamín

1 mg

Manitol

94,36 mg

Predželatínovaný kukuričný škrob

40,44 mg

Meglumín

1,40 mg

Koloidný bezvodý oxid kremičitý

1,40 mg

Stearát horečnatý

1,40 mg

Celková hmotnosť 140 mg; naplnené do želatínovej kapsuly veľkosti 4
Porovnávacia kompozícia B
N-(3,5-Dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamín

1 mg

Manitol

95,34 mg

Predželatínovaný kukuričný škrob

40,86 mg

Koloidný bezvodý oxid kremičitý

1,40 mg

Stearát horečnatý

1,40 mg

Celková hmotnosť 140 mg; naplnené do želatínovej kapsuly veľkosti 4

81
Detekcia 6,8-dimetoxy-4-(1-metyletyl)-1-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,4-benzodiazepínu v závislosti od času za rôznych
podmienok.
Kapsuly (otvorené; obal kapsuly vo fľaštičke) sa umiestnili priamo do sklenenej
fľaštičky (pri 60 °C/50 % relatívnej vlhkosti sa testovala aj uzavretá kapsula). Pre
každé podmienky sa testovala jedna kapsula. Fľaštičky (otvorené) sa umiestnili do
exsikátora na stanovenie vlhkosti pomocou nasýteného roztoku soli a potom do pece
na stanovenie teploty.
V príslušných časových bodoch sa otvorené kapsuly vložili do odmernej banky.
Pridal sa N,N-dimetylformamid (7 ml). Zmes sa pretrepávala 60 minút. Pridala sa
voda/acetonitril 1/1 (2 ml), zmes sa pretrepala a jej teplota sa nechala dosiahnuť
laboratórnu teplotu. Zmes sa zriedila na objem (10 ml) vodou/acetonitrilom 1/1
a dobre

sa pretrepala.

Zmes

sa

nechala

usadzovať 10

minút. Z N-(3,5-

dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán1,2-diamínovej bázy sa pripravili štandardný zásobný roztok a referenčné roztoky.
Množstvo

N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-

yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínovej

bázy

(zlúčenina

A)

a 6,8-dimetoxy-4-(1-

metyletyl)-1-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,4benzodiazepínovej bázy (zlúčenina B) sa merali pri nasledujúcich pracovných
podmienkach:
Systém UPLC

Parametre

Kolóna

Acquity HSS T3; 2,1 × 150 mm; 1,8 µm alebo ekvivalentná*

Teplota kolóny 30 °C
Teplota

10 °C

autosamplera
Prietok

0,35 ml/min

Vstrekovací

6,5 μl
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Systém UPLC

Parametre

objem

Vstrekovací objem sa môže upraviť, pokiaľ sa neprekročia
kvalifikačné limity systému (detektor a injektor) a pokiaľ je tvar píku
hlavnej zlúčeniny prijateľný.

Detekcia

UV detekcia pri 256 nm

Mobilná fáza

Príprava a zloženie
A

10 mM octan amónny (0,771 g/l) + 0,05 %
objemového kyseliny octovej vo vode

Gradient

B

acetonitril

Rozpúšťadlo

Čas v minútach
0

12,5

20

22,5

23

27

%A

85

40

0

0

85

85

%B

15

60

100

100

15

15

Čas analýzy je 22,5 minúty.

Relatívny

retenčný

čas

6,8-dimetoxy-4-(1-metyletyl)-1-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-

yl)chinoxalín-6-yl]-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,4-benzodiazepínu (zlúčenina B) oproti N(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6yl]etán-1,2-diamínu (zlúčenina A) je 0,97. Retenčný čas N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu je ± 7,5
minúty.
Testovali sa nasledujúce podmienky:
Pre kompozíciu A: T0; 50 °C/75 % 3 dni; 50 °C/75 % 7 dní; 50 °C/75 % 14 dní*;
60 °C/50 % 3 dni; 60 °C/50 % 7 dní; 60 °C/50 % 14 dní*; 70 °C/10 % 3 dni;
70 °C/10 % 7 dní; 70 °C/10 % 14 dní*; 70 °C/75 % 1 deň; 70 °C/75 % 3 dni;
70 °C/75 % 7 dní; 70 °C/75 % 14 dní*; 80 °C/50 % 1 deň; 80 °C/50 % 3 dni;

83
80 °C/50 % 7 dní. Pre kompozíciu B: T0; 50 °C/75 % 3 dni; 50 °C/75 % 7 dní;
60 °C/50 % 3 dni; 60 °C/50 % 7 dní; 70 °C/10 % 3 dni; 70 °C/10 % 7 dní; 70 °C/75 %
1 deň; 70 °C/75 % 3 dni; 70 °C/75 % 7 dní; 80 °C/50 % 1 deň; 80 °C/50 % 3 dni;
80 °C/50 % 7 dní. * Vzhľadom na výsledky získané pri 7-dňovom skladovaní sa
vzorky skladované 14 dní neanalyzovali.
Hmotnostné percentá zlúčeniny A a zlúčeniny B sa stanovili podľa nasledujúcej
rovnice:
Konc.neznáma = (plochaneznáma/plochaznáma)konc.známa
kde „neznáma“ je zlúčenina A alebo zlúčenina B a „známa“ predstavuje referenčný
štandard zlúčeniny A so známou koncentráciou.
Výsledky: Výsledky UPLC pre kompozíciu A
Podmienky

Hmotn. % zlúčeniny B

Hmotn. % zlúčeniny A

Počiatočné (T0)

0,05

103,0

50 °C/75 % 3 dni

0,06

101,3

50 °C/75 % 7 dní

0,08

104,0

60 °C/50 % 3 dni

0,59

101,1

60 °C/50 % 7 dní

1,66

99,5

60 °C/50 % 7 dní – uzavreté

0,08

100,7

70 °C/10 % 3 dni

0,28

103,4

70 °C/10 % 7 dní

0,35

103,5

70 °C/75 % 1 deň

0,07

104,6

70 °C/75 % 3 dni

0,16

87,6

70 °C/75 % 7 dní

0,41

82,7
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Podmienky

Hmotn. % zlúčeniny B

Hmotn. % zlúčeniny A

80 °C/50 % 1 deň

0,08

102,3

80 °C/50 % 3 dni

0,19

102,0

80 °C/50 % 7 dní

0,56

97,3

Výsledky: Výsledky UPLC pre porovnávaciu kompozíciu B
Podmienky

Hmotn. % zlúčeniny B

Hmotn. % zlúčeniny A

Počiatočné (T0)

0,05

89,9

50 °C/75 % 3 dni

0,56

94,4

50 °C/75 % 7 dní

0,92

95,9

60 °C/50 % 3 dni

4,76

90,7

60 °C/50 % 7 dní

7,50

90,3

60 °C/50 % 7 dní – uzavreté

0,28

99,9

70 °C/10 % 3 dni

0,79

94,7

70 °C/10 % 7 dní

1,33

94,5

70 °C/75 % 1 deň

0,44

94,7

70 °C/75 % 3 dni

0,92

93,6

70 °C/75 % 7 dní

2,74

92,6

80 °C/50 % 1 deň

0,71

95,4

80 °C/50 % 3 dni

1,63

94,1

80 °C/50 % 7 dní

3,15

91,8
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Tvorba

6,8-dimetoxy-4-(1-metyletyl)-1-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]-

2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,4-benzodiazepínu

bola

v kompozícii

A

v porovnaní

s porovnávacou kompozíciou B spomalená.
Pri väčšine produktov vznikajúcich pri degradácii liečiva sa reakčné rýchlosti riadia
Arrheniovou kinetikou. Arrheniova kinetika je lineárna závislosť prirodzeného
logaritmu reakčnej rýchlosti k od recipročnej hodnoty absolútnej teploty T (R je
plynová konštanta a A je údaj o entropii aktivácie procesu).
Vlhkosť môže mať významný vplyv na tuhé liečivá alebo lieky, a to aj v prípade
reakcií, ktoré samy osebe nezahŕňajú vodu. Arrheniova rovnica korigovaná na
vlhkosť [1] odráža vplyv teploty aj vplyv vlhkosti na kinetiku tvorby produktu
degradácie.
(k = rýchlosť reakcie; A = údaj o entropii aktivácie procesu; ln A = frekvencia zrážok;
Ea = aktivačná energia (kcal/mol); R = plynová konštanta; T = teplota; B = faktor
citlivosti na vlhkosť; RH = % relatívna vlhkosť)
Stanovenie Arrheniovej rovnice korigovanej na vlhkosť [1] pre každý jednotlivý
produkt

degradácie

(prostredníctvom

programu

ASAPprime®)

umožňuje

predpovedať správanie lieku v čase pri rôznych podmienkach skladovania. Pre každý
produkt degradácie sa pomocou programu zrýchleného hodnotenia stability (ASAP)
v extrémnych podmienkach (pri teplotách od 40 do 70 °C a relatívnej vlhkosti od 10
do 75 %) stanoví plán závislosti In k od 1/T a RH.
Použili sa tieto Arrheniove parametre: In A = 24,8; Ea = 18,8; B = 0,05.
Na

základe

vyššie

opísaného

prístupu

bola

predpoveď

skladovateľnosti

porovnávacej kompozície B menej ako 1 mesiac pre podmienky 25 °C/60 %RH.
Vzhľadom na tento výsledok sa nevypočítavali žiadne ďalšie predpovede.
Na základe vyššie opísaného prístupu sa predpovedala skladovateľnosť pre
kompozíciu A, ako je uvedené v nasledujúcich tabuľkách.
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Predpoveď pre podmienky 25 °C/60 % RH
Simulované balenie
PVC blister

2,9 roka

Al/Al blister

3,25 roka

100 ml/60 kaps. vo fľaštičkách z HDPE

5,6 roka

100 ml/60 kaps. + 2 g vysúšadla, vo fľaštičkách z HDPE

6,4 roka

Predpoveď pre podmienky 30 °C/75 % RH
Simulované balenie
PVC blister

1,5 roka

Al/Al blister

1,8 roka

100 ml/60 kaps. vo fľaštičkách z HDPE

1,7 roka

100 ml/60 kaps. + 2 g vysúšadla, vo fľaštičkách z HDPE

2,0 roka
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P A T E N T O V É
1.

N Á R O K Y

Použitie meglumínu vo farmaceutickej kompozícii na zvýšenie chemickej
stability

N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-

yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu, jeho farmaceuticky prijateľnej soli alebo
jeho solvátu obsiahnutých v uvedenej kompozícii.
2.

Použitie meglumínu vo farmaceutickej kompozícii na zabránenie, oddialenie,
spomalenie

alebo

zníženie

transformácie

N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-

metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínu, jeho
farmaceuticky prijateľnej soli alebo jeho solvátu, obsiahnutého v kompozícii,
na 6,8-dimetoxy-4-(1-metyletyl)-1-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,4-benzodiazepín, jeho farmaceuticky prijateľnú soľ
alebo jeho solvát.
3.

Použitie podľa nároku 1 alebo 2, pričom farmaceutickou kompozíciou je
tableta alebo kapsula.

4.

Použitie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 3, pričom farmaceutická
kompozícia obsahuje N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1Hpyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínovú bázu.

5.

Spôsob zabránenia, oddialenia, spomalenia alebo zníženia transformácie N(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín6-yl]etán-1,2-diamínu, jeho farmaceuticky prijateľnej soli alebo jeho solvátu,
obsiahnutého vo farmaceutickej kompozícii, na 6,8-dimetoxy-4-(1-metyletyl)-1[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,4benzodiazepín,

jeho

farmaceuticky

prijateľnú

soľ

alebo

jeho

solvát,

vyznačujúci sa tým, že zahŕňa pridanie meglumínu do kompozície.
6.

Spôsob podľa nároku 5, vyznačujúci sa tým, že farmaceutickou kompozíciou
je tableta alebo kapsula.

7.

Spôsob podľa nároku 5 alebo 6, vyznačujúci sa tým, že kompozícia obsahuje
N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínovú bázu.

8.

Farmaceutická kompozícia, vyznačujúca sa tým, že obsahuje N-(3,5dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-
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yl]etán-1,2-diamín, jeho farmaceuticky prijateľnú soľ alebo solvát, meglumín;
a farmaceuticky prijateľný nosič.
9.

Farmaceutická kompozícia podľa nároku 8, vyznačujúca sa tým, že obsahuje
0,1 až 3 % hmotnostné meglumínu.

10.

Farmaceutická kompozícia podľa nároku 8 alebo 9, vyznačujúca sa tým, že
kompozíciou je tableta alebo kapsula.

11.

Farmaceutická

kompozícia

podľa

ktoréhokoľvek

z nárokov

8

až

10,

vyznačujúca sa tým, že táto kompozícia obsahuje od 0 do 2 % hmotnostných
6,8-dimetoxy-4-(1-metyletyl)-1-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,4-benzodiazepínu, jeho farmaceuticky prijateľnej soli
alebo jeho solvátu.
12.

Farmaceutická kompozícia podľa nároku 11, vyznačujúca sa tým, že táto
kompozícia obsahuje od 0 do 0,05 % hmotnostného 6,8-dimetoxy-4-(1metyletyl)-1-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]-2,3,4,5-tetrahydro-1H1,4-benzodiazepínu, jeho farmaceuticky prijateľnej soli alebo jeho solvátu.

13.

Farmaceutická

kompozícia

podľa

ktoréhokoľvek

z nárokov

8

až

12,

vyznačujúca sa tým, že obsahuje od 2 mg do 6 mg ekvivalentu bázy N-(3,5dimetoxyfenyl)-N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6yl]etán-1,2-diamínu, jeho farmaceuticky prijateľnej soli alebo jeho solvátu.
14.

Farmaceutická

kompozícia

podľa

ktoréhokoľvek

z nárokov

8

až

13,

vyznačujúca sa tým, že táto kompozícia obsahuje N-(3,5-dimetoxyfenyl)-N’-(1metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamínovú
bázu.
15.

Farmaceutická kompozícia podľa nároku 10, vyznačujúca sa tým, že je
potiahnutá filmom na vodnej báze.

16.

Farmaceutická kompozícia podľa nároku 15, vyznačujúca sa tým, že filmom
na báze vody je systém na báze PVA s okamžitým uvoľňovaním bez
polyetylénglykolu.

17.

Farmaceutická kompozícia podľa ktoréhokoľvek z nárokov 8 až 14 na použitie
pri liečbe rakoviny, vyznačujúca sa tým, že liek sa má podávať denne počas 3
týždňov (3 týždne podávania), po ktorých nasleduje 1 týždeň, počas ktorého
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sa kompozícia nepodáva (1 týždeň bez podávania), a tento cyklus 3 týždňov
podávania a 1 týždňa bez podávania sa opakuje.
18.

Farmaceutická kompozícia podľa ktoréhokoľvek z nárokov 8 až 14 na použitie
pri liečbe rakoviny, vyznačujúca sa tým, že liek sa má podávať denne počas 1
týždňa (1 týždeň podávania), po ktorom nasleduje 1 týždeň, počas ktorého sa
kompozícia nepodáva (1 týždeň bez podávania), a tento cyklus 1 týždňa
podávania a 1 týždňa bez podávania sa opakuje.

19.

Farmaceutická kompozícia podľa ktoréhokoľvek z nárokov 8 až 14 na použitie
pri liečbe rakoviny, vyznačujúca sa tým, že kompozícia sa má podávať denne.

20.

Farmaceutická kompozícia podľa nároku 19 na použitie pri liečbe rakoviny,
vyznačujúca sa tým, že kompozícia sa má podávať raz denne.

21.

Farmaceutická kompozícia podľa ktoréhokoľvek z nárokov 17 až 20,
(i)

na použitie pri liečbe rakoviny, vyznačujúca sa tým, že denná dávka je
6 mg ekvivalentu bázy;

(ii)

na použitie pri liečbe rakoviny, pričom denná dávka je 7 mg ekvivalentu
bázy;

(iii)

na použitie pri liečbe rakoviny, pričom denná dávka je 8 mg ekvivalentu
bázy; alebo

(iv)

na použitie pri liečbe rakoviny, pričom denná dávka je 9 mg ekvivalentu
bázy.

22.

Farmaceutická kompozícia podľa ktoréhokoľvek z nárokov 17 až 21
(i)

na použitie pri liečbe rakoviny, vyznačujúca sa tým, že rakovinou je
rakovina močového mechúra;

(ii)

na použitie pri liečbe rakoviny, pričom rakovinou je uroteliálny karcinóm;

(iii)

na použitie pri liečbe rakoviny, pričom rakovinou je metastázujúci
uroteliálny karcinóm;

(iv)

na použitie pri liečbe rakoviny, pričom rakovinou je chirurgicky
neresekovateľný uroteliálny karcinóm;

(v)

na použitie pri liečbe rakoviny, pričom rakovinou je cholangiokarcinóm;
alebo
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(vi)

na použitie pri liečbe rakoviny, pričom rakovinou je svalovo neinvazívna
rakovina močového mechúra.

23.

Farmaceutická kompozícia podľa nároku 22, častí (ii) až (vi), na použitie pri
liečbe rakoviny, vyznačujúca sa tým, že rakovinou je rakovina s genomickými
zmenami FGFR.

24.

Farmaceutická kompozícia podľa nároku 23 na použitie pri liečbe rakoviny,
vyznačujúca sa tým, že genomickými zmenami FGFR sú translokácie, fúzie
a/alebo mutácie.

25.

Farmaceutická kompozícia podľa nároku 24 na použitie pri liečbe rakoviny,
vyznačujúca sa tým, že zmenou je translokácia FGFR3-TACC3.

26.

Farmaceutická kompozícia podľa nároku 24 na použitie pri liečbe rakoviny,
vyznačujúca sa tým, že zmenou je mutácia.

27.

Farmaceutická kompozícia podľa nároku 26 na použitie pri liečbe rakoviny,
vyznačujúca sa tým, že mutáciou je R248C.

28.

Farmaceutická kompozícia podľa nároku 26 na použitie pri liečbe rakoviny,
vyznačujúca sa tým, že mutáciou je S249C.

29.

Farmaceutická kompozícia podľa ktoréhokoľvek z nárokov 17 až 21 na
použitie pri liečbe rakoviny, vyznačujúca sa tým, že rakovinou je pokročilý
alebo refraktérny nemalobunkový karcinóm pľúc (NSCLC), rakovina prsníka,
multiformný glioblastóm, uroteliálny karcinóm, rakovina vaječníkov, rakovina
hlavy a krku, rakovina pažeráka, rakovina žalúdka a cholangiokarcinóm.

30.

Farmaceutická kompozícia podľa ktoréhokoľvek z nárokov 17 až 21 na
použitie

pri

liečbe

rakoviny,

vyznačujúca

sa

tým,

že

rakovinou

je

mnohopočetný myelóm, myeloproliferatívne ochorenia, rakovina endometria,
rakovina prostaty, rakovina močového mechúra, rakovina pľúc, rakovina
vaječníkov, rakovina prsníka, rakovina žalúdka, kolorektálny karcinóm a orálny
karcinóm skvamóznych buniek.
31.

Farmaceutická kompozícia podľa ktoréhokoľvek z nárokov 17 až 21 na
použitie pri liečbe rakoviny, vyznačujúca sa tým, že rakovinou je rakovina
endometria,

vaječníkov,

žalúdka,

hepatocelulárna

maternice, krčka maternice a kolorektálny karcinóm.

rakovina,

rakovina
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32.

Farmaceutická kompozícia podľa ktoréhokoľvek z nárokov 17 až 21 na
použitie pri liečbe ochorenia alebo stavu sprostredkovaného FGFR kinázou.
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Obrázok 1

zmes

formaldehyd

zlúčeniny A

(5 % vodný roztok)
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Obrázok 2
Degradácia zlúčeniny A v práškových zmesiach obsahujúcich rôzne koncentrácie
meglumínu vo formaldehydovom záťažovom teste

area-% compound B

% plochy zlúčeniny B

hours

hodiny

compound A blend without meglumine

zmes zlúčeniny A bez meglumínu

compound A blend with 1% w/w of

zmes zlúčeniny A s 1 % hmotnostným

meglumine

meglumínu

compound A blend with 9% w/w of

zmes zlúčeniny A s 9 % hmotnostnými

meglumine

meglumínu

