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BETA-NIKOTINÁTESTEROVÉ NUKLEOTIDY A SPÔSOBY ICH PRÍPRAVY

Opis
DOTERAJŠÍ STAV TECHNIKY
[0001] Nikotínamidadeníndinukleotid

(NAD)

je

dôležitým

koenzýmom

a

substrátom v niekoľkých biologických dráhach a biochemických reakciách,
vrátane ADP-ribozylácie a proteínovej deacetylácie a ako zásadný redoxný
kofaktor pre mnoho enzýmov. Účasť NAD na metabolizme z neho robí dôležitý
metabolit v niekoľkých biologických procesoch, ako je starnutie, apoptóza,
oprava DNA, regulácia transkripcie a imunitná odpoveď.
[0002] NAD možno syntetizovať z rôznych prekurzorov obsahujúcich pyridínové
skupiny v niekoľkých záchranných cestách (nikotínamid (Nam), kyselina
nikotínová (NA) a nikotínamid ribozid (NR)) a v de novo ceste z tryptofánu.
Mnoho iných než cicavčích organizmov používa kyselinu nikotínovú (forma
vitamínu B3) ako hlavný prekurzor NAD. Cicavce prevažne používajú nikotínamid
(ďalšia forma vitamínu B3) pre biosyntézu NAD. Pri baktériách a kvasinkách je
Nam premenený na NA enzýmom nikotínamidázou, ale tento enzým nie je
kódovaný v genómoch cicavcov.
[0003] Bunková spotreba NAD je vysoká a kolísanie bunkových hladín NAD hrá
dôležitú

úlohu

v

zdraví

a

ochoreniach,

ako

je

rakovina,

cukrovka,

neurodegeneratívne ochorenia a autoimunitné poruchy. Neustála recyklácia
NAD je zásadná na udržanie aktivít bunkových enzýmov. U cicavcov, najmä u
ľudí, sú hlavným zdrojom bunkového NAD záchranné cesty, ktoré vyžadujú
vychytávanie alebo metabolizmus prekurzorov NAD (t. j. NAM, NA, nikotinát
mononukleotid (NaMN), nikotínamid mononukleotid (NMN) a nikotínamid ribozid
(NR)) zo stravy alebo cez intracelulárne opätovné použitie po metabolizme.
Účinné chemické syntézy týchto prekurzorov sú veľmi žiadané. US patent
8,106,184 opisuje esterové deriváty ribozidu kyseliny nikotínovej a ich schopnosť
zvýšiť intracelulárnu NAD v HeLa bunkách. Stereoizomérne čisté 5'-fosfáty
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nikotinát ester ribozidov môžu byť účinné na liečbu ochorení alebo porúch,
ktorým by prospeli zvýšené hladiny NAD, vrátane inzulínovej rezistencie, obezity,
diabetu a metabolického syndrómu. Účinná syntetická cesta k 5'-fosfátom
nikotinát ester ribozidov je potrebná na získanie a vyhodnotenie ich použitia ako
prekurzorov NAD.
[0004] Bežne používaný spôsob syntézy 5'-ribotidov zo zodpovedajúcich
ribozidov využíva stratégiu ochrany a deprotekcie, ktorá zahŕňa ochranu
sekundárnych alkoholov nasledovanou fosforyláciou 5'-hydroxyskupiny a potom
deprotekciou sekundárnych alkoholov. Táto stratégia je časovo neefektívna,
nákladná a najmä z hľadiska výťažkov.
[0005] WO 2011/081942 A1 opisuje ribozidy a deoxyribozidy kyseliny nikotínovej
a nikotinátestery a ich mono-, di- a trinukleotidy ako aktivátory SIRT5 na použitie
na liečbu poruchy cyklu močoviny a na aktiváciu mitochondriálnych dráh na
liečbu metabolických ochorení, oxidačného poškodenia, rakoviny, starnutia a
prevencie starnutia. WO 2011/0181942 A1 opisuje špecifické zlúčeniny
zahŕňajúce nenukleotidymetyl a etylnikotinát ribozidy. US patent 8,106,184
opisuje nikotínoyl ribozidy a deriváty nikotínamid ribozidu, ktoré podporujú
zvýšenie NAD v bunkách. WO 2015/186114 A1 opisuje deriváty nikotínamid
ribonukleotidu a dihydro nikotínamid ribozidu, ktoré sú esterifikované na
hydroxylových skupinách ribózy. WO 2015/186114 A1 opisuje, že tu opísané
zlúčeniny sú užitočné pri zvyšovaní hladín NAD v aspoň jednom tkanive subjektu,
na liečbu kožných porúch alebo ochoreniach spojených so zápalom, poškodenia
slnkom alebo prirodzeného starnutia, kde je liečený subjekt trpiaci alebo náchylný
na inzulínovú rezistenciu, metabolický syndróm, cukrovku alebo ich komplikáciu
a liečený subjekt trpiaci alebo náchylný na mitochondriálne ochorenie alebo
poruchu. Winné a kol., Bull Soc. Chim. Belges, 92 (2): 175-180 (1983), opisuje
fosforyláciu 2,3-isopropyl idinketalu 3-benzoylpyridin ribozidu so zmesou chloridu
fosforitého a trimetylfosfátu.
[0006] V odbore teda ostáva potreba účinnej syntézy 5'-fosfátov nikotinátester
ribozidov.
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STRUČNÝ OPIS PODSTATY VYNÁLEZU
[0007] Vynález poskytuje spôsob prípravy zlúčeniny vzorca (I):

kde R je C3-C20 alkyl s lineárnym alebo rozvetveným reťazcom, C3-C20 alkenyl s
lineárnym alebo rozvetveným reťazcom, C3-C20 alkynyl, C3-C20 cykloalkyl,
C6-C10 aryl, C3-C20 heterocyklyl alebo C5-C10 heteroaryl alebo ich soľ, pričom
spôsob zahŕňa krok:
reakcie zlúčeniny vzorca (III):

so zmesou POCl3 a PO(OR5)3, kde R5 je C1-C6 alkyl, nasledovaný reakciou s
vodou za vzniku zlúčeniny vzorca (I).
[0008] Vynález tiež poskytuje na prípravu zlúčeniny vzorca (I):

kde R je s lineárnym alebo rozvetveným reťazcom C3-C20 alkylu, s lineárnym
alebo rozvetveným reťazcom C3-C2 alkenylu, C3-C20 alkynyl, C3-C20 cykloalkyl,
C6-C10 aryl, C3-C20 heterocyklyl alebo C5-C10 heteroaryl alebo ich soľ, pričom
spôsob zahŕňa nasledujúce kroky:
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(i) reakcie zlúčeniny vzorca (II):

kde R' je metyl alebo etyl, so zlúčeninou vzorca ROH v prítomnosti bázy v
rozpúšťadle za vzniku zlúčeniny vzorca (III):

a
(ii) reakcie zlúčeniny vzorca (III) so zmesou POCI3 a PO(OR5)3, kde R5 je C1C6 alkyl, nasledovanou reakciou s vodou za vzniku zlúčeniny vzorca (I).
[0009] Vynález ďalej poskytuje spôsob prípravy zlúčeniny vzorca (I):

kde R je C3-C20 alkyl s lineárnym alebo rozvetveným reťazcom, C3-C20 alkenyl s
lineárnym alebo rozvetveným reťazcom, C3-C20 alkynyl, C3-C20 cykloalkyl, C6C10 aryl, C3-C20 heterocyklyl alebo C5-C10 heteroaryl alebo ich soľ, pričom spôsob
zahŕňa nasledujúce kroky:
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(I) reakcie nikotinát esteru (IV): s 1,2,3,4-tetra-O-acetyl-D-ribofuranózou za
vzniku zlúčeniny vzorca (V):

(ii) reakcie zlúčeniny vzorca (V) s bázou za vzniku zlúčeniny vzorca (III):

a
(ii) reakcie zlúčeniny vzorca (III) so zmesou POCI3 a PO(OR5)3, kde R5 je C1-C6
alkyl, nasledovanou reakciou s vodou za vzniku zlúčeniny vzorca (I).
[0010] Vynález ďalej poskytuje zlúčeninu vzorca (I):

kde R je C3-C20 alkyl s lineárnym alebo rozvetveným reťazcom, C2-C20 alkenyl s
lineárnym alebo rozvetveným reťazcom, C2-C20 alkynyl, C3-C20 cykloalkyl, C6C10 aryl, C3-C20 heterocyklyl alebo C5-C10 heteroaryl alebo ich soľ, rovnako ako
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farmaceutická kompozícia obsahujúca vyššie uvedenú zlúčeninu alebo jej soľ a
farmaceuticky prijateľný nosič a nutraceutická kompozícia obsahujúca vyššie
uvedenú zlúčeninu alebo jej soľ. Vynález ďalej poskytuje zlúčeninu alebo jej soľ,
ako je uvedené vyššie, na použitie pri zvyšovaní bunkovej produkcie NAD+, a
zlúčenina alebo jej soľ, ako je uvedené vyššie, na použitie pri zlepšovaní
mitochondriálnych hustôt v bunke.

STRUČNÝ OPIS NIEKTORÝCH POHĽADOV NA VÝKRESY
[0011]
OBR. 1 je a 1H NMR spektrum zlúčeniny 5a.
OBR. 2 je a 13C NMR spektrum zlúčeniny 5a.
OBR. 3 je a 31P NMR spektrum zlúčeniny 5a.
OBR. 4 je stĺpcový graf ukazujúci účinok na intracelulárne hladiny NAD v
bunkách HEK293 a Neuro2 a na ošetrenie NaMN a NR.
OBR. 5A-5E sú stĺpcové grafy ukazujúce hladiny NAD+ v pečeni (OBR. 5A),
obličky (OBR. 5B), mozog (OBR. 5C), sval (OBR. 5D) a srdce (OBR. 5E), v
uvedenom poradí, pri myšiach 4 hodiny po podaní 500 mg/kg zlúčeniny 5f,
500 mg/kg nikotínamid ribozidu a kontrola.
OBR. 6A-6C ukazujú hladiny NAD+ v krvi pri myšiach 1 hodinu (OBR. 6A),
2h (OBR. 6B) a 4h (OBR. 6C), v uvedenom poradí, po podaní 500 mg/kg
zlúčeniny 5f, 500 mg/kg nikotínamid ribozidu a kontrola.
OBR. 7A-7E ukazujú hladiny NAD+ v pečeni (OBR. 7A), obličky (OBR. 7B),
mozog (OBR. 7C), sval (OBR. 7D) a srdce (OBR. 7E) pri myšiach 4 hodiny
po podaní 750 mg/kg zlúčeniny 5d, 750 mg/kg zlúčeniny 5c, 750 mg/kg
nikotínamid ribozidu a kontrola.
OBR. 8A-8D ukazujú hladiny NAD+ v pečeni (OBR. 8A), obličky (OBR. 8B),
mozog (OBR. 8C) a sval (OBR. 8D) pri myšiach 4 hodiny po podaní 750
mg/kg zlúčeniny 5a, 750 mg/kg zlúčeniny 5 g, 750 mg/kg nikotínamid
ribozidu a kontroly.
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OBR. 9A-9D ukazujú hladiny NAD+ v pečeni (OBR. 9A), obličky (OBR. 9B),
mozog (OBR. 9C) a sval (OBR. 9D) pri myšiach 4 hodiny po podaní 750
mg/kg zlúčeniny 5h, 750 mg/kg zlúčeniny 5i, 750 mg/kg nikotínamid ribozidu
a kontrola.
OBR. 10A-10D ukazujú hladiny NAD+ v pečeni (OBR. 10A), obličky (OBR.
10B), mozog (OBR. 10C) a sval (OBR. 10D) pri myšiach 4 hodiny po podaní
750 mg/kg zlúčeniny 5j, 750 mg/kg zlúčeniny 5k, 750 mg/kg nikotínamid
ribozidu a kontrola.

PODROBNÝ OPIS VYNÁLEZU
[0012] V jednom uskutočnení vynález poskytuje spôsob prípravy zlúčeniny
vzorca (I):

kde R je C3-C20 alkyl s lineárnym alebo rozvetveným reťazcom, C3-C20 alkenyl s
lineárnym alebo rozvetveným reťazcom, C3-C20 alkynyl, C3-C20 cykloalkyl, C6C10 aryl, C3-C20 heterocyklyl alebo C5-C10 heteroaryl alebo ich soľ, pričom spôsob
zahŕňa krok: reakciu zlúčeniny vzorca (III):

so zmesou POCl3 a PO(OR5)3, kde R5 je C1-C6 alkyl, nasledovaný reakciou s
vodou za vzniku zlúčeniny vzorca (I).
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[0013] V určitých uskutočneniach je R lineárny reťazec C3-C20 alkylu. V určitých
výhodných uskutočneniach R je n-propyl, n-butyl, n-pentyl, n-hexyl, n-heptyl
alebo n-oktyl. V konkrétnom uskutočnení R je n-propyl.
[0014] V určitých uskutočneniach je R rozvetvený reťazec C3-C20 alkylu. V
určitých výhodných uskutočneniach R je 2,2-dimetylpropyl, 3-metylbutyl,
izopropyl, 1,1-dimetylpropyl alebo terc-butyl.
[0015] V jednom uskutočnení R5 je etyl.
[0016] V jednom uskutočnení sa zlúčenina vzorca (III) pripraví reakciou zlúčeniny
vzorca (II):

kde R' je metyl alebo etyl, so zlúčeninou vzorca ROH v prítomnosti bázy v
rozpúšťadle za vzniku zlúčeniny vzorca (III).
[0017] V jednom uskutočnení je bázou t-butoxid draselný.
[0018] V jednom uskutočnení je rozpúšťadlom ROH.
[0019] V niektorých z týchto uskutočnení R je n-propyl, n-butyl, n-pentyl, n-hexyl,
n-heptyl alebo n-oktyl.
[0020] V jednom uskutočnení rozpúšťadlo ďalej obsahuje 2,2,2-trifluóretanol.
[0021] V určitých uskutočneniach je zlúčenina vzorca (III) pripravená reakciou
nikotinát esteru (IV):

s 1,2,3,4-tetra-O-acetyl-D-ribofuranózou za vzniku zlúčeniny vzorca (V):
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a reakciou zlúčeniny vzorca (V) s bázou za vzniku zlúčeniny vzorca (III).
[0022] V niektorých z týchto uskutočnení je R rozvetvený reťazec C3-C20 alkylu.
V určitých výhodných uskutočneniach R je 2,2-dimetylpropyl, 3-metylbutyl,
izopropyl, 1,1-dimetylpropyl alebo terc-butyl.
[0023] V jednom uskutočnení vynález poskytuje spôsob prípravy zlúčeniny
vzorca (I):

kde R je C3-C20 alkyl s lineárnym alebo rozvetveným reťazcom, C3-C20 alkenyl s
lineárnym alebo rozvetveným reťazcom, C3-C20 alkynyl, C3-C20 cykloalkyl, C6C10 aryl, C3-C20 heterocyklyl alebo C5-C10 heteroaryl alebo ich soľ, pričom spôsob
zahŕňa nasledujúce kroky:
(i) reakcie zlúčeniny vzorca (II):

kde R' je metyl alebo etyl, so zlúčeninou vzorca ROH v prítomnosti bázy v
rozpúšťadle za vzniku zlúčeniny vzorca (III):
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a
(ii) reakcie zlúčeniny vzorca (III) so zmesou POCI3 a PO(OR5)3, kde R5 je C1C6 alkyl, nasledovanou reakciou s vodou za vzniku zlúčeniny vzorca (I).
[0024] V určitých uskutočneniach je R lineárny reťazec C3-C20 alkylu. V určitých
výhodných uskutočneniach R je n-propyl, n-butyl, n-pentyl, n-hexyl, n-heptyl
alebo n-oktyl.
[0025] V niektorých z týchto uskutočnení R5 je etyl.
[0026] V určitých výhodných uskutočneniach je bázou t-butoxid draselný.
[0027] V určitých výhodných uskutočneniach je rozpúšťadlom ROH.
[0028] V určitých uskutočneniach rozpúšťadlo obsahuje 2,2,2-trifluóretanol.
[0029] V ďalšom uskutočnení vynález poskytuje spôsob prípravy zlúčeniny
vzorca (I):

kde R je C3-C20 alkyl s lineárnym alebo rozvetveným reťazcom, C3-C20 alkenyl s
lineárnym alebo rozvetveným reťazcom, C3-C20 alkynyl, C3-C20 cykloalkyl, C6-C10
aryl, C3-C20 heterocyklyl alebo C5-C10 heteroaryl alebo ich soľ, pričom spôsob
zahŕňa nasledujúce kroky:
(i) reakciu nikotinátesteru (IV):
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s 1,2,3,4-tetra-O-acetyl-D-ribofuranózou za vzniku zlúčeniny vzorca (V):

(ii) reakciu zlúčeniny vzorca (V) s bázou za vzniku zlúčeniny vzorca (III):

a
(ii) reakciu zlúčeniny vzorca (III) so zmesou POCI3 a PO(OR5)3, kde R5 je
C1-C6 alkyl, nasledovanou reakciou s vodou za vzniku zlúčeniny vzorca (I).
[0030] V určitých uskutočneniach je R rozvetvený reťazec C3-C20 alkylu.
V určitých výhodných uskutočneniach R je 2,2-dimetylpropyl, 3-metylbutyl,
izopropyl, 1,1-dimetylpropyl alebo terc-butyl.
[0031] V jednom uskutočnení je možné zlúčeninu vzorca (I) syntetizovať podľa
schémy 1.
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Scheme - Schéma
Činidlá a podmienky: (i) terc-butoxid draselný (2,0 ekv.), CF3CH2OH (2,0 ekv.)
a zodpovedajúci alkohol, - 20 °C, 16 h, (ii) POCI3 (2,5 ekv.), PO(OC2H5)3,
0 °C, 12 h.
[0032] Zlúčenina 6, kde X- je anión, je transesterifikovaná alkoholom ROH v
prítomnosti bázy za poskytnutia zlúčeniny 4 (t. j. zlúčeniny vzorca (III)). Základom
môže byť akákoľvek vhodná báza. Bázou môže byť napríklad soľ alkoholu ROH
(napr. sodná, draselná alebo cestná soľ), hydrid sodný, hydrid draselný, soľ
alkoholu R" OH, kde R" OH je odlišný od ROH, organolitická zlúčenina,
organohorečnatá zlúčenina, terciárny amín (napr. Hünigova báza), uhličitan
alkalického kovu alebo kovu alkalickej zeminy a podobne. V jednom uskutočnení
je bázou terc-butoxid draselný. Báza môže byť prítomná v akomkoľvek vhodnom
množstve. V jednom uskutočnení je báza prítomná v množstve 2,0 ekvivalentov,
vztiahnuté na množstvo zlúčeniny 6.
[0033] Rozpúšťadlom môže byť akékoľvek vhodné rozpúšťadlo. Rozpúšťadlom
môže byť napríklad ROH (t. j. rovnaká zlúčenina, ktorá sa zúčastňuje reakcie),
tetrahydrofurán, dioxán, DMF, DMSO a podobne. Vo výhodnom uskutočnení je
rozpúšťadlom ROH.
[0034] V jednom uskutočnení rozpúšťadlo ďalej obsahuje 2,2,2-trifluóretanol.
2,2,2-trifluóretanol môže byť prítomný v akomkoľvek vhodnom množstve.
V jednom uskutočnení je 2,2,2-trifluóretanol prítomný v množstve 2,0
ekvivalentov, vztiahnuté na množstvo zlúčeniny 6.
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[0035] Rozumie sa, že keď je zlúčenina ukázaná ako katión bez aniónu, môže
byť kladný náboj na katióne potlačený akýmkoľvek vhodným aniónom alebo
aniónovou zložkou majúcou záporný náboj. Aniónom môže byť akýkoľvek
vhodný organický, anorganický alebo polymérny anión bez obmedzenia.
V jednom uskutočnení je anión trifluórmetánsulfonát.
[0036] Zlúčenina 4 môže byť fosforylovaná za akýchkoľvek vhodných
podmienok. Výhodne zlúčenina 4 môže byť fosforylovaná v zmesi oxychloridu
fosforečného PO(OR5)3, kde R5 je C1-C6 alkyl. Výhodne zlúčenina 4 je
fosforylovaná v zmesi oxychloridu fosforečného trietylfosfátu za vzniku zlúčeniny
5 (t. j. zlúčenina vzorca (I)). Fosforyláciu možno vykonávať pri akejkoľvek vhodnej
teplote. Fosforyláciu možno napríklad vykonávať pri približne - 20 °C až približne
50 °C a výhodne sa vykonáva pri 0 °C.
[0037] Zlúčenina 5 môže byť izolovaná pomocou akejkoľvek vhodnej izolačnej
techniky. Napríklad zlúčenina 5 môže byť izolovaná vyzrážaním zlúčeniny 5 z
vodnej zmesi alebo roztoku pridaním vhodného rozpúšťadla, ako je etylacetát,
tetrahydrofurán, acetonitril a podobne, s následnou filtráciou za získania
zlúčeniny 5 ako pevnej látky. Na izoláciu zlúčeniny možno tiež použiť iné izolačné
techniky, ako je vysoko účinná kvapalinová chromatografia (HPLC) 5.
[0038] V jednom uskutočnení je možné zlúčeninu vzorca (I) syntetizovať podľa
schémy 2.

Scheme - Schéma
Činidlá a podmienky: (i): alkoholy, trietylamín, 4-dimetylaminopyridín, DCM,
- 78 °C

až
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trifluórmetán sulfonát, DCM, reflux; (iii): terc-butoxid draselný, THF, - 78 °C do 20 °C; (iv): fosforylchlorid, trietylfosfát.
[0039] Ester nikotinátu 8 možno pripraviť akoukoľvek vhodnou metódou.
Napríklad nikotínoylchlorid 7 môže reagovať s alkoholom ROH v prítomnosti
bázy,

ako

je

trimetylamín

a

zásaditého

katalyzátora,

ako

je

4-

dimetylaminopyridín, vo vhodnom rozpúšťadle, ako je dichlórmetán (DCM).
Chránený triacetylnikotinátribozid 9 môže byť pripravený reakciou nikotinátesteru
9 s acetylovaným ribozidom, ako je 1,2,3,5-tetra-O-acetyl-D-ribofuranóza, v
prítomnosti katalyzátora, ako je trimetylsilyl trifluórmetán sulfonát, vo vhodnom
rozpúšťadle, ako je DCM, za získanie zlúčeniny 9. Z triacetylnikotinátribozidu 9
možno odstrániť chrániacu skupinu reakciou s bázou, ako je terc-butoxid
draselný, v rozpúšťadle, ako je tetrahydrofurán (THF), za poskytnutia
nechráneného nikotinát ribozidu 10. Nikotinát ribozid 10 môže byť fosforylovaný,
ako je tu opísané, za poskytnutia nukleotidu 5.
[0040] V ďalšom uskutočnení vynález poskytuje zlúčeninu vzorca (I):

kde R je C3-C20 alkyl s lineárnym alebo rozvetveným reťazcom, C2-C20 alkenyl s
lineárnym alebo rozvetveným reťazcom, C2-C20 alkynyl, C3-C20 cykloalkyl, C6C10 aryl, C3-C20 heterocyklyl alebo C5-C10 heteroaryl alebo jeho soľ.
[0041] V určitých uskutočneniach je R lineárny reťazec C3-C20 alkylu. V určitých
výhodných uskutočneniach R je n-propyl, n-butyl, n-pentyl, n-hexyl, n-heptyl
alebo n-oktyl. V konkrétnom uskutočnení R je n-propyl a zlúčenina má štruktúru:
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[0042] V určitých uskutočneniach je R rozvetvený reťazec C3-C20 alkylu.
V určitých výhodných uskutočneniach R je 2,2-dimetylpropyl, 3-metylbutyl,
izopropyl, 1,1-dimetylpropyl alebo terc-butyl.
[0043] S odkazom na tu všeobecne používanú terminológiu termín „alkyl“
znamená lineárny alebo rozvetvený alkylový substituent obsahujúci napríklad 3
až približne 20 atómov uhlíka, napr. od 3 do približne 18 atómov uhlíka, od 3 do
približne 16 atómov uhlíka, od 3 do asi 14 atómov uhlíka, od 3 do asi 12 atómov
uhlíka, od 3 do asi 10 atómov uhlíka, od 3 do asi 8 atómov uhlíka alebo od 4 do
8 atómov uhlíka. Alkylové skupiny môžu mať lineárny alebo rozvetvený reťazec.
Príklady takýchto substituentov zahŕňajú propyl, izopropyl, n-butyl, sek-butyl,
izobutyl, terc-butyl, pentyl, izoamyl, hexyl a podobne.
[0044] Termín „alkenyl“ sa týka skupiny, ako je tu opísaná pre alkyl, kde
alkenylová skupina obsahuje 1 alebo viac dvojitých väzieb C = C. Príklady
vhodných

alkenylových

3-butén-1-yl,

skupín

2-pentén-1-yl,

zahŕňajú

2-propén-1-yl,

2-butén-1-yl,

3-pentén-1-yl,

4-pentén-1-yl,

2-hexén-1-yl,

3-hexén-1-yl, 4-hexén-1-yl, 5-hexén-1-yl a podobne.
[0045] Termín „alkynyl“ sa týka skupiny, ako je tu opísaná pre alkyl, kde
alkynylová skupina obsahuje 1 alebo viac C = C trojitých väzieb. Príklady
vhodných alkynylových skupín zahŕňajú 2-propyn-1-yl, 2-butyn-1-yl, 3-butyn-1-yl,
2-pentyn-1-yl,

3-pentyn-1-yl,

4-pentyn-1-yl,

2-hexyn-1-yl,

3-hexyn-1-yl,

4-hexyn-1-yl, 5-hexyn-1-yl a podobne.
[0046] Alkylové, alkenylové alebo alkynylové skupiny môžu byť nesubstituované
alebo

ďalej

substituované

hydroxylovými

skupinami,

alkoxyskupinami,

halogénovými skupinami a podobne. Alkenylové alebo alkynylové skupiny môžu
mať lineárny alebo rozvetvený reťazec.
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[0047] Termín „cykloalkyl“, ako sa tu používa, znamená cyklický alkylový
substituent obsahujúci napríklad približne 3 až približne 8 atómov uhlíka,
výhodne približne 4 až približne 7 atómov uhlíka, a výhodnejšie približne 4 až
približne 6 atómov uhlíka. Príklady takýchto substituentov zahŕňajú cyklopropyl,
cyklobutyl,

cyklopentyl,

cyklohexyl,

cykloheptyl,

cyklooktyl

a

podobne.

Cykloalkylové skupiny môžu byť nesubstituované alebo ďalej substituované
alkylovými skupinami, ako sú metylové skupiny, etylové skupiny a podobne.
[0048] Termín „heterocyklyl“, ako sa tu používa, sa týka monocyklického alebo
bicyklického 5 alebo 6 členného kruhového systému obsahujúceho jeden alebo
viac heteroatómov vybraných zo skupiny pozostávajúcej z O, N, S a ich
kombinácií.

Heterocyklylovou

skupinou

môže

byť

akákoľvek

vhodná

heterocyklylová skupina a môže to byť alifatická heterocyklylová skupina,
aromatická heterocyklylová skupina alebo ich kombinácia. Heterocyklylovou
skupinou môže byť monocyklická heterocyklylová skupina alebo bicyklická
heterocyklylová skupina. Vhodné heterocyklylové skupiny zahŕňajú morfolín,
piperidín, tetrahydrofuryl, oxetanyl, pyrolidinyl a podobne. Vhodné bicyklické
heterocyklylové skupiny zahŕňajú monocyklické heterocyklylové kruhy fúzované
k C6-C10 arylovému kruhu. Keď je heterocyklylovou skupinou bicyklická
heterocyklylová skupina, oba kruhové systémy môžu byť alifatické alebo
aromatické, alebo jeden kruhový systém môže byť aromatický a druhý kruhový
systém môže byť alifatický, ako napríklad v dihydrobenzofuráne. Termín
„heteroaryl“ sa týka monocyklického alebo bicyklického 5 alebo 6 členného
kruhového systému, ako je tu opísaný, kde heteroarylová skupina je nenasýtená
a spĺňa Hückelovo pravidlo. Neobmedzujúce príklady vhodných heteroarylových
skupín zahŕňajú furanyl, tiofenyl, pyrolyl, pyrazolyl, imidazolyl, 1,2,3-triazolyl,
1,2,4-triazolyl, izoxazolyl, oxazolyl, izotiazolyl, tiazolyl, 1,3,4-oxadiazol-2-yl,
1,2,4-oxadiazol-2-yl, 5-metyl-1,3,4-oxadiazol, 3-metyl-1,2,4-oxadiazol, pyridinyl,
pyrimidinyl, pyrazinyl, pyridazinyl, triazinyl, benzofuranyl, benzotiofenyl, indolyl,
chinolinyl, izochinolinyl, benzimidazolyl, benzoxazolinyl, benzotiazolinyl a
chinazolinyl.

Heterocyklylová

alebo

heteroarylová

skupina

je

prípadne

substituovaná 1, 2, 3, 4 alebo 5 substituentami, ako sú tu uvedené, ako napríklad
alkylovými skupinami, ako sú metylové skupiny, etylové skupiny a podobne,
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halogénovými skupinami, ako je chlór, alebo hydroxylovými skupinami, s
arylovými skupinami, ako sú fenylové skupiny, naftylové skupiny a podobne,
pričom arylové skupiny môžu byť ďalej substituované napríklad halogénom,
dihalogénalkylom,

trihalogénalkylom,

nitroskupinou,

alkoxyskupinou,

aryloxyskupinou,

aminoskupinou

substituovanou

alkoxykarbonylom,

arylkarbonylom,

aminoskupinou,

alkylkarbonylom,

hydroxyskupinou,

aryloxykarbonylom, tioskupinou, alkyltioskupinou, aryltioskupinou a podobne,
pričom prípadný substituent môže byť prítomný v akejkoľvek otvorenej polohe na
heterocyklylovej alebo heteroarylovej skupine, alebo s benzoskupinami za vzniku
skupiny napríklad benzofuránu.
[0049] Termín „aryl“ označuje nesubstituovaný alebo substituovaný aromatický
karbocyklický substituent, ako je v odbore bežne chápaný, a termín „C6-C10 aryl“
zahŕňa fenyl a naftyl. Rozumie sa, že termín aryl sa vzťahuje na cyklické
substituenty, ktoré sú planárne a obsahujú 4n + 2 π elektrónov, podľa
Hückelovho pravidla.
[0050] Kedykoľvek je uvedený rozsah počtu atómov v štruktúre (napr. C3-C20, C3C18, C3-C16, C3-C14, C3-C12, C3-C8, C3-C6, C3-C4, alebo C2-C12, C2-C8, C2-C6, C2C4 alkenyl, alkynyl, atď.), konkrétne sa predpokladá, že môže byť tiež použitý
akýkoľvek čiastkový rozsah alebo individuálny počet atómov uhlíka spadajúci do
uvedeného rozmedzia. Napríklad výpočet rozsahu 3 až 20 atómov uhlíka (napr.
C3-C20), 3-18 atómov uhlíka (napr. C3-C18), 3-16 atómov uhlíka (napr. C3-C16), 314 atómov uhlíka (napr. C3-C14), 3-12 atómov uhlíka (napr. C3-C12), 3-10 atómov
uhlíka (napr. C3-C10), 3-8 atómov uhlíka (napr. C3-C8), 3-6 atómov uhlíka (napr.
C3-C6), alebo 3-4 atómy uhlíka (napr. C3-C4), 4-5 atómov uhlíka (napr. C4-C5), 46 atómov uhlíka (napr. C4-C6), 4-7 atómov uhlíka (napr. C4-C7), 4-8 atómov uhlíka
(napr. C4-C8), 4-9 atómov uhlíka (napr. C4-C9), 4-10 atómov uhlíka (napr. C4-C10),
4-11 atómov uhlíka (napr. C4-C11), 4-12 atómov uhlíka (napr. C4-C12), 4-13
atómov uhlíka (napr. C4-C13), 4-14 atómov uhlíka (napr. C4-C14), 4-15 atómov
uhlíka (napr. C4-C15), 4-16 atómov uhlíka (napr. C4-C16), 4-17 atómov uhlíka
(napr. C4-C17), 4-18 atómov uhlíka (napr. C4-C18), 4-19 atómov uhlíka (napr. C4C19), a/alebo 4-20 atómov uhlíka (napr. C4-C20 atď.). Podobne výpočet rozsahu
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6-10 atómov uhlíka (napr. C6-C10), ako sa používa s ohľadom na akúkoľvek tu
uvedenú chemickú skupinu (napr. aryl), zahŕňa a konkrétne opisuje 6, 7, 8, 9
a/alebo 10 atómov uhlíka, podľa potreby, rovnako ako akýkoľvek ich podrozsah
(napr. 6-10 atómov uhlíka, 6-9 atómov uhlíka, 6-8 atómov uhlíka, 6-7 atómov
uhlíka, 7-10 atómov uhlíka, 7-9 atómov uhlíka, 7-8 atómov uhlíka, 8-10 atómov
uhlíka a/alebo podľa potreby 8-9 atómov uhlíka atď.).
[0051] Termín „soľ“ alebo „farmaceuticky prijateľná soľ“ je myslená tak, že
zahŕňa netoxické soli, ktoré môžu byť syntetizované z pôvodnej zlúčeniny, ktorá
obsahuje bázickú alebo kyslú časť bežnými chemickými metódami. Všeobecne
možno takéto soli pripraviť reakciou foriem voľných kyselín alebo báz týchto
zlúčenín so stechiometrickým množstvom príslušnej bázy alebo kyseliny vo vode
alebo v organickom rozpúšťadle, alebo v zmesi týchto dvoch. Všeobecne je
výhodné nevodné médium, ako je éter, etylacetát, etanol, izopropanol alebo
acetonitril. Zoznamy vhodných solí nájdete v Remington' s Pharmaceutical
Sciences, 18. ed, Mack Publishing Company, Easton, PA, 1990, s. 1445, a
Journal of Pharmaceutical Science, 66: 2-19 (1977). Vhodnou soľou môže byť
napríklad soľ alkalického kovu (napr. sodíka alebo draslíka), kovu alkalických
zemín (napr. vápnika) alebo soľ amóniaku alebo alkylamónia, napríklad
monoalkylamónium, dialkylamónium, trialkylamónium alebo tetraalkylamónium.
[0052] Príklady farmaceuticky prijateľných solí na použitie vo farmaceutickej
kompozícii podľa vynálezu zahŕňajú soli odvodené od minerálnych kyselín, ako
je kyselina chlorovodíková, bromovodíková, fosforečná, metafosforečná, dusičná
a sírová, a organických kyselín, ako je vínna, octová, citrónová, jablčná, mliečna,
fumarová,

benzoová,

arylsulfónová,

glykolová,

napríklad

glukónová,

metánsulfónová,

jantárová,

maleínová

a

trifluórmetánsulfónová,

benzénsulfónová a p-toluénsulfónová kyselina.
[0053] Vynález ďalej poskytuje kompozíciu, výhodne farmaceutickú kompozíciu,
obsahujúcu zlúčeninu opísanú vyššie v ktoromkoľvek z uskutočnení a vhodný
nosič, výhodne farmaceuticky prijateľný nosič. Vynález poskytuje farmaceutickú
kompozíciu obsahujúcu farmaceuticky prijateľný nosič a účinné množstvo, napr.
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terapeuticky účinné množstvo, vrátane profylakticky účinného množstva, jednej
alebo viacerých z vyššie uvedených zlúčenín alebo ich solí podľa vynálezu.
[0054] Farmaceuticky prijateľný nosič môže byť akýkoľvek z bežne používaných
a je obmedzený iba chemicko-fyzikálnymi aspektami, ako je rozpustnosť a
nedostatočná reaktivita so zlúčeninou, a spôsobom podávania. Okrem
nasledujúcich opísaných farmaceutických kompozícií môžu byť zlúčeniny podľa
vynálezu formulované ako inklúzne komplexy, ako sú cyklodextrínové inklúzne
komplexy alebo lipozómy.
[0055] Tu opísané farmaceuticky prijateľné nosiče, napríklad nosiče, adjuvansy,
excipienty alebo riedidlá, sú dobre známe odborníkom v odbore a sú ľahko
dostupné verejnosti. Farmaceuticky prijateľný nosič je výhodne chemicky inertný
voči účinným zlúčeninám a za podmienok použitia nemá žiadne škodlivé
vedľajšie účinky alebo toxicitu.
[0056] Voľba nosiča bude čiastočne určená konkrétnym účinným činidlom, ako
aj konkrétnym spôsobom použitým na podávanie kompozície. V súlade s tým
existuje široká škála vhodných formulácií farmaceutickej kompozície podľa
vynálezu. Nasledujúce formulácie pre orálne, aerosólové, parenterálne,
subkutánne, intravenózne, intraarteriálne, intramuskulárne, interperitoneálne,
intratekálne, rektálne a vaginálne podávanie sú iba príkladné a nie sú nijako
obmedzujúce.
[0057] Formulácie vhodné na orálne podávanie môžu pozostávať z (a) kvapalných
roztokov, ako je účinné množstvo zlúčeniny rozpustené v riedidlách, ako je voda,
fyziologický roztok alebo pomarančový džús; (B) kapsuly, sáčky, tablety, pastilky
a pastilky, z ktorých každá obsahuje vopred stanovené množstvo účinnej zložky,
ako pevné látky alebo granuly; (C) prášky; (D) suspenzie vo vhodnej kvapaline; a
(e) vhodné emulzie. Kvapalné formulácie môžu zahŕňať riedidlá, ako je voda a
alkoholy, napríklad etanol, benzylalkohol a polyetylénalkoholy, buď s prídavkom
alebo bez pridania farmaceuticky prijateľného povrchovo aktívneho činidla,
suspendačného činidla alebo emulgačného činidla. Kapsľové formy môžu byť
bežného želatínového typu s tvrdou alebo mäkkou škrupinou obsahujúce
napríklad povrchovo aktívne činidlá, lubrikanty a inertné plnivá, ako je laktóza,
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sacharóza, fosforečnan vápenatý a kukuričný škrob. Tabletové formy môžu
zahŕňať jednu alebo viac z laktózy, sacharózy, manitolu, kukuričného škrobu,
zemiakového škrobu, kyseliny algínovej, mikrokryštalickej celulózy, akácie,
želatíny, guarovej gumy, koloidného oxidu kremičitého, sodnej soli kroskarmelózy,
mastenca, stearátu horečnatého, stearátu vápenatého, stearátu zinočnatého,
kyseliny stearovej a ďalšie pomocné látky, farbivá, riedidlá, pufre, dezintegračné
činidlá, zvlhčovacie činidlá, konzervačné činidlá, aromatizačné činidlá a
farmakologicky kompatibilné nosiče. Formy pastilky môžu obsahovať účinnú
zložku v príchuti, zvyčajne sacharózu a arabskú gumu alebo tragakant, ako aj
pastilky obsahujúce účinnú zložku v inertnej báze, ako je želatína a glycerín, alebo
sacharózu a akáciu, emulzie, gély a podobne obsahujúce okrem účinnej zložky
tiež nosiče, ktoré sú v odbore známe.
[0058] Zlúčeniny podľa vynálezu, samotné alebo v kombinácii s inými vhodnými
zložkami, môžu byť spracované na aerosólové formulácie na podávanie
inhaláciou. Tieto aerosólové formulácie môžu byť umiestnené do tlakových
prijateľných hnacích látok, ako je dichlorodifluórmetán, propán, dusík a podobne.
Zlúčeniny podľa vynálezu môžu byť tiež formulované ako liečivá pre netlakové
prípravky, ako napríklad v nebulizátore alebo atomizéri.
[0059] Formulácie vhodné na parenterálne podávanie zahŕňajú vodné a
nevodné,

izotonické

sterilné

injekčné roztoky,

ktoré môžu

obsahovať

antioxidanty, pufre, bakteriostatiká a rozpustené látky, ktoré robia formuláciu
izotonickou s krvou zamýšľaného príjemcu, a vodné a nevodné sterilné
suspenzie,

ktoré

môžu

zahŕňať

suspendačné

činidlá,

solubilizátory,

zahusťovadlá, stabilizátory a konzervanty. Zlúčeniny podľa vynálezu možno
podávať vo fyziologicky prijateľnom riedidle vo farmaceutickom nosiči, ako je
sterilná kvapalina alebo zmes kvapalín, vrátane vody, fyziologického roztoku,
vodnej dextrózy a príbuzných cukrových roztokov, alkoholu, ako je etanol,
izopropanol, alebo hexadecylalkohol, glykoly, ako je propylénglykol alebo
polyetylénglykol, glycerolketaly, ako je 2,2-dimetyl-1,3-dioxolán-4-metanol, étery,
ako je poly (etylénglykol) 400, olej, mastná kyselina, ester alebo glycerid mastnej
kyseliny alebo glycerid acetylovanej mastnej kyseliny s alebo bez pridania
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farmaceuticky prijateľného povrchovo aktívneho činidla, ako je mydlo alebo
detergent, suspendačné činidlo, ako je pektín, karbomér, metylcelulóza,
hydroxypropylmetylcelulóza alebo karboxymetylcelulóza, alebo emulgačné
činidlá a ďalšie farmaceutické pomocné látky.
[0060] Oleje, ktoré môžu byť použité v parenterálnych formuláciách, zahŕňajú
ropné, živočíšne, rastlinné alebo syntetické oleje. Špecifické príklady olejov
zahŕňajú arašidy, sóju, sezam, bavlník, kukuricu, olivu, vazelínu a minerály. Medzi
vhodné mastné kyseliny na použitie v parenterálnych formuláciách patrí kyselina
olejová, kyselina stearová a kyselina izostearová. Etyloleát a izopropylmyristát sú
príklady vhodných esterov mastných kyselín. Vhodné mydlá na použitie v
parenterálnych formuláciách zahŕňajú mastné soli alkalických kovov, amónne a
trietanolaminové a vhodné detergenty zahŕňajú (a) katiónové detergenty, ako sú
napríklad dimetyldialkylamóniové halidy a alkylpyridiniové halogenidy, (b)
aniónové detergenty, ako sú napríklad alkylové, arylové a olefínové sulfonáty,
alkylové, olefínové, éterové a monoglyceridové sulfáty a sulfosukcináty, (c)
neiónové detergenty, ako sú napríklad oxidy mastných amínov, alkanolamidy
mastných kyselín a polyoxyetylén-polypropylénové kopolyméry, (d) amfotérne
detergenty, ako sú napríklad alkyl-beta-aminopropionáty, a 2-alkyl-imidazolínové
kvartérne amóniové soli, a (3) ich zmesi.
[0061] Parenterálne formulácie budú typicky obsahovať od asi 0,5 do asi 25 %
hmotnostných účinnej zložky v roztoku. V takýchto formuláciách možno použiť
vhodné konzervačné činidlá a pufre. Aby sa minimalizovalo alebo eliminovalo
podráždenie v mieste injekcie, môžu takéto kompozície obsahovať jednu alebo
viacero neiónových povrchovo aktívnych látok s hydrofilno-lipofilnou rovnováhou
(HLB) od približne 12 do približne 17. Množstvo povrchovo aktívnej látky v takých
formuláciách sa pohybuje od asi 5 do asi 15 % hmotnostných. Medzi vhodné
povrchovo aktívne látky patria estery polyetylénsorbitanových mastných kyselín,
ako je monooleátsorbitan a aduktyetylánoxid vysokej molekulovej hmotnosti s
hydrofóbnou bázou, vytvorené kondenzáciou propylénoxidu s propylénglykolom.
Parenterálne formulácie môžu byť dodávané v jednodávkových alebo
viacdávkových uzavretých nádobách, ako sú ampulky a fľaštičky, a môžu byť
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skladované v lyofilizovanom (stave), ktorý vyžaduje iba pridanie sterilného
kvapalného nosiča, napríklad vody, pre injekcie, bezprostredne pred použitím.
Injekčné roztoky a suspenzie môžu byť pripravené zo sterilných práškov, granúl
a tabliet vyššie opísaného druhu.
[0062] Zlúčeniny podľa vynálezu možno pripraviť do injekčných formulácií.
Požiadavky na účinné farmaceutické nosiče pre injekčné kompozície sú dobre
známe. Pozri Pharmaceutics and Pharmacy Practice, JB Lippincott Co.,
Philadelphia, Pa., Banker and Chalmers, eds., Pages 238-250 (1982), a ASHP
Handbook on Injectable Drugs, Toissel, 4th ed., Pages 622-630 (1986).
[0063] Zlúčeniny podľa vynálezu môžu byť ďalej spracované na čapíky
zmiešaním s rôznymi bázami, ako sú emulgačné bázy alebo vo vode rozpustné
bázy. Formulácie vhodné na vaginálne podávanie môžu byť prezentované ako
pesary, tampóny, krémy, gély, pasty, peny alebo spreje obsahujúce okrem
účinnej zložky tiež nosiče, o ktorých je v odbore známe, že sú vhodné.
[0064] Vynález tiež poskytuje nutraceutickú kompozíciu obsahujúcu zlúčeninu
podľa vynálezu. Termín nutraceutikum, ako sa tu používa, označuje užitočnosť v
nutričnej aj farmaceutickej oblasti aplikácie. Nutraceutické kompozície podľa
vynálezu môžu byť v akejkoľvek forme, ktorá je vhodná na podávanie do
živočíšneho tela, vrátane ľudského tela, najmä v akejkoľvek forme, ktorá je bežná
na orálne podávanie, napr. v pevnej forme, ako sú (aditíva/doplnky pre) potraviny
alebo premix krmív, potravín alebo krmív, tablety, pilulky, granuly, dražé, kapsuly
a šumivé formulácie, ako sú prášky a tablety, alebo v kvapalnej forme, ako sú
roztoky, emulzie alebo suspenzie, ako sú napríklad nápoje, pasty a olejové
suspenzie. Formulácie s riadeným (oneskoreným) uvoľňovaním zahŕňajúce
zlúčeniny podľa vynálezu tiež tvoria súčasť vynálezu. Ďalej možno do
nutraceutických kompozícií podľa vynálezu pridať multivitamínový a minerálny
doplnok, aby sa získalo adekvátne množstvo esenciálnej živiny, ktoré v
niektorých diétach chýbajú. Doplnok s viacerými vitamínmi a minerálmi môže byť
tiež užitočný na prevenciu chorôb a ochranu pred stratami výživy a nedostatkami
spôsobenými životným štýlom.
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[0065] V jednom uskutočnení vynález poskytuje zlúčeninu podľa vynálezu alebo
jej soľ na použitie pri zvyšovaní bunkovej výroby NAD+. V určitých
uskutočneniach je bunka u cicavca s poruchou lipidov, metabolickou
dysfunkciou,

kardiovaskulárnym

ochorením, traumou CNS alebo PNS,

neurodegeneratívnym ochorením alebo stavom, alebo stratou sluchu, alebo je u
cicavca, ktorý bol vystavený toxickému činidlu. V určitých uskutočneniach je
bunka u cicavca ohrozeného stratou sluchu. V niektorých ďalších uskutočneniach
je bunka u cicavca a zlúčenina je podávaná v množstve účinnom na podporu
funkcie metabolického systému, podporu svalovej funkcie alebo zotavenia,
podporu funkcie sluchového systému alebo podporu kognitívnych funkcií.
[0066] V ďalšom uskutočnení vynález poskytuje zlúčeninu podľa vynálezu alebo
jej soľ na použitie pri zlepšovaní mitochondriálnej hustoty v bunke. V určitých
uskutočneniach je bunka u cicavca s poruchou lipidov, metabolickou
dysfunkciou,

kardiovaskulárnym

ochorením, traumou CNS alebo PNS,

neurodegeneratívnym ochorením alebo stavom, stratou sluchu alebo je u
cicavca, ktorý bol vystavený toxickému činidlu. V určitých uskutočneniach je
bunka u cicavca ohrozeného stratou sluchu. V niektorých ďalších uskutočneniach
je bunka u cicavca a zlúčenina je podávaná v množstve účinnom na podporu
funkcie metabolického systému, podporu svalovej funkcie alebo zotavenia,
podporu funkcie sluchového systému alebo podporu kognitívnych funkcií.
[0067] Exempláre zlúčenín podľa vynálezu vykazujú prekvapivý a neočakávaný
účinok na tkanivá cicavcov voči prírastkom NAD+. K tomuto účinku dochádza v
dávkach 100 až 1 000 mg/kg, kde iné zlúčeniny v akejkoľvek koncentrácii nie sú
účinné na dosiahnutie účinku. Vzhľadom na esterifikáciu sú zlúčeniny tiež
lipofilnejšie ako ich príslušní neesterifikovaní príbuzní, čo môže zabezpečiť
zvýšenú absorpciu a charakteristiky penetrácie hematoencefalickou bariérou
(BBB). Kľúčové vlastnosti zlúčenín sú účinnosť, ľahký prístup, zlepšená
biologická účinnosť pri posilňovaní NAD+ a príležitosti pre zlepšené správanie
liečiva vďaka zvýšenej lipofilite.
[0068] V niektorých uskutočneniach vynález poskytuje zlúčeninu podľa vynálezu
alebo jej farmaceuticky prijateľnú soľ na použitie na zvyšovanie produkcie NAD+
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cicavčími bunkami. Nikotínamidadeníndinukleotid (NAD alebo NAD+) je dôležitý
ako koenzým pre rôzne enzýmy. Nedávne štúdie ukázali, že ako kosubstrát SIR2
(regulátor silentných informácií 2) NAD+ má úlohu v regulácii viacerých
biologických procesov, ako je apoptóza regulovaná p53, ukladanie tukov,
odolnosť voči stresu a umlčanie génov. Bez obmedzenia potenciálneho použitia
tu opísaných kompozícií akoukoľvek jedinou teóriou existujú rôzne cesty, ktorými
nikotínamid ribozid (NR), dihydronikotínamid ribozid (NRH), ribozid kyseliny
nikotínovej (NAR) a ribozid kyseliny dihydronikotínovej (NARH alebo NaR-H),
rovnako ako mononukleotidy kyseliny nikotínovej (NaMN) a ich deriváty sú v
súčasnosti považované za metabolizované. NR je známy ako prekurzor NAD+
pre človeka i kvasinky. NR je schopný vstúpiť do záchrannej cesty, ktorá vedie k
biologickej syntéze NAD+ pôsobením enzýmu nikotínamid ribozid kinázy (Nrk).
NR možno previesť na nikotínamid mononukleotidy (NMN), zatiaľ čo ribozid
kyseliny nikotínovej (NaR) je uskutočnený na mononukleotidy kyseliny
nikotínovej (NAMN) príslušnými fosforyláciami sprostredkovanými nikotínamid
ribozid kinázami (Nrk). Mononukleotidy sú potom uskutočnené na zodpovedajúce
dinukleotidy NAD+ a adenindinukleotid kyseliny nikotínovej (NaAD) enzýmom
nikotínamid mononukleotid adenylytransferáza (Nmnat). Alternatívne môžu NR a
NAR vstúpiť do metabolizmu NAD inými metabolickými cestami, ktoré zahŕňajú
pôsobenie enzýmov, ktoré oddeľujú časť nikotínamidu alebo kyseliny nikotínovej
od cukru. Takáto cesta zahŕňa pôsobenie fosforyláz, pri ktorých bolo preukázané,
že degradujú NR a NaR v bunkách za vzniku nikotínamidu a kyseliny nikotínovej,
respektíve ribóza-1-fosfátu. K vstupu do metabolizmu NAD+ sú kompetentní ako
nikotínamid, tak kyselina nikotínová a sú uskutočnené na NAD pôsobením
enzýmov

nikotínamidpyrofosforibozyltransferázy

a

fosforibozyltransferázy

kyseliny nikotínovej za vzniku NMN, respektíve NaMN. Za NAD sú ďalšie
enzýmy, ktoré sprostredkovávajú účinky NAD. Sirtuíny sú napríklad histónové
deacetylázy triedy III (HDAC) a tiež ADP-ribozyltransferázy. Sirtuíny deacetylujú
zvyšky

lyzínu

v

novej

nikotínamidadeníndinukleotid

chemickej
(NAD),

reakcii,

uvoľňujúci

ktorá

spotrebováva

nikotínamid,

O-acetyl-

ADPribózu (AADPR) a dezacetylovaný substrát. Týmito aktivitami a zmenou
intracelulárnej hladiny NAD+, možno zlepšiť zdravie bunky, ale zavedenie

EP 3 606 929

39178/T

25

zlúčenín, ktoré vstupujú do NAD+ metabolickej cesty sa môžu tiež ukázať toxické
pre bunky. V niektorých uskutočneniach sa vynález týka použitia tu opísaných
zlúčenín k manipulácii s hladinami NAD+, k modulácii aktivity sirtuínov a ďalších
ADP-ribozyltransferáz a k modulácii inozín 5'-monofosfátdehydrogenázy. Tieto
uskutočnenia sa používajú na deštrukciu alebo oslabenie obranyschopnosti
rakovinových buniek alebo na podporu prežitia neurónov, myocytov alebo
kmeňových buniek pridaním do rastového média.
[0069] Kyselina nikotínová je účinným činidlom pri kontrole lipoproteínového
cholesterolu s nízkou hustotou, zvyšovania lipoproteínového cholesterolu s
vysokou hustotou a znižovania hladín triglyceridov a lipoproteínov (a) u ľudí. Hoci
liečba kyselinou nikotínovou ovplyvňuje všetky kľúčové lipidy žiaducim smerom
a bolo preukázané, že znižuje úmrtnosť v cieľových populáciách, jej použitie je
obmedzené kvôli vedľajšiemu účinku tepla a začervenaniu, nazývaného
sčervenanie.

Okrem

toho

je

nikotínamid

v

modelových

systémoch

neuroprotektívny, pravdepodobne kvôli viac mechanizmov, vrátane zvýšenia
mitochondriálnych hladín NAD+.
[0070] Okrem toho sa NR a jeho deriváty osvedčili v modelových systémoch a v
klinických štúdiách na ľuďoch na rôzne použitie, vrátane podpory zdravého
starnutia, podpory a propagácie zdravej metabolickej funkcie, podpory a
propagácie kognitívnych funkcií, neuroprotekcie pri traumách CNS a PNS
vrátane mŕtvice a pri neurogeneratívnych ochoreniach a stavov vrátane
esenciálneho

stresu,

Parkinsonovej

choroby,

Alzheimerovej

choroby,

Huntingtonovej choroby, ataxie, katatónie, epilepsie, neuroleptického malígneho
syndrómu,

dystónie,

neuroakantocytózy,

Pelizaeus-Merzbacher

choroby,

progresívnej supranukleárnej obrny, Striatonigrálnej degenerácie, tardívnej
dyskinézy, poruchy lyzozomálneho ukladania, vrátane porúch ukladania lipidov
(vrátane Gaucherových a Niemann-Pickových chorôb), gangliozidózy (vrátane
Tay-Sachsovej

choroby),

leukodystrofie,

mukopolysacharidózy,

porúch

ukladania glykoproteínu a mukolipidóz. Zistilo sa, že NR a jeho deriváty sú
užitočné na prevenciu straty sluchu v dôsledku starnutia alebo vystavenia
hlasitým zvukom. NR a jeho deriváty môžu chrániť bunky pred poškodením
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pôsobením toxínov vrátane poškodenia myocytov spôsobeného statínmi. NR a
jeho deriváty môžu spomaliť alebo zabrániť smrti buniek ostrovčekov, ktoré
produkujú inzulín. Bolo zistené, že NR a jeho deriváty zvyšujú počet mitochondrií
a zlepšujú ich funkciu.
[0071] Deriváty NaMN môžu byť biologicky dostupné a sú nakoniec konvertibilné
na metabolizmus na kyselinu nikotínovú alebo ribozid kyseliny nikotínovej (NAR),
mononukleotid

kyseliny

nikotínovej

(NaMN),

adeníndinukleotid

kyseliny

nikotínovej (NaAD) a nakoniec na NAD, čím poskytuje výhody zlúčenín, ako sú
diskutované vyššie. V súlade s tým sa jedno uskutočnenie vynálezu týka použitia
kompozícií

obsahujúcich

tu

opísané

zlúčeniny,

ktoré

pôsobia

cestou

nikotínamidribozid kinázy alebo inými cestami biosyntéza NAD+, ktorá má
výživovú a/alebo terapeutickú hodnotu pri zlepšovaní zlých plazmatických
lipidových

profilov

pri

lipidových

poruchách

(napr.

dyslipidémii,

hypercholesterolémii alebo hyperlipidémii), metabolickej dysfunkcii pri diabete
typu I a II, kardiovaskulárnych chorobách a ďalších fyzických problémoch
spojených s obezitou, ochrany bunkových ostrovčekov na liečbu alebo prevenciu
rozvoja diabetu, neuroprotekcia na liečbu tráum a neurodegeneratívnych chorôb
a stavov, ochrany svalových buniek pred toxicitou a poškodením pri cvičení alebo
traume, podpora funkcie sluchového systému, liečbe alebo prevenciu straty
sluchu a doplnok stravy a použitie potravinových prísad na podporu metabolickej
funkcie,

svalovej

funkcie

a

hojenie/obnovy,

kognitívnych

funkcií

a

mitochondriálnych funkcií.
[0072] V niektorých uskutočneniach sa vynález týka použitia tu opísaných
zlúčenín ako agonistov a antagonistov enzýmov pri biosyntéze NAD+. V ďalších
uskutočneniach sú tu opísané deriváty agonistami NaMN, t. j. stimulujú aktivity
normálne stimulované prirodzene sa vyskytujúcimi látkami, jedného alebo
viacerých sirtuínov, výhodne SIRT1 pri ľuďoch alebo Sir2p v kvasinkách.
V ďalších uskutočneniach sú deriváty NaMN antagonistami jedného alebo
viacerých sirtuínov.
[0073] V niektorých uskutočneniach vynález poskytuje zlúčeninu podľa vynálezu,
jej farmaceuticky prijateľnú soľ alebo soľ prijateľnú pre doplnky stravy alebo jej
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zložky v potravinách, na použitie na zlepšovanie metabolickej funkcie vrátane
zvýšenej mitochondriálnej hustoty, citlivosti na inzulín alebo vytrvalosti pri cvičení
u cicavca. Pri obmedzení kalórií spôsobuje vyčerpanie bunkovej energie rastúce
hladiny AMP a zvýšenie hladín NAD+ v porovnaní so zníženou hladinou (NADH)
vedie k aktivácii AMPK. Aktivácia AMPK vedie k aktivácii PGC-1alfa, čo vedie k
mitochondriálnej biosyntéze (Lopez-Lluch a kol., Experimental Gerontology, 43
(9):

813-819

(2009)

[doi:

10.1016/j.exger.2008.06.014]).

Zvýšenie

mitochondriálnej biosyntézy povedie k zvýšeniu mitochondriálnej hustoty vo
svalových bunkách. Zvýšená mitochondriálna hustota zvýši športový výkon,
pokiaľ ide o svalovú silu a vytrvalosť.
[0074] V niektorých uskutočneniach vynález poskytuje zlúčeninu podľa vynálezu
alebo jej farmaceuticky prijateľnú soľ na použitie na liečbu alebo prevenciu
ochorenia, alebo stavu u cicavca, ktorý to potrebuje, pričom ochorením alebo
stavom je poranenie CNS alebo PNS, alebo neurodegeneratívne ochorenie,
alebo stav.
[0075] Hladiny NAD+ klesajú pri poranených, chorých alebo degenerujúcich
nervových bunkách a bránia tomuto poklesu NAD+ účinne chrániť nervové bunky
pred bunkovou smrťou. Araki & Milbrandt, Science, 305 (5686): 1010-1013
(2004), and Wang et al., „A local mechanism mediates NAD-dependent
protection of axon degeneration,“ J. Cell Biol., 170 (3): 349-55 (2005). Pretože
rad tu opísaných zlúčenín podľa vynálezu je schopný zvýšiť intracelulárne hladiny
NAD+. Tieto zlúčeniny sú užitočné ako terapeutický alebo výživový doplnok pri
zvládaní poranení, chorôb a porúch postihujúcich centrálny nervový systém a
periférny nervový systém vrátane, ale bez obmedzenia na ne, traumy alebo
poranenia nervových buniek, chorôb alebo stavov, ktoré poškodzujú nervové
bunky

a

neurodegeneratívne

ochorenia

alebo

syndrómy.

Niektoré

neurodegeneratívne ochorenia, neurodegeneratívne syndrómy, choroby, stavy,
ktoré poškodzujú nervové bunky a poškodenia nervových buniek, sú opísané
vyššie. Tu opísané zlúčeniny podľa vynálezu sú výhodne schopné prechádzať
hematoencefalickou bariérou (BBB).
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[0076] V niektorých uskutočneniach vynález poskytuje zlúčeninu podľa vynálezu
alebo jej farmaceuticky prijateľnú soľ na použitie na ochranu cicavca pred
neurotraumou. V niektorých z týchto uskutočnení je neurotrauma dôsledkom
poranenia výbuchom alebo hluku. V týchto uskutočneniach činidlo zvyšuje
intracelulárnu NAD+ v jednej alebo viacerých bunkách vybraných zo skupiny
pozostávajúcej z nervových buniek špirálových ganglií, vlasových buniek,
podporných buniek a Schwannových buniek.
[0077] V určitých uskutočneniach činidlo potláča oxidačné poškodenia v bunke.
V určitých uskutočneniach zlúčenina aktivuje SIRT3. Endogénny SIRT3 je
rozpustný proteín umiestnený v mitochondriálnej matrici. Nadmerná expresia
SIRT3 v kultivovaných bunkách zvyšuje dýchanie a znižuje produkciu
reaktívnych foriem kyslíka. Bez toho, aby sme si priali byť viazaní akoukoľvek
konkrétnou teóriou, verí sa, že aktivácia SIRT3 sa podieľa na potlačení
oxidačného poškodenia vo vyššie uvedených bunkách.
[0078] V určitých uskutočneniach zlúčenina na použitie na liečbu cicavca vedie k
prevencii straty sluchu. V iných uskutočneniach zlúčenina na použitie na liečbu
cicavca vedie k zmierneniu straty sluchu. Zlúčeninu možno použiť na liečbu po
expozícii cicavca okolnostiam vedúcim k strate sluchu, ako je vystavenie hluku,
alebo ju možno použiť pred expozíciou cicavca okolnostiam. Vzťah hladín NAD+ a
ochrana pred neurotraumatom je opísaná v WO 2014/014828 A1. V určitých
uskutočneniach zlúčenina podporuje zdravú štruktúru alebo funkciu sluchového
systému u cicavca, ktorý to potrebuje. Ošetrovanie cicavca účinným množstvom
zlúčeniny, napríklad vo výživovom doplnku alebo v zmesi zložiek potravín zvyšuje
intracelulárnu biosyntézu NAD+, kde intracelulárne NAD+ zvyšuje nervové bunky
špirálových ganglií, vlasové bunky, podporné bunky, Schwannove bunky alebo ich
kombináciu. V niektorých uskutočneniach agent udržuje axonálne hladiny NAD+
po axonálnych poraneniach spôsobených akustickou traumou.
[0079] Statíny, mechanicky známejšie ako inhibítory reduktázy 3-hydroxy-3metyglutaryl

koenzýmu

A

(alebo

inhibítory

HMG-CoA),

sú

jedny

z

najpoužívanejších liekov na svete. Kým statíny sú v terapeutických dávkach
dobre tolerované, vo vyšších dávkach a často v kombinácii s inými
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hypolipidemickými látkami sa objavili niektoré potenciálne závažné nežiaduce
účinky. Najpozoruhodnejšie je, že cerivastatín (Baycol) bol odstránený z trhu v
roku 2000 po 31 úmrtiach v Spojených štátoch na rabdomyolýzu spojenú s
drogami (rozpad svalových vlákien vedúci k uvoľneniu obsahu svalových vlákien
do obehu; niektoré z nich sú toxické pre obličky) a súvisiace akútne zlyhanie
obličiek u pacientov užívajúcich cerivastatín. Je tiež známe, že statíny majú
závažné interakcie s derivátmi kyseliny fibrovej, najmä s gemfibrozilom. Z 31 ľudí,
ktorí zomreli pri užívaní cerivastatínu, 12 užívalo tiež gemfibrozil.
[0080] Zdá sa, že najzávažnejšie nežiaduce účinky statínov sa vyskytujú v
pečeňových a svalových bunkách, aj keď by sa dalo predpovedať, že kvôli ich
lipofilite môžu byť pri niektorých pacientoch tiež pozorované mozgové efekty.
[0081] Presný mechanizmus toxicity statínov nie je známy. Skutočnosť, že
toxicity sú závislé od dávky, tvorí vierohodnú hypotézu, že toxicita je dôsledkom
prehnaného zamýšľaného účinku liečiva. Inými slovami, bunky hynú z
nedostatku následných produktov HMG-CoA.
[0082] HMG-CoA je enzým obmedzujúci rýchlosť v mevalonátovej dráhe, ktorá
prostredníctvom troch vetiev vedie k syntéze cholesterolu, dolicholu (prekurzoru
dolichol pyrofosfátu, čo je prvá vec pridaná k proteínom pri posttranslačnej
glykozylácii) a ubichinóne, tiež známemu ako koenzým Q (nachádza sa v
membránach

endoplazmatického

retikula,

peroxyzómoch,

lyzozómoch,

vezikulách a najmä na vnútornej membráne mitochondrií, kde je dôležitou
súčasťou reťazca prenosu elektrónov; má tiež dôležité antioxidačné aktivity).
[0083] Je však pravdepodobné, že vyčerpanie CoQ vedie k rozpadu reťazca
prenosu elektrónov, čo vedie k nahromadeniu NADH a vyčerpaniu NAD+.
Redukovaná forma CoQ10, CoQ10H2, má ďalej dôležitú bunkovú antioxidačnú
funkciu, ktorá spočíva v ochrane membrán a plazmatických lipoproteínov pred
oxidáciou vyvolanou voľnými radikálmi.
[0084] V niektorých uskutočneniach vynález poskytuje zlúčeninu podľa vynálezu
na použitie na znižovanie toxicity indukovanej inhibítorom HMGCoA reduktázy u
cicavca, kde je zlúčenina podávaná cicavcovi v terapeuticky účinnom množstve,
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kde cicavcovi bol podávaný inhibítor HMGCoA reduktázy v množstve, ktoré
produkuje toxicitu u cicavca v neprítomnosti podávania zlúčeniny vzorca (I), a
kde podávanie zlúčeniny podľa nároku 1 znižuje toxicitu u cicavca. V niektorých
uskutočneniach vynález poskytuje zlúčeninu podľa vynálezu na použitie na
znižovanie toxicity indukovanej inhibítorom HMGCoA reduktázy u cicavca,
pričom zlúčenina je podávaná cicavcovi v terapeuticky účinnom množstve a
inhibítor HMGCoA reduktázy je potom podávaný v množstve, ktoré produkuje
toxicitu u cicavca v neprítomnosti podávania zlúčeniny vzorca (I), pričom toxicita,
ktorá by bola indukovaná inhibítorom HMGCoA reduktázy, je u cicavca znížená
podaním zlúčeniny podľa vynálezu. V niektorých uskutočneniach vynález
poskytuje zlúčeninu podľa vynálezu na použitie na znižovanie toxicity
indukovanej inhibítorom HMGCoA reduktázy u cicavca, kde je zlúčenina
podávaná cicavcovi v terapeuticky účinnom množstve, pričom toxicita
indukovaná inhibítorom HMGCoA je znížená u cicavca, kde je zlúčenina podľa
vynálezu podávaná cicavcovi po prejave toxicity cicavcom.
[0085] V niektorých uskutočneniach vynález poskytuje zlúčeninu podľa vynálezu
na použitie na znižovanie toxicity indukovanej genotoxickým činidlom u cicavca,
pričom zlúčenina je podávaná cicavcovi v terapeuticky účinnom množstve
zlúčeniny podľa vynálezu, kde cicavcovi bolo podané genotoxické činidlo v
množstve, ktoré produkuje toxicitu u cicavca v neprítomnosti podávania zlúčeniny
podľa vynálezu, a kde podávanie zlúčeniny znižuje toxicitu u cicavca. Zlúčeninu
podľa vynálezu možno podávať cicavcovi pred podaním genotoxického alebo
iného toxického činidla cicavcovi, súčasne s podaním genotoxického alebo iného
toxického činidla cicavcovi alebo po podaní genotoxického alebo iného toxického
činidlá cicavcovi, napríklad po tom, čo sa u cicavca objavia príznaky toxicity
vyplývajúce z podania genotoxického alebo iného toxického činidla.
[0086] V niektorých uskutočneniach sa vynález týka použitia zlúčeniny podľa
vynálezu na prevenciu nežiaducich účinkov a ochranu buniek pred toxicitou.
Toxicita môže byť nepriaznivým účinkom žiarenia alebo vonkajších chemikálií na
bunky tela. Príklady toxínov sú farmaceutiká, zneužívanie drog a žiarenie, ako je
UV alebo röntgenové svetlo. Radiačné aj chemické toxíny majú potenciál
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poškodiť biologické molekuly, ako je DNA. K tomuto poškodeniu zvyčajne
dochádza chemickou reakciou exogénneho činidla alebo jeho metabolitov s
biologickými molekulami alebo nepriamo stimulovanou produkciou reaktívnych
foriem kyslíka (napr. superoxid, peroxidy, hydroxylové radikály). Opravné
systémy v bunke spotrebúvajú a opravujú poškodenie spôsobené toxínmi.
[0087] Enzýmy, ktoré používajú NAD+ hrajú úlohu v procese opravy DNA. Poly
(ADP-ribóza) polymerázy (PARP), najmä PARP-1, sú aktivované prerušením
reťazcov DNA a ovplyvňujú opravu DNA. PaRPy spotrebovávajú NAD+ ako darcu
adenozíndifosfát ribózy (ADPRO) a syntetizujú poly (ADP-ribózu) na jadrové
proteíny, ako sú históny a samotný PARP. Hoci činnosti PARP uľahčujú opravu
DNA, nadmerná aktivácia PARP môže spôsobiť významné vyčerpanie
bunkového NAD+, čo vedie k bunkovej nekróze. Zjavná citlivosť NAD+
metabolizmus na genotoxicitu viedla k farmakologických vyšetreniam inhibície
PARP ako prostriedku na zlepšenie prežitia buniek. Početné správy ukázali, že
inhibícia PARP zvyšuje koncentráciu NAD v bunkách podliehajúcich genotoxicite,
čo má za následok zníženie bunkovej nekrózy. Napriek tomu dochádza k
bunkovej smrti v dôsledku toxicity, pravdepodobne preto, že bunky sú schopné
dokončiť apoptotické dráhy, ktoré sú aktivované genotoxicitou. Významná
bunková smrť je teda stále dôsledkom poškodenia DNA/makromolekúl, a to aj pri
inhibícii PARP. Tento dôsledok naznačuje zlepšenie NAD+ metabolizmu pri
genotoxicite môže byť čiastočne účinný pri zlepšovaní bunkového prežitia, ale že
ďalší hráči, ktorí modulujú proapoptotickú citlivosť, ako sú sirtuíny, môžu tiež hrať
dôležitú úlohu v bunkových reakciách na genotoxíny.
[0088] Psychologické a biochemické mechanizmy, ktoré určujú účinky chemickej
a radiačnej toxicity na tkanivá, sú zložité a dôkazy naznačujú, že NAD+
metabolizmus je dôležitým hráčom v reakciách na bunkový stres. Bolo
preukázané, že napríklad regulácia smerom k zvýšeniu metabolizmu NAD+
prostredníctvom nadmernej expresie nikotínamidu/mononukleotidu kyseliny
nikotínovej

(NMNAT)

chráni

pred

degeneráciou

neurónov

axónov

a

farmakologicky používaný nikotínamid poskytuje ochranu neurónov v modeli
fetálneho alkoholového syndrómu a fetálnej ischémie. Takéto ochranné účinky

EP 3 606 929

39178/T

32

možno pripísať regulácii smerom k zvýšeniu biosyntézy NAD+, ktorá zvyšuje
dostupný NAD+ fond podliehajúci vyčerpaniu počas genotoxického stresu. Toto
vyčerpanie NAD+ je sprostredkované enzýmami PARP, ktoré sú aktivované
poškodením DNA a môžu vyčerpávať bunkový NAD+, čo vedie k nekrotickej smrti.
Ďalší mechanizmus vylepšenej bunkovej ochrany, ktorý by mohol pôsobiť v zhode
s reguláciou smerom k zvýšeniu biosyntézy NAD+, je aktivácia transkripčných
programov bunkovej ochrany regulovaných sirtuínovými enzýmami.
[0089] Príklady ochrany buniek a tkanív spojené s NAD+ a sirtuínmi zahŕňajú
zistenie, že SIRT1 je nevyhnutný na neuroprotekciu spojenú s traumou a
genotoxicitou. SIRT1 môže tiež znížiť toxicitu amyloidu-beta závislú od mikroglií
prostredníctvom

zníženej

signalizácie

NFKB.

SIRT1

a

zvýšená

NAD

koncentrácia poskytujú neuroprotekciu v modeli Alzheimerovej choroby. Sirtuíny
sú NAD+ - závislé enzýmy, ktoré majú aktivity proteínovej deacetylázy a ADPribozyltransferázy, ktoré regulujú smerom k zvýšeniu dráh reakciu na stres.
Dôkazy naznačujú, že SIRT1 je regulovaný smerom k zvýšeniu obmedzením
kalórií a u ľudí by mohol poskytnúť bunkám ochranu proti apoptóze
prostredníctvom regulácie smerom k zníženiu funkcií p53 a Ku70. Okrem toho
SIRT1 reguluje smerom k zvýšeniu transkripcie proteínov závislých od FOXO
zapojených do detoxikácie reaktívnych druhov kyslíka (ROS), ako je MnSOD.
Bolo preukázané, že sirtuín SIRT6 sa zúčastňuje opravných ciest DNA a pomáha
udržiavať stabilitu genómu.
[0090] Farmakologické činidlá, ktoré sa zameriavajú na metabolizmus NAD+ aj
sirtuíny môžu poskytnúť nástroje na objasnenie zapojenia týchto faktorov do
modulácie poškodenia tkaniva vyvolaného toxicitou. Okrem toho môžu vzniknúť
terapeutické možnosti liečby akútnych a chronických tkanív-degeneratívnych
stavov, ak sirtuíny a metabolizmus NAD+ môže byť overený tak, že poskytuje
zvýšenú ochranu tkaniva. Činidlá, ako sú rastlinné polyfenoly (napr. resveratrol),
niacínové vitamíny a zlúčenina nikotínamid ribozid, môžu zlepšiť výsledky
prežitia buniek zvýšením biosyntézy NAD+, znižujúce vyčerpanie NAD+ a/alebo
aktiváciu sirtuínových enzýmov.
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VÝHODNÉ USKUTOČNENIA
[0091] Vynález zahŕňa nasledujúce uskutočnenia:
1. Spôsob prípravy zlúčeniny vzorca (I):

kde R je C3-C20 alkyl s lineárnym alebo rozvetveným reťazcom, C3-C20 alkenyl
s lineárnym alebo rozvetveným reťazcom, C3-C20 alkynyl, C3-C20 cykloalkyl,
C6-C10 aryl, C3-C20 heterocyklyl alebo C5-C10 heteroaryl alebo ich soľ, pričom
spôsob zahŕňa krok reakcie zlúčeniny vzorca (III):

so zmesou POCl3 a PO(OR5)3, kde R5 je C1-C6 alkyl, nasledovaný reakciou s
vodou za vzniku zlúčeniny vzorca (I).
2. Spôsob podľa uskutočnenia 1, kde R je lineárny reťazec C3-C20 alkylu,
lineárny reťazec C3-C20 alkenylu, C3-C20 alkynylu, C3-C20 cykloalkylu, C6C10 arylu, C3-C20 heterocyklylu alebo C5-C10 heteroarylu.
3. Spôsob podľa uskutočnenia 1 alebo 2, kde R je lineárny reťazec C3C20 alkylu.
4. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z uskutočnení 1-3, kde R je n-propyl, n-butyl,
n-pentyl, n-hexyl, n-heptyl alebo n-oktyl.
5. Spôsob podľa uskutočnenia 1, kde R je rozvetvený reťazec C3-C20 alkylu.
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6. Spôsob podľa uskutočnenia 1, kde R je 2,2-dimetylpropyl, 3-metylbutyl,
izopropyl, 1,1-dimetylpropyl alebo terc-butyl.
7. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z uskutočnení 1-6, kde R5 je etyl.
8. Spôsob podľa uskutočnenia 1 alebo 2, kde sa zlúčenina vzorca (III) pripraví
reakciou zlúčeniny vzorca (II):

kde R' je metyl alebo etyl, so zlúčeninou vzorca ROH v prítomnosti bázy v
rozpúšťadle za vzniku zlúčeniny vzorca (III).
9. Spôsob podľa uskutočnenia 8, kde báza je terc-butoxid draselný.
10. Spôsob podľa uskutočnenia 8 alebo 9, kde rozpúšťadlom je ROH.
11. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z uskutočnení 8-10, kde R je lineárny
reťazec C3-C20 alkylu.
12. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z uskutočnení 8-11, kde R je n-propyl, nbutyl, n-pentyl, n-hexyl, n-heptyl alebo n-oktyl.
13. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z uskutočnení 8-12, kde rozpúšťadlo ďalej
obsahuje 2,2,2-trifluóretanolu.
14. Spôsob podľa uskutočnenia 1, kde sa zlúčenina vzorca (III) pripraví
reakciou nikotinátesteru (IV):

s 1,2,3,4-tetra-O-acetyl-D-ribofuranózou za vzniku zlúčeniny vzorca (V):

EP 3 606 929

39178/T

35

a reakciou zlúčeniny vzorca (V) s bázou za vzniku zlúčeniny vzorca (III).
15. Spôsob podľa uskutočnenia 14, kde R je rozvetvený reťazec C3C20 alkylu.
16. Spôsob podľa uskutočnenia 14 alebo 15, kde R je 2,2-dimetylpropyl, 3metylbutyl, izopropyl, 1,1-dimetylpropyl alebo terc-butyl.
17. Spôsob prípravy zlúčeniny vzorca (I):

kde R je C3-C20 alkyl s lineárnym alebo rozvetveným reťazcom, C3-C20 alkenyl
s lineárnym alebo rozvetveným reťazcom, C3-C20 alkynyl, C3-C20 cykloalkyl,
C6-C10 aryl, C3-C20 heterocyklyl alebo C5-C10 heteroaryl alebo ich soľ, pričom
spôsob zahŕňa nasledujúce kroky:
(i) reakcie zlúčeniny vzorca (II):

kde R' je metyl alebo etyl, so zlúčeninou vzorca ROH v prítomnosti bázy v
rozpúšťadle za vzniku zlúčeniny vzorca (III):
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a
(ii) reakcie zlúčeniny vzorca (III) so zmesou POCI3 a PO(OR5)3, kde R5 je C1C6 alkyl, nasledovanou reakciou s vodou za vzniku zlúčeniny vzorca (I).
18. Spôsob podľa uskutočnenia 17, kde R je lineárny reťazec C3-C20 alkylu,
lineárny reťazec C3-C20 alkenylu, C3-C20 alkynylu, C3-C20 cykloalkylu, C6C10 arylu, C3-C20 heterocyklylu alebo C5-C10 heteroarylu.
19. Spôsob podľa uskutočnenia 17, kde R je lineárny reťazec C3-C20 alkylu.
20. Spôsob podľa uskutočnenia 17 alebo 18, kde R je n-propyl, n-butyl, npentyl, n-hexyl, n-heptyl alebo n-oktyl.
21. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z uskutočnenia 17-20, kde R5 je etyl.
22. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z uskutočnenia 17-21, kde báza je t-butoxid
draselný.
23. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z uskutočnenia 17-22, kde rozpúšťadlom je
ROH.
24. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z uskutočnenia 17-23, kde rozpúšťadlo
obsahuje 2,2,2-trifluóretanolu.
25. Spôsob prípravy zlúčeniny vzorca (I):
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kde R je C3-C20 alkyl s lineárnym alebo rozvetveným reťazcom, C3-C20 alkenyl
s lineárnym alebo rozvetveným reťazcom, C3-C20 alkynyl, C3-C20 cykloalkyl,
C6-C10 aryl, C3-C20 heterocyklyl alebo C5-C10 heteroaryl alebo ich soľ, pričom
spôsob zahŕňa nasledujúce kroky:
(i) reakcie nikotinátesteru (IV):

s 1,2,3,4-tetra-O-acetyl-D-ribofuranózou za vzniku zlúčeniny vzorca (V):

(ii) reakcie zlúčeniny vzorca (V) s bázou za vzniku zlúčeniny vzorca (III):

a
(iii) reakcie zlúčeniny vzorca (III) so zmesou POCI3 a PO(OR5)3, kde R5 je C1C6 alkyl, nasledovaný reakciou s vodou za vzniku zlúčeniny vzorca (I).
26. Spôsob podľa uskutočnenia 25, kde R je rozvetvený reťazec C3C20 alkylu.
27. Spôsob podľa uskutočnenia 25 alebo 26, kde R je 2,2-dimetylpropyl, 3metylbutyl, izopropyl, 1,1-dimetylpropyl alebo terc-butyl.
28. Zlúčenina vzorca (I):
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kde R je C3-C20 alkyl s lineárnym alebo rozvetveným reťazcom, C2-C20 alkenyl
s lineárnym alebo rozvetveným reťazcom, C2-C20 alkynyl, C3-C20 cykloalkyl,
C6-C10 aryl, C3-C20 heterocyklyl alebo C5-C10 heteroaryl alebo jeho soľ.
29. Zlúčenina podľa uskutočnenia 28, kde R je lineárny reťazec C3-C20 alkylu,
lineárny reťazec C2-C20 alkenylu, C2-C20 alkynyl, C3-C20 cykloalkyl, C6C10 aryl, C3-C20 heterocyklyl alebo C5-C10 heteroaryl.
30. Zlúčenina alebo soľ podľa uskutočnenia 28 alebo 29, kde R je lineárny
reťazec C3-C20 alkylu.
31. Zlúčenina alebo soľ podľa ktoréhokoľvek z uskutočnenia 28-30, kde R je
n-propyl, n-butyl, n-pentyl, n-hexyl, n-heptyl alebo n-oktyl.
32. Zlúčenina alebo soľ podľa uskutočnenia 28, kde R je rozvetvený reťazec
C3-C20 alkylu.
33. Zlúčenina alebo soľ podľa uskutočnenia 28 alebo 32, kde R je 2,2dimetylpropyl, 3-metylbutyl, izopropyl, 1,1-dimetylpropyl alebo terc-butyl.
34. Farmaceutická kompozícia obsahujúca zlúčeninu alebo soľ podľa
ktoréhokoľvek z uskutočnenia 28-33 a farmaceuticky prijateľný nosič.
35. Nutraceutická kompozícia obsahujúca zlúčeninu alebo soľ podľa
ktoréhokoľvek z uskutočnení 28-33.
36. Zlúčenina podľa ktoréhokoľvek z uskutočnení 28-33 alebo jej soľ na
použitie na zvyšovanie produkcie NAD buniek.
37. Zlúčenina na použitie podľa uskutočnenia 36, kde je bunka u cicavca s
poruchou lipidov, metabolickou dysfunkciou, kardiovaskulárnym ochorením,
traumou CNS alebo PNS, neurodegeneratívnym ochorením alebo stavom,
alebo stratou sluchu, alebo je u cicavca, ktorý má bol vystavený toxickému
činidlu.
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38. Zlúčenina na použitie podľa uskutočnenia 36, kde je bunka u cicavca
ohrozeného stratou sluchu.
39. Zlúčenina na použitie podľa uskutočnenia 36, kde bunka je u cicavca,
pričom zlúčenina je podávaná v množstve účinnom na podporu funkcie
metabolického systému, podporu funkcie svalov alebo regeneráciu, podporu
funkcie sluchového systému alebo podporu kognitívnej funkcie.
40. Zlúčenina podľa ktoréhokoľvek z uskutočnení 28-33 alebo jej soľ na
použitie na zlepšovanie mitochondriálnych hustôt v bunke.
41. Zlúčenina na použitie podľa uskutočnenia 40, kde je bunka u cicavca s
poruchou lipidov, metabolickou dysfunkciou, kardiovaskulárnym ochorením,
traumou CNS alebo PNS, neurodegeneratívnym ochorením alebo stavom,
stratou sluchu alebo u cicavca, ktorý bol vystavený toxickému činidlu.
42. Zlúčenina na použitie podľa uskutočnenia 40, kde bunka je u cicavca
ohrozeného stratou sluchu.
43. Zlúčenina na použitie podľa uskutočnenia 40, kde bunka je u cicavca,
pričom zlúčenina je podávaná v množstve účinnom na podporu funkcie
metabolického systému, podporu funkcie svalov alebo regeneráciu, podporu
funkcie sluchového systému alebo podporu kognitívnej funkcie.

PRÍKLADY
[0092] Nasledujúce príklady ďalej ilustrujú vynález, ale samozrejme by nemali
byť interpretované tak, že by akýmkoľvek spôsobom obmedzovali jeho rozsah.

PRÍKLAD 1
[0093] Tento príklad ukazuje všeobecnú syntézu alkyl-β-nikotínových ribozidov.
[0094] Metyl-β-nikotínový ribozid a etyl-β-nikotínový ribozid boli syntetizované,
ako je opísané v US patent 8,106,184.
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[0095] Roztok metyl-β-nikotínového ribozidu alebo etyl-β-nikotínového ribozidu v
C3-C20

alkylalkoholu,

C2-C20 alkenylalkoholu,

C2-C20 alkynylalkoholu,

C3-

C20 cykloalkylalkoholu, C6-C10 arylalkoholu, C3-C20 heterocyklylalkoholu alebo
C5-C10 heteroarylalkoholu sa spracuje 1,5 až 2,0 ekv. 2,2,2-trifluóretanolu a 1,52,0 ekv. terc-butoxid draselného pri - 20 °C počas 16 hodín za vzniku
zodpovedajúceho alkyl-β-nikotínového ribozidu.

PRÍKLAD 2
[0096] Tento príklad ukazuje syntézu ((2R, 3R, 4S, 5R)-3,4-dihydroxy-5-(3(propoxykarbonyl)pyridín-1-ium-1-yl)tetrahydrofurán-2-yl)metylhydrogénfosfátu.
[0097] 1-((2R, 3S, 4R, 5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymetyl) tetrahydrofurán-2-yl)3- (propoxykarbonyl) pyridín-1-ium-trifluórmetánsulfonát 4a (100 mg, 0,30 mm) a
trietylfosfát (2 ml) boli umiestnené do plameňom sušenej banky s guľatým dnom.
Zmes bola ochladená na 0 °C a POCI3 (70 μl, 0,75 mmol, 2,5 ekv.) bolo pridané
po kvapkách do zmesi. Reakčná zmes bola miešaná pri rovnakej teplote počas
16 hodín. Po dokončení bola reakčná zmes neutralizovaná studeným nasýteným
roztokom NaHCO3 (pH = 7). Výsledný roztok bol priamo koncentrovaný za
zníženého tlaku na minimálny objem a boli pridané 2 ml etylacetátu. Filtráciou
bola získaná čistá zlúčenina 5a (75 mg, výťažok 70 %) ako biela pevná látka. 1H
NMR (500 MHz, D2O): δ 9,51 (s, 2H), 9,13 (d, J= 7,6 Hz, 1H), 8,36 (t, J = 7,5,
14,5 Hz, 1H), 6,23 (d, J = 5,4 Hz, 1H), 4,64-4,59 (m, 2H), 4,48-4,42 (m, 3H), 4,24
(m, 1H), 4,11 (m, 1H), 1,89-1,80 (m, 2H), 1,10 (t, J = 7,5, 14,9 Hz, 3H); 13C NMR
(125 MHz, D2O): δ 147,2, 143,3, 129,0, 100,4, 87,9, 77,7, 71,0, 69,3, 21,3,
9,6; 31P NMR (500 MHz, D2O): δ 2,34; LC-MS m/z [M+H] + vypočítané pre
C14H20NO9P: 377,1; nájdených 378,0. HRMS (ESI) m/z [M + H] + vypočítané pre
C14H21NO9P 378,0954, nájdených 378,0943.
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PRÍKLAD 3
[0098] Tento príklad ukazuje syntézu ((2R, 3R, 4S, 5R)-3,4-dihydroxy-5-(3(butoxykarbonyl) pyridín-1-ium-1-yl) tetrahydrofurán-2-yl) metylhydrogénfosfátu.
[0099] 1-((2R, 3S, 4R, 5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymetyl) tetrahydrofurán-2-yl)3- (butoxykarbonyl) pyridín-1-ium-trifluórmetánsulfonát 4b (300 mg, 0,864 mm) a
trietylfosfát (6 ml) boli umiestnené do plameňom sušenej banky s guľatým dnom.
Zmes bola ochladená na 0 °C a k zmesi bol po kvapkách pridaný POCI3 (202 μl,
2,3 mmol, 2,5 ekv.). Reakčná zmes bola miešaná pri rovnakej teplote počas 16
hodín. Po dokončení bola reakčná zmes neutralizovaná studeným nasýteným
roztokom NaHCO3 (pH = 7). Výsledný roztok bol priamo koncentrovaný za
zníženého tlaku na minimálny objem a bolo pridaných 6 ml etylacetátu. Filtráciou
bola získaná čistá zlúčenina 5b (320 mg, výťažok 95 %) ako biela pevná látka.
1

H NMR (500 MHz, D2O): δ 9,40 (s, 1H), 9,31 (d, J = 6,2 Hz, 1H), 9,06 (d, J = 8,2

Hz, 1H), 8,27 (t, J = 7,1, 14,3 Hz, 1H), 6,18 (d, J = 5,3 Hz, 1H), 4,59 (m, 1H), 4,51
(t, J = 5,2, 10,4 Hz, 1H), 4,43 (t, J = 6,4, 12,7 Hz, 2H), 4,40-4,37 (m, 1H), 4,274,21 (m, 1H), 4,13-4,07 (m, 1H), 1,79-1,70 (m, 2H), 1,45-1,35 (m, 2H), 0,89 (t, J =
8,2, 16,4 Hz, 3H); 13C NMR (125 MHz, D2O): δ 147,3, 128,7, 100,0, 77,7, 70,9,
67,7, 29,8, 18,6, 13,0; 31P NMR (500 MHz, D2O): δ 1,30; LC-MS m/z [M+H] +
vypočítané pre C15H22NO9P: 391,1; nájdených 392,0. HRMS (ESI) m/z [M + H]
+ vypočítané pre C15H23NO9P: 392,3110, nájdených 392,1103.

PRÍKLAD 4
[0100] Tento príklad ukazuje syntézu ((2R, 3R, 4S, 5R)-3,4-dihydroxy-5-(3(pentyloxykarbonyl)pyridín-1-ium-1-yl)tetrahydrofurán-2-yl)metylhydrogénfosfát.
[0101] 1-((2R, 3S, 4R, 5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymetyl)tetrahydrofurán-2-yl)3-(pentyloxykarbonyl)pyridín-1-ium-trifluórmetánsulfonát 4c (361 mg, 1,0 mm) a
trietylfosfát (6 ml) boli umiestnené do plameňom sušenej banky s guľatým dnom.
Zmes bola ochladená na 0 °C a POCI3 (233 μl, 2,5 mmol, 2,5 ekv.) bolo pridané
po kvapkách do zmesi. Reakčná zmes bola miešaná pri rovnakej teplote 16
hodín. Po dokončení bola reakčná zmes neutralizovaná studeným nasýteným
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roztokom NaHCO3 (pH = 7). Výsledný roztok bol priamo koncentrovaný za
zníženého tlaku na minimálny objem a bolo pridaných 6 ml etylacetátu. Filtráciou
bola získaná čistá zlúčenina 5c (400 mg, výťažok 98 %) ako biela pevná látka.
1

H NMR (500 MHz, D2O): δ 9,46 (s, 1H), 9,39 (d, J = 6,9 Hz, 1H), 9,06 (d, J =

7,9 Hz, 1H), 8,28 (t, J = 6,5, 14,1 Hz, 1H), 6,18 (d, J = 4,9 Hz, 1H), 4,6-4,51 (m,
2H), 4,45-4,35 (m, 3H), 4,23-4,17 (m, 1H), 4,09-4,04 (m, 1H), 1,80-1,74 (m, 2H),
1,41-1,24 (m, 4H), 0,83 (t, J = 7,5, 14,6 Hz, 3H);

13

C NMR (125 MHz, D2O): δ

162,9, 147,2, 143,0, 142,0, 130,8, 128,8, 100,1, 87,4, 77,6, 70,8, 67,9, 63,8, 62,2,
27,4, 21,7, 13,3;

31

P NMR (500 MHz, D2O): δ 2,35; LC-MS m / z [M + H] +

vypočítané pre C16H24NO9P: 405,1; nájdených 406,1. HRMS (ESI) m/z [M + H]
+ vypočítané pre C16H25NO9P: 406,1267, nájdených 406,1251.

PRÍKLAD 5
[0102] Tento príklad ukazuje syntézu ((2R, 3R, 4S, 5R)-3,4-dihydroxy-5-(3(hexyloxykarbonyl)pyridín-1-ium-1-yl)tetrahydrofurán-2-yl)metylhydrogénfosfátu.
[0103] 1-((2R, 3S, 4R, 5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymetyl) tetrahydrofurán-2-yl)3- (hexyloxykarbonyl) pyridín-1-ium-trifluórmetánsulfonát 4 d (375 mg, 1,0 mm) a
trietylfosfát (6 ml) boli umiestnené do plameňom sušenej banky s guľatým dnom.
Zmes bola ochladená na 0 °C a do zmesi bolo pridané po kvapkách POCI3
(233 μl, 2,5 mmol, 2,5 ekv.). Reakčná zmes bola miešaná pri rovnakej teplote
počas 16 hodín. Po dokončení bola reakcia neutralizovaná studeným nasýteným
NaHCO3 roztokom (pH = 7). Výsledný roztok bol priamo koncentrovaný za
zníženého tlaku na minimálny objem a bolo pridaných 6 ml etylacetátu. Filtráciou
bola získaná čistá zlúčenina 5d (480 mg, výťažok 98 %) ako biela pevná látka.
1

H NMR (500 MHz, D2O): δ 9,44 (s, 1H), 9,30 (d, J = 6,0 Hz, 1H), 9,03 (d, J =

7,5 Hz, 1H), 8,23 (t, J = 7,3, 14,2 Hz, 1H), 6,15 (d, J = 5,4 Hz, 1H), 4,58-4,53 (m,
1H), 4,48 (t, J = 4,9, 10,0 Hz, 2H), 4,43-4,33 (m, 4H), 4,25-4,18 (m, 1H), 4,104,04 (m, 1H), 1,77-1,70 (m, 2H), 1,40-1,31 (m, 2H), 1,29-1,19 (m, 2H), 0, 78 (t, J
= 7,0, 14,0 Hz, 3H);

13

C NMR (125 MHz, D2O): δ 147,2, 142,8, 141,8, 130,9,

128,6, 99,9, 87,2, 77,7, 70,8, 67,9, 64,1, 30,6, 27,6, 24,8, 21,9, 13,3;

31

P NMR

(500 MHz, D2O): δ 1,24; LC-MS m / z [M + H] + vypočítané pre C17H26NO9P:
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419,1; nájdených 420,1. HRMS (ESI) m/z [M + H] + vypočítané pre C17H27NO9P,
420,1423, nájdených 420,1410.

PRÍKLAD 6
[0104] Tento príklad ukazuje syntézu ((2R, 3R, 4S, 5R)-3,4-dihydroxy-5-(3(heptyloxykarbonyl)pyridín-1-ium-1-yl)tetrahydrofurán-2-yl)metylhydrogénfosfát.
[0105] 1-((2R, 3S, 4R, 5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymetyl) tetrahydrofurán-2-yl)3-(heptyloxykarbonyl) pyridín-1-ium-trifluórmetánsulfonát 4e (389 mg, 1,0 mm) a
trietylfosfát (6 ml) boli umiestnené do plameňom sušenej banky s guľatým dnom.
Zmes bola ochladená na 0 °C a POCI3 (233 μl, 2,5 mmol, 2,5 ekv.) bolo pridané
po kvapkách do zmesi. Reakčná zmes bola miešaná pri rovnakej teplote počas
16 hodín. Po dokončení bola reakčná zmes neutralizovaná studeným nasýteným
roztokom NaHCO3 (pH = 7). Výsledný roztok bol priamo koncentrovaný za
zníženého tlaku na minimálny objem a bolo pridaných 6 ml etylacetátu. Filtráciou
bola získaná čistá zlúčenina 5e (500 mg, výťažok 98 %) ako biela pevná látka.
1

H NMR (500 MHz, D2O): δ 9,41 (s, 1H), 9,26 (d, J = 6,4 Hz, 1H), 9,00 (d, J =

8,0 Hz, 1H), 8,21 (t, J = 7,4, 14,6 Hz, 1H), 6,14 (d, J = 5,3 Hz, 1H), 4,53-4,50 (m,
2H), 4,45 (t, J = 5,3, 10,2 Hz, 1H), 4,39-4,30 (m, 4H), 4,22-4,15 (m, 1H), 4,074,00 (m, 1H), 1,79-1,66 (m, 2H), 1,36-1,28 (m, 2H), 1,27-1,20 (m, 2H), 1, 19-1,13
(m, 2H), 0,73 (t, J = 7,2, 14,1 Hz, 3H); 13C NMR (125 MHz, D2O): δ 162,9, 147,2,
142,9, 141,9, 130,9, 128,7, 99,9, 87,3, 77,6, 70,8, 67,9, 64,1, 31,0, 28,0, 27,6,
25,1, 22,0, 13,4;

31

P NMR (500 MHz, D2O): δ 1,33; LC-MS m/z [M + H] +

vypočítané pre C18H28NO9P: 433,2; nájdených 434,1. HRMS (ESI) m/z [M + H] +
vypočítané pre C18H29NO9NaP: 456,1399, nájdených 456,1385.

PRÍKLAD 7
[0106] Tento príklad ukazuje syntézu ((2R, 3R, 4S, 5R)-3,4-dihydroxy-5-(3(oktyloxykarbonyl)pyridín-1-ium-1-yl)tetrahydrofurán-2-yl) metylhydrogénfosfátu.
[0107] 1-((2R, 3S, 4R, 5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymetyl) tetrahydrofurán-2-yl)3- (oktyloxykarbonyl) pyridín-1-ium-trifluórmetánsulfonát 4f (403 mg, 1,0 mm) a
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trietylfosfát (6 ml) boli umiestnené do plameňom sušenej banky s guľatým dnom.
Zmes bola ochladená na 0 °C a POCI3 (233 μl, 2,5 mmol, 2,5 ekv.) bolo pridané
po kvapkách do zmesi. Reakčná zmes bola miešaná pri rovnakej teplote počas
16 hodín. Po dokončení bola reakčná zmes neutralizovaná studeným nasýteným
roztokom NaHCO3 (pH = 7). Výsledný roztok bol priamo koncentruje za
zníženého tlaku na minimálny objem a bolo pridaných 6 ml etylacetátu. Filtráciou
bola získaná čistá zlúčenina 5f (520 mg, výťažok 98 %) ako biela pevná látka. 1H
NMR (500 MHz, D2O): δ 9,48 (s, 1H), 9,34 (d, J = 6,0 Hz, 1H), 9,07 (d, J = 6,0 Hz,
1H), 8,29 (t, J = 6,2, 14,6 Hz, 1H), 6,20 (d, J = 5,3 Hz, 1H), 4,53-4,50 (m, 2H),
4,60 (s, 1H), 4,54-4,50 (m, 1H), 4,46-4,37 (s, 2H), 4,28-4,21 (m, 1H), 4,15-4,07
(m, 1H), 1,81-1,73 (m, 2H), 1,44-1,17 (m, 9H), 0,75 (t, J= 7,2, 14,1 Hz, 3H); 13C
NMR (125 MHz, D2O): δ 162,9, 147,3, 143,0, 141,9, 131,0, 128,9, 100,1, 87,4,
77,8, 70,9, 67,9, 64,2, 31,2, 28,5, 27,7, 25,2, 22,1, 13,5; 31P NMR (500
MHz, D2O): δ 1,60; LC-MS m/z [M+H]+ vypočítané pre C19H29NO9P: 447,2;
nájdených 448,1. HRMS (ESI) m/z [M + H] + vypočítané pre C19H30NO9NaP:
470,1556, nájdených 470,1544.

PRÍKLAD 8
[0108] Tento príklad ukazuje všeobecnú syntézu derivátov sekundárnych alebo
terciárnych alkylnikotinát ribozidov.
[0109] Všeobecný postup syntézy sekundárnych alebo terciárnych esterov
nikotinátu. K suspenzii hydrochloridu nikotinoylchloridu (1 mmol) a alkoholu
(1,0 mmol) v DCM bol pri -78 °C pridaný trimetylamín (3,0 mmol) a 4dimetylaminopyridín (0,1 mmol). Reakčná zmes bola zahrievaná k varu pod
spätným chladičom počas 4 hodín, a potom naliata na nasýtený roztok NaHCO3.
Organická vrstva bola spojená a sušená za vzniku olejovitého zvyšku, ktorý bol
podrobený chromatografii a eluovaný zmesou hexán a etylacetát (10 : 0 až 10 :
1) za vzniku nikotinátesteru (výťažky: 36 – 74 %).
[0110] Všeobecný postup syntézy nikotinát ribozidov chránených triacetylom.
K roztoku nikotinátesteru (0,55 mmol) a 1,2,3,5-tetra-O-acetyl-D-ribofuranózy
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(0,5 mmol) v DCM bol pod argónom pridaný trimetylsilyltrifluórmetánsulfonát
(0,5 mmol). Reakčná zmes bola zahrievaná pod spätným chladičom počas
4 hodín a prchavé látky boli odstránené za zníženého tlaku, čím bol získaný
olejový zvyšok. Výsledný olejový zvyšok bol rozdelený medzi hexán-metanol (1 :
1) a metanolová vrstva bola odobratá. Metanol bol odstránený za zníženého tlaku
za vzniku surových triacetylom chránených nikotinátových ribozidov, ktoré boli
použité priamo v ďalšom kroku bez čistenia.
[0111] Všeobecný postup na odstránenie acetylovej skupiny. K roztoku nikotinát
ribozidov chránených triacetylom (0,3 mmol) v THF bol po častiach pri -78 °C pod
argónom pridaný terc-butyloxid draselný (3,0 mmol). Reakčná zmes bola
miešaná 4 hodiny pri -78 °C. Potom bola pridaná kyselina octová (6,0 mmol), aby
bola reakcia ukončená, a prchavé látky boli odstránené za zníženého tlaku, čím
bol získaný surový produkt, ktorý bol podrobený chromatografii a eluovaný DCMMeOH (5 : 0 až 5 : 1) za vzniku sekundárneho alebo terciárneho nikotinát ribozidu
(výťažky: 14 – 32 %).

PRÍKLAD 9
[0112] Tento príklad ilustruje zlúčeniny pripravené podľa Príkladu 8 v súlade s
uskutočnením vynálezu.
[0113] 1-((2R, 3R, 4S, 5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymetyl) tetrahydrofurán-2-yl)3-((neopentyloxy) karbonyl) pyridín-1-ium-trifluórmetánsulfonát (5j). 1H NMR
(500 MHz, Oxid deutéria) δ 9,71 (d, J = 1,9 Hz, 1H), 9,34 (dt, J = 6,5, 1,5 Hz, 1H),
9,18 (dt, J = 8,1, 1,5 Hz, 1H), 8,33 (dd, J = 8,1, 6,3 Hz, 1H), 6,30 (d, J = 4,4 Hz,
1H), 4,54 (dt, J = 11,1, 4,1 Hz, 2H), 4,39 (t, J = 4,6 Hz, 1H), 4,25 - 4,18 (m, 2H),
4,07 (dd, J = 12,8, 2,9 Hz, 1H), 3,92 (dd, J = 12,8, 3,7 Hz, 1H), 1,07 (s, 9H). 13C
NMR (126 MHz, Oxid deutéria) δ 162,83, 147,39, 143,47, 141,45, 131,10,
128,47, 99,99, 87,85, 77,52, 76,51, 69,99, 60,26, 30,84, 25,49. 19F NMR (471
MHz, metanol-d4) δ -80,11.
[0114] 1-((2R, 3R, 4S, 5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymetyl)tetrahydrofurán-2-yl)3-((izopentyloxy)karbonyl)pyridín-1-ium-trifluórmetánsulfonát (5 h). 1H NMR (500
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MHz, Metanol-d4) δ 9,86 (s, 1H), 9,47 (d, J = 6,2 Hz, 1H), 9,14 (dt, J = 8,1, 1,5
Hz, 1H), 8,32 (dd, J = 8,0, 6,2 Hz, 1H), 6,23 (d, J = 4,9 Hz, 1H), 4,54 (t, J = 6,8
Hz, 2H), 4,48 - 4,42 (m, 2H), 4,33 (dd, J = 4,8, 3,1 Hz, 1H), 4,03 (dd, J = 12,3,
2,7 Hz, 1H), 3,88 (dd, J = 12,3, 2,2 Hz, 1H), 1,85 (dp, J = 13,3, 6,7 Hz, 1H), 1,77
(q, J = 6,8 Hz, 2H), 1,03 (d, J = 6,6 Hz, 6H). 13C NMR (126 MHz, Oxid deutéria)
δ 162,80, 147,31, 143,48, 141,55, 131,15, 128,52, 100,05.
[0115] 1-((2R, 3R, 4S, 5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymetyl) tetrahydrofurán-2-yl)3- (izopropoxykarbonyl) pyridín-1-ium-trifluórmetánsulfonát (5 g). 1H NMR (500
MHz, Metanol-d4) δ 9,88 (t, J = 1,6 Hz, 1H), 9,48 (dt, J = 6,3, 1,5 Hz, 1H), 9,16
(dt, J = 8,0, 1,5 Hz, 1H), 8,35 (dd, J = 8,1, 6,2 Hz, 1H), 6,26 (d, J = 4,7 Hz, 1H),
5,39 (hept, J = 6,3 Hz, 1H), 4,53 - 4,44 (m, 2H), 4,37 (dd, J = 4,9, 3,4 Hz, 1H),
4,07 (dd, J = 12,3, 2,7 Hz, 1H), 3,92 (dd, J = 12,3, 2,3 Hz, 1H), 1,49 (d, J = 6,4
Hz, 6H). 13C NMR (126 MHz, Metanol-d4) δ 162,20, 148,02, 144,76, 143,23,
132,72, 129,39, 102,55, 90,44, 79,85, 72,69, 72,05, 61,75, 21,85. 19F NMR (471
MHz, metanol-d4) δ -79,96.
[0116] 1-((2R, 3R, 4S, 5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymetyl) tetrahydrofurán-2-yl)3-((terc-pentyloxy) karbonyl) pyridín-1-ium- trifluórmetánsulfonát (5i). 1H NMR
(500 MHz, Metanol-d4) δ 9,80 (d, J = 1,9 Hz, 1H), 9,45 (dd, J = 6,3, 1,5 Hz, 1H),
9,12 (dt, J = 8,1, 1,6 Hz, 1H), 8,33 (dd, J = 8,1, 6,2 Hz, 1H), 6,25 (d, J = 4,9 Hz,
1H), 4,49 (dd, J = 6,4, 3,8 Hz, 2H), 4,36 (dd, J = 4,9, 3,1 Hz, 1H), 4,05 (dd, J =
12,3, 2,8 Hz, 1H), 3,91 (dd, J = 12,3, 2,4 Hz, 1H), 2,05 (qd, J = 7,5, 1,9 Hz, 2H),
1,68 (s, 6H), 1,06 (t, J = 7,5 Hz, 3H). 13C NMR (126 MHz, Metanol-d4) δ 161,53,
147,92, 144,57, 142,95, 133,58, 129,34, 102,44, 90,61, 88,53, 79,87, 72,30,
61,87, 34,34, 25,67, 25,58, 8,56. 19F NMR (471 MHz, metanol-d4) δ -82,24.
[0117] 3-(terc-butoxykarbonyl)-1-((2R,

3R,

4S,

5R)-3,4-dihydroxy-5-

(hydroxymetyl)tetrahydrofurán-2-yl)pyridín-1-ium-trifluórmetánsulfonát (5k).

1

H

NMR (500 MHz, Metanol-d4) δ 9,81 (d, J = 1,6 Hz, 1H), 9,44 (dd, J = 6,3, 1,5 Hz,
1H), 9,10 (dt, J = 8,1, 1,5 Hz, 1H), 8,31 (dd, J = 8,1, 6,2 Hz, 1H), 6,23 (d, J = 4,9
Hz, 1H), 4,46 (t, J = 4,6 Hz, 2H), 4,34 (dd, J = 4,8, 3,2 Hz, 1H), 4,04 (dd, J = 12,2,
2,7 Hz, 1H), 3,90 (dd, J = 12,2, 2,3 Hz, 1H), 1,70 (s, 9H). 13C NMR (126 MHz,
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Metanol-d4) δ 161,64, 147,98, 144,62, 143,12, 133,72, 129,28, 102,57, 90,63,
85,95, 79,97, 72,29, 61,86, 28,16. 19F NMR (471 MHz, metanol-d4) δ -82,38.

PRÍKLAD 10
[0118] Tento

príklad

demonštruje

účinok zlúčenín

podľa

vynálezu na

koncentrácie NAD+ v bunkách HEK-293 (ľudské embryonálne bunky obličiek).
[0119] Bunky HEK-293 boli spracované s 250 mmol esteru kyseliny nikotínovej s
mononukleotidmi počas 24 hodín, a potom bola stanovená koncentrácia NAD+
pomocou známeho NAD+ cyklizačného testu (Jacobson, EL a kol., Arch. Biochem.
BIOPHYS., 175: 627 -634 (1976)). Bunky boli premyté PBS, spočítané
hemocytometriou a peletované. Bunky boli potom ošetrené 7 % kyselinou
chloristou a potom neutralizované 1 M NaOH a 500 mM fosforečnanu draselného,
pH 8,5. NAD+ obsah bol potom zmeraný na čítačke doštičiek za použitia diaforázy
a laktátdehydrogenázy za použitia Resazurinu ako farbiva, ktoré je redukované na
rezarufin (emisie 560 nm). NAD+ hladiny boli kvantifikované pomocou štandardnej
krivky za použitia známej koncentrácie NAD+. Koncentrácia NAD+ bola stanovená
na nmol NAD+/106 bunkách. Všetky hodnoty v Tabuľke 1 sú uvedené v porovnaní
s kontrolou. Zlúčeniny, ich koncentrácia a výsledné hladiny NAD+ (ako percento
kontroly) sú uvedené v Tabuľke 1.
Tabuľka 1: Bunkové účinky ribozid-5-fosfátov kyseliny nikotínovej na bunky
Zlúčenina
5b (Butyl)
5b (Butyl)
5b (Butyl)
5c (Pentyl)
5c (Pentyl)
5c (Pentyl)
5c (Pentyl)
5d (Hexyl)
5d (Hexyl)
5d (Hexyl)
5e (Heptyl)
5e (Heptyl)
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Koncentrácia
µM
25 µM
100 µM
500 µM
25 µM
100 µM
200 µM
500 µM
25 µM
100 µM
500 µM
25 µM
100 µM

Bunková
línia
HEK293
HEK293
HEK293
HEK293
HEK293
HEK293
HEK293
HEK293
HEK293
HEK293
HEK293
HEK293

Inkubačná
doba
24 hod
24 hod
24 hod
24 hod
24 hod
24 hod
24 hod
24 hod
24 hod
24 hod
24 hod
24 hod

Hladina NAD+ (%
verzus kontrola)
104 ± 29
165 ± 31
103 ± 32
80 ± 21
105 ± 26
171 ± 18
124 ± 27
136 ± 26
162 ± 15
146 ± 48
152 ± 19
150 ± 11
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Zlúčenina
5e (Heptyl)
5f (Oktyl)

Koncentrácia
µM
500 µM
200 µM

Bunková
línia
HEK293
HEK293

Inkubačná
doba
24 hod
24 hod

Hladina NAD+ (%
verzus kontrola)
123 ± 21
90 ± 8,7

PRÍKLAD 11
[0120] Tento príklad demonštruje účinok mononukleotidu kyseliny nikotínovej na
intracelulárne hladiny NAD+ v bunkách HEK293 a Neuro2a.
[0121] Schopnosť mononukleotidu kyseliny nikotínovej, NaMN, slúži ako NAD+
zlepšujúce činidlo v cicavčích bunkových líniách, bunky Neuro2a a HEK293 boli
skúmané po 8 hodinách inkubácie. NaMN bol pridaný do média pre rast buniek
v koncentrácii 1 mM. Všetky spracovania buniek boli vykonané duplicitne.
Nikotínamid ribozid (NR) v koncentrácii 1 mM bol použitý ako pozitívna kontrola.
Nespracované bunky slúžili ako negatívne kontroly. Bunky boli spracovávané po
stanovenú dobu a potom zozbierané odtrhnutím tryzínu a peletovaním. Bunky
boli spočítané hemocytometrom a potom lyzované pôsobením 100 μl kyseliny
chloristej (7 %). Lyzáty potom boli neutralizované pôsobením roztokov NaOH a
K2PO4. Koncentrácie NAD+ boli stanovené testom na báze daforázy. NAD+ boli
tiež spustené štandardy na vytvorenie štandardnej krivky. Výsledky sú graficky
znázornené na OBR. 4.
[0122] Ako je zrejmé z výsledkov ukázaných na OBR. 4, iba liečba NR vedie k
zvýšeniu NAD+ obsah v bunkách. Žiadne intracelulárne zvýšenie NAD+ je
pozorované na liečbu NaMN. Tieto výsledky ukazujú, že kyslá zlúčenina NaMN
nepôsobí ako prekurzor NAD+ alebo zosilňovač NAD+ pri vonkajšej aplikácii na
bunky cicavcov.

PRÍKLAD 12
[0123] Tento príklad demonštruje účinok podávania zlúčenín podľa vynálezu na
hladiny NAD+ v rôznych myších tkanivách.
[0124] Myšiam bolo sondou podaných buď 500 mg/kg, alebo 750 mg/kg
zlúčeniny rozpustenej v 200 μl PBS. Kontrolné myši dostali len 200 μl PBS.
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Nikotínamid ribozid (NR) v rovnakej dávke bol použitý ako pozitívna kontrola. Vo
všetkých prípadoch bol počet zvierat v každej skupine najmenej 5. Po 4 hodinách
boli zvieratá usmrtené a bola im odobratá krv a tkanivá. Pri jednej sade
experimentov bola myšiam zavedená sondou zlúčenina 5f, a potom boli myši
obetované po 1, 2 alebo 4 hodinách. Tkanivá boli bleskovo zmrazené v
skúmavkách kvapalným dusíkom. Tkanivá obsahujúce NAD+ boli merané mletím
tkanív v trecej miske a tĺčikom v tekutom dusíku. Mleté tkanivo bolo zvážené,
ošetrené 7 % kyselinou chloristou, a potom neutralizované 1 M NaOH a 500 mM
fosforečnanu draselného s pH 8,5. Obsahy NAD+ boli merané na čítačke
doštičiek za použitia diaforázy a laktátdehydrogenázy s resazurinom ako
farbivom, ktoré je redukované na rezarufin (emisia 560 nm). NAD+ hladiny boli
kvantifikované pomocou štandardnej krivky za použitia známej koncentrácie
NAD+. Koncentrácie NAD+ boli stanovené ako nmol NAD/mg tkaniva.
[0125] Výsledky sú graficky znázornené na OBR. 5-10.
[0126] OBR. 5A-5E ukazujú úrovne NAD+ v pečeni, obličkách, mozgu, svaloch a
srdci 4 hodiny po podaní 500 mg/kg zlúčeniny 5f, 500 mg/kg NR (pozitívna
kontrola) alebo kontrola.
[0127] OBR. 6A-6C ukazujú hladiny NAD+ v krvi 1 h, 2 h, respektíve 4 h po
dávkovaní zlúčeniny 5f, 500 mg/kg NR (pozitívna kontrola) alebo kontrola.
[0128] OBR. 7A-7E ukazujú hladiny NAD+ v pečeni, obličkách, mozgu, svaloch a
srdci 4 hodiny po podaní 750 mg/kg zlúčeniny 5d, 750 mg/kg zlúčeniny 5c,
750 mg/kg NR (pozitívna kontrola) alebo kontrola.
[0129] OBR. 8A-8D ukazujú hladiny NAD+ v pečeni, obličkách, mozgu a svaloch,
4 hodiny po podaní 750 mg/kg zlúčeniny 5g, 750 mg/kg zlúčeniny 5a, 750 mg/kg
NR (pozitívna kontrola) alebo kontrola.
[0130] OBR. 9A-9D ukazujú hladiny NAD+ v pečeni, obličkách, mozgu a svaloch
4 hodiny po podaní 750 mg/kg zlúčeniny 5i, 750 mg/kg zlúčeniny 5h, 750 mg/kg
NR (pozitívna kontrola) alebo kontrola.
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[0131] OBR. 10A-10D ukazujú hladiny NAD+ v pečeni, obličkách, mozgu a
svaloch 4 hodiny po podaní 750 mg/kg zlúčeniny 5j, 750 mg/kg zlúčeniny 5k, 750
mg/kg NR (pozitívna kontrola) alebo kontrola.
[0132] Použitie určitých a neurčitých členov a termínu „aspoň jeden“ a
podobných odkazov v kontexte opisu vynálezu (najmä v kontexte nasledujúcich
nárokov) je potrebné chápať tak, že zahŕňa jednotné aj množné číslo, pokiaľ tu
nie je uvedené inak, alebo je to jasne v rozpore s kontextom. Použitie termínu
„aspoň jeden“ nasledovaný zoznamom jednej alebo viacerých položiek
(napríklad „aspoň jeden z A a B“) treba chápať tak, že znamená jednu položku
vybranú z uvedených položiek (A alebo B) alebo akákoľvek kombinácia dvoch
alebo viacerých z uvedených položiek (A a B), pokiaľ tu nie je uvedené inak,
alebo je to jasne v rozpore s kontextom. Termín „obsahujúci“, „majúci“ a
„zahŕňajúci“ majú byť chápané ako termíny s otvoreným koncom (t. j. v zmysle
„zahŕňajúci, ale neobmedzujúci sa na“), pokiaľ nie je uvedené inak. Vymenovanie
rozsahov hodnôt tu má iba slúžiť ako skrátená metóda individuálneho
odkazovania na každú samostatnú hodnotu spadajúcu do rozsahu, pokiaľ tu nie
je uvedené inak, a každá samostatná hodnota je začlenená do špecifikácie, ako
by tu bola jednotlivo uvedená. Všetky tu opísané spôsoby môžu byť vykonávané
v akomkoľvek vhodnom poradí, pokiaľ tu nie je uvedené inak alebo inak jasne
neodporuje kontext. Použitie akýchkoľvek a všetkých tu poskytnutých príkladov
alebo príkladných jazykov (napr. „ako“) je zamýšľané len na lepšie osvetlenie
vynálezu a nepredstavuje obmedzenie rozsahu vynálezu, ak nie je uvedené inak.
Žiadny jazyk v špecifikácii by sa nemal vykladať tak, že by naznačoval akýkoľvek
nenárokovaný prvok ako zásadný na vykonávanie vynálezu.
[0133] Tu sú opísané výhodné uskutočnenia tohto vynálezu, vrátane najlepšieho
spôsobu, ktorý je vynálezcom známy na realizáciu vynálezu. Varianty týchto
výhodných uskutočnení môžu byť zrejmé odborníkom s bežnými znalosťami v
odbore po prečítaní predchádzajúceho opisu. Vynálezcovia očakávajú, že
odborníci v odbore použijú také variácie, ako je to vhodné, a vynálezcovia
zamýšľajú, aby bol vynález praktizovaný nie inak, ako je tu konkrétne opísané.
V súlade s tým tento vynález zahŕňa všetky modifikácie a ekvivalenty predmetu
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uvedeného v pripojených nárokoch. Okrem toho, akákoľvek kombinácia vyššie
opísaných prvkov vo všetkých jej možných obmenách je zahrnutá v tomto
vynáleze, pokiaľ tu nie je uvedené inak alebo inak jasne nie je v rozpore s
kontextom, pokiaľ spadajú do rozsahu nárokov.
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Ing. Tomáš Hörmann
patentový zástupca
Bratislava, SK

PATENTOVÉ NÁROKY

1.

Zlúčenina vzorca (I):

kde R je C3-C20 alkyl s lineárnym alebo rozvetveným reťazcom,
C2-C20 alkenyl s lineárnym alebo rozvetveným reťazcom, C2-C20 alkynyl,
C3-C20 cykloalkyl, C6-C10 aryl, C3-C20 heterocyklyl alebo C5-C10 heteroaryl
alebo ich soľ.
2.

Zlúčenina alebo soľ podľa nároku 1, kde R je n-propyl, n-butyl, n-pentyl,
n-hexyl, n-heptyl, n-oktyl, 2,2-dimetylpropyl, 3-metylbutyl, izopropyl,
1,1-dimetylpropyl alebo t-butyl.

3.

Zlúčenina podľa nároku 1, kde heterocyklylová skupina je vybraná
z morfolínu,

piperidínu,

tetrahydrofurylu,

oxetanylu,

pyrolidinylu

a dihydrobenzofuránu, a kde heteroarylová skupina je vybraná z furanylu,
tiofenylu, pyrolylu, pyrazolylu, imidazolylu, 1,2,3-triazolylu, 1,2,4-triazolylu,
izoxazolylu, oxazolylu, izotiazolylu, tiazolylu, 1,3,4-oxadiazol-2-ylu, 1,2,4oxadiazol-2-ylu,

5-metyl-1,3,4-oxadiazolu,

3-metyl-1,2,4-oxadiazolu,

pyridinylu, pyrimidinylu, pyrazinylu, pyridazinylu, triazinylu, benzofuranylu,
benzotiofenylu,

indolylu,

chinolinylu,

izochinolinylu,

benzimidazolylu,

benzoxazolinylu, benzotiazolinylu a chinazolinylu.

4.

Spôsob prípravy zlúčeniny vzorca (I):
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kde R je C3-C20 alkyl s lineárnym alebo rozvetveným reťazcom,
C3-C20 alkenyl s lineárnym alebo rozvetveným reťazcom, C3-C20 alkynyl,
C3-C20 cykloalkyl, C6-C10 aryl, C3-C20 heterocyklyl alebo C5-C10 heteroaryl
alebo ich soľ, pričom spôsob zahŕňa krok reakcie zlúčeniny vzorca (III):

so zmesou POCl3 a PO(OR5)3, kde R5 je C1-C6 alkyl, nasledovaný reakciou
s vodou za vzniku zlúčeniny vzorca (I).

5.

Spôsob podľa nároku 4, kde heterocyklylová skupina je vybraná z
morfolínu,

piperidínu,

tetrahydrofurylu,

oxetanylu,

pyrolidinylu

a

dihydrobenzofuránu, a kde heteroarylová skupina je vybraná z furanylu,
tiofenylu, pyrolylu, pyrazolylu, imidazolylu, 1,2,3-triazolylu, 1,2,4-triazolylu,
izoxazolylu, oxazolylu, izotiazolylu, tiazolylu, 1,3,4-oxadiazol-2-ylu, 1,2,4oxadiazol-2-ylu,

5-metyl-1,3,4-oxadiazolu,

3-metyl-1,2,4-oxadiazolu,

pyridinylu, pyrimidinylu, pyrazinylu, pyridazinylu, triazinylu, benzofuranylu,
benzotiofenylu,

indolylu,

chinolinylu,

izochinolinylu,

benzimidazolylu,

benzoxazolinylu, benzotiazolinylu a chinazolinylu.

6.

Spôsob podľa nároku 4, kde sa zlúčenina vzorca (III) pripraví reakciou
zlúčeniny vzorca (II):
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kde R' je metyl alebo etyl, so zlúčeninou vzorca ROH v prítomnosti bázy v
rozpúšťadle za vzniku zlúčeniny vzorca (III).

7.

Spôsob podľa nároku 4, kde sa zlúčenina vzorca (III) pripraví reakciou
nikotinátesteru (IV):

s 1,2,3,4-tetra-O-acetyl-D-ribofuranózou za vzniku zlúčeniny vzorca (V):

a reakciou zlúčeniny vzorca (V) s bázou za vzniku zlúčeniny vzorca (III).

8.

Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 4-7, kde R je C3-C20 alkyl s
rozvetveným reťazcom.

9.

Farmaceutická kompozícia obsahujúca zlúčeninu alebo soľ podľa
ktoréhokoľvek z nárokov 1-3 a farmaceuticky prijateľný nosič.

10. Nutraceutická

kompozícia

obsahujúca

zlúčeninu

alebo

soľ

podľa

ktoréhokoľvek z nárokov 1-3.
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11. Zlúčenina podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1-3 alebo jej soľ na použitie na
zvyšovanie bunkovej produkcie NAD+, kde je bunka v cicavcovi, pričom
zlúčenina je účinná na podporu funkcie metabolického systému, podporu
funkcie svalov alebo regeneráciu, podporu funkcie sluchového systému
alebo podporu kognitívnych funkcií.

12. Zlúčenina na použitie podľa nároku 11, kde bunka je v cicavcovi s poruchou
lipidov, metabolickou dysfunkciou, kardiovaskulárnym ochorením, traumou
CNS alebo PNS, neurodegeneratívnym ochorením alebo stavom, alebo
stratou sluchu, alebo je v cicavcovi, ktorý bol vystavený toxickému činidlu.

13. Zlúčenina podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1-3 alebo jej soľ na použitie na
zlepšovanie mitochondriálnej hustoty v bunke, kde bunka je v cicavcovi, kde
zlúčenina je účinná na podporu funkcie metabolického systému, podporu
svalovej funkcie alebo regenerácie, podporu funkcie sluchového systému
alebo podporu kognitívnych funkcií.

14. Zlúčenina na použitie podľa nároku 13, kde bunka je v cicavcovi s poruchou
lipidov, metabolickou dysfunkciou, kardiovaskulárnym ochorením, traumou
CNS alebo PNS, neurodegeneratívnym ochorením alebo stavom, stratou
sluchu alebo je v cicavcovi, ktorý bol vystavený toxickému činidlu.
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cells – bunky
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liver - pečeň, level - hladina, fold over control - násobok kontroly, kidneyobličky, brain – mozog
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muscle – sval, level – hladina, fold over control – násobok kontroly, heart –
srdce
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level – hladina, fold over control – násobok kontroly, 1st hr blood – krv z prvej
hodiny
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liver – pečeň, level – hladina, fold over control – násobok kontroly, kidney –
obličky, brain – mozog
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muscle – sval, level – hladina, fold over control – násobok kontroly, heart –
srdce
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liver – pečeň, level – hladina, fold over control – násobok kontroly, kidney –
obličky
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brain – mozog, level – hladina, fold over control – násobok kontroly, muscle –
sval
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liver – pečeň, level – hladina, fold over control – násobok kontroly, kidney –
obličky
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muscle – sval, level – hladina, fold over control – násobok kontroly, brain –
mozog
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liver – pečeň, level – hladina, fold over control – násobok kontroly, kidney –
obličky
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muscle – sval, level – hladina, fold over control – násobok kontroly, brain mozog
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