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(11) 9471
(97) EP3419598 / 06/11/2019
(96) 17710315.7 / 16/03/2017
(22) 23/01/2020
(21) AL/P/ 2020/42
(54) Formulim fosfomicine per administrim parenteral
10/11/2020
(30) 16160698 16/03/2016 EP
(71) Georgopoulos, Apostolos; Schifer, Albert and Rous, Wolfgang
Geneegasse 8, 1130 Wien, AT; Satzingerweg 64/4/430, 1210 Wien, AT ;Cumberlandstraße
113/7, 1140 Wien, AT
(72) Georgopoulos, Apostolos (Geneegasse 8, 1130 Wien); Schifer, Albert (Satzingerweg
64/4/430, 1210 Wien) ;Rous, Wolfgang (Cumberlandstraße 113/7, 1140 Wien)
(74) Raimonda KARAPICI
Rr. Ndreko Rino, Nd. 1, H. 34/Ap 28 Tiranë
(57)
1. Konteiner i mbyllur qe permbannje solucion ujor gati per administrim parenteral, ku ne
solucion jane tretur te pakten nje kripe fosfomicine e pranueshme farmaceutikisht dhe nje
acid i pranueshem farmaceutikisht, ku solucioni permban nje doze totale fosfomicine qe
korespondon nga 1 deri ne 15 gram fosfomicine, ku raporti ne mase i acidit succinik ndaj
fosfomicines eshte ndermjet 30:1 dhe 50:1, ku volume i solucionit eshte ndermjet 1 ml dhe
100 ml/g fosfomicin.
2. Konteiner i mbyllur sipas pretendimit 1, ku solucioni eshte gati per administrim intravenoz.
3. Konteiner i mbyllur sipas pretendimit 1 ose pretendimit 2, ku konteineri i mbyllur eshte i
vulosur, preferohet qe konteineri te jete mbyllur ne menyre te tille qe hapja e konteinerit te
jete kryesisht ireversibel.
4. Konteiner i mbyllur sipas cdonjerit prej pretendimeve 1 deri ne 3, ku konteineri eshte
zgjedhur nga:
- nje ampule, e bere vecanerisht nga material plastik ose qelqi, preferohet nje ampule
qe hapet duke i keputur majen, e bere vecanerisht nga material plastik ose qelqi,
- nje shishke me vrime te hapeshme, preferohet e vulosur duke perdorur nje mbulese
mbrojtese,
- nje cante infuzioni, dhe
- nje shiringe, sidomos nje shiringe e parambushur.

5. Konteiner i mbyllur sipas cdonjerit prej pretendimeve 1 deri ne 4, ku konteineri, i cili
preferohet te jete nje shishke me vrime te hapeshme ose nje cante infuzioni, ka nje mur ndares
te pa demtuar, per shembull te bere prej gome.
6. Konteiner i mbyllur sipas cdonjerit prej pretendimeve 1 deri ne 5, ku konteineri siguron
mbrojtjen nga drita per solucionin, dhe eshte kryesisht opak.
7. Konteiner i mbyllur sipas cdonjerit prej pretendimeve 1 deri ne 6, ku kripa e fosfomicines
e pranueshme farmaceutikisht eshte zgjedhur nga kripe disodium fosfomicine, kripe
monosodium fosfomicine, nje kripe potasiumi fosfomicinea fosfomycin potassium salt, nje
kripe litiumi fosfomicine, kripe magneziumi fosfomicine, dhe kripe kalciumi fosfomicine.
8. Konteiner i mbyllur sipas cdonjerit prej pretendimeve 1 deri ne 7, ku solucioni ka nje pH
prej 6.4 deri ne 8.4, preferohet me te madh se 6.5 dhe me pak se 8.0, preferohet akoma me
shume prej 6.9 deri ne 7.9, sidomos preferohet prej 7.0 deri ne 7.8 bile preferohet me shume
prej 7.1 deri ne 7.7, sidomos prej 7.2 deri ne 7.6 ose bile prej 7.3 deri ne 7.5; ose ku solucioni
ka nje pH me pak se 10.0, preferohet me pak se 9.0, perferohet me teper te jete me pak se
8.5, bile preferohet akoma me teper te jete me pak se 8.0, sidomos me pak se 7.75 ose e
shumta 7.5.
9 Konteiner i mbyllur sipas cdonjerit prej pretendimeve 1 deri ne 8, ku raporti ne mase i acidit
succinik ndaj fosfomicines eshte kryesisht 40:1.
10. Konteiner i mbyllur sipas cdonjerit prej pretendimeve 1 deri ne 9, ku konteineri i mbyllur
pajtohet me "EU Guidelines for Good Manufacturing Practice for Medicinal Products for
Human and Veterinary Use", i vlefshem me 15 Shkurt 2016, vecanerisht Aneksi 1 ne
versionin "25 Nentor 2008 (rev.)";
dhe/ose konteineri ka qene mbushur me solucionin dhe mbyllur ne peruthje me Aneksin 1
te "EU Guidelines for Good Manufacturing Practice for Medicinal Products for Human and
Veterinary Use" ne versionin "25 Nentor 2008 (rev.)".
11. Paketimi qe permban te pakten nje konteiner te mbyllur sipas cdonjerit prej pretendimeve
1 deri ne 10 dhe preferohet nje flete instruksioni per pacientin;
ku paketimi siguron mbrojtjen nga drita per solucioni dhe konteinerin e mbyllur, vecanerisht
duke qene kryesisht opak, dhe/ose ku konteineri siguron mbrojtjen nga drita te solucionit,
vecanerisht duke qene kryesisht opak.
12. Metode qe perfshin magazinimin e konteinrit te mbyllur te cdonjerit prej pretendimeve 1
deri ne 10 ose paketimin e pretendimit 11 ne nje temperature ndermjet 0°C dhe 60°C,
sidomos ne nje temperature prej15°C deri ne 35°C ose ne temperature dhome, per te pakten
nje jave, preferohet prej te pakten nje muaj, sidomos preferohet per te pakten tre muaj, ku
magazinimi vendoset ne kushtet e mbrojtjes nga drita.

13. Metode per prodhimin e konteinrit te mbyllur te cdonjerit prej pretendimeve 1 deri ne 10,
qe perfshin mbushjen e konteinerit me solucion ne menyre sterile, dhe mbylljen e konteinerit,
duke perfshire opsionalisht me tej vulosjen e konteinerit te mbyllur;
preferohet ku solucioni nuk prodhohet nga nje perzierje pudre te kripes fosfomicine te
pranueshme farmaceutikisht dhe acidit te pranueshem farmaceutikisht qe jane perzier ne nje
menyre sterile ne perputhje me "EU Guidelines for Good Manufacturing Practice for
Medicinal Products for Human and Veterinary Use", i vlefshem me 15 Shkurt 2016, sidomos
ne pwerputhje me Aneksin 1 ne versionin "25 Nentor 2008 (rev.)" .

(11) 9472
(97) EP2983641 / 18/12/2019
(96) 14737346.8 / 08/04/2014
(22) 11/03/2020
(21) AL/P/ 2020/154
(54) HIDROXHEL ME BAZË POLIMERI
10/11/2020
(30) TRA 201304209 08/04/2013 TR
(71) Yeditepe Universitesi
Inonu Mahallesi Kayisdagi Caddesi 26 Agustos Yerlesimi Kadikoy, 34755 Istanbul, TR
(72) SAHIN, Fikrettin (Yeditepe Universitesi Genetik Ve Biyomuhendislik Bolumu
Kayisdagi Atasehir, Istanbul); DEMIRCI, Selami (Yeditepe Universitesi Genetik Ve
Biyomuhendislik Bolumu Kayisdagi Atasehir, Istanbul) ;DOGAN, Aysegul (Yeditepe
Universitesi Genetik Ve Biyomuhendislik Bolumu Kayisdagi Atasehir, Istanbul)
(74) Ardit Loloçi
Rr.Fortuzi, nr. 137, Tiranë
(57)
1. Hidroxhel; i cili është kundër-plakjes, plagë-shëruese dhe kundër mikrobit i cili është
përftuar duke shtuar poloxamer dhe pentahidrate pentaborate natriumi tek xheli që është
përdorur si një tranportues.
2. Hidroxhel sipas Pretendimit 1, të karakterizuar nga 3% pentahidratë pentaborate
natriumi të përdorur.
3. Hidroxhel sipas Pretendimeve 1 deri 2 të karakterizuar nga 4% poloksamer të përdorur
në xhelin e përgatitur.
4. Hidroxhel sipas Pretendimeve 1 deri 3, i cili mund të jetë përdorur në një locion, krem,
emulsion, sprucues, shkumë, pastë, pudër, allci, pllak lëkure, produkte tekstili për fashimin
e plagës.

(11) 9479
(97) EP3330257 / 11/03/2020
(96) 17203628.7 / 10/04/2012

(22) 03/04/2020
(21) AL/P/ 2020/212
(54) DERIVATËT PIRIMIDINE PËR TRAJTIMIN E INFEKSIONEVE VIRALE
12/11/2020
(30) EP 11161595 08/04/2011 EP
(71) Janssen Sciences Ireland Unlimited Company
Barnahely, Ringaskiddy, Co Cork, IE
(72) JONCKERS, Tim Hugo Maria (c/o Janssen Pharmaceutica NV, Turnhoutseweg 30,
2340 Beerse); RABOISSON, Pierre Jean-Marie Bernard (c/o Janssen Pharmaceutica NV,
Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse); MC GOWAN, David Craig (c/o Janssen Pharmaceutica
NV Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse); LAST, Stefaan Julien (c/o Janssen Pharmaceutica
NV, Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse); VLACH, Jaromir (144 Impasse de l'Orchidée,
74800 La Roche sur Foron); EMBRECHTS, Werner, Constant J. (c/o Janssen
Pharmaceutica NV, Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse) ;PIETERS, Serge Maria Aloysius
(c/o Janssen Pharmaceutica NV, Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse)
(74) Krenar LOLOÇI
Rr. Ibrahim Rugova, P.1/1, Kati II, Tiranë, Shqipëri (Albania)
(57)

1. Një përbërje e formulës (I)

ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme,

tautomer(ë), tretës ose polimorf i saj, ku
R1 është hidrogjen, C1-4alkil, ciklopropil, C1-6alkoksi, halogjen, hidroksil, ose trifluorometil;
R2 është C1-8alkil, (C1-4)alkoksi-(C1-4)alkil, C3-7cikloalkil, C4-7heterocikël, heterocikël
biciklik, arilalkil, heteroaril, ose heteroarilalkil secili prej të cilëve është zëvendësuar në
mënyrë opsionale nga një ose më shumë zëvendësues zgjedhur në mënyrë të pavarur nga
halogjen, hidroksil, amino, C1-6alkil, di-(C1-6)alkilamino, C1-6alkilamino, C1-6alkil, C16alkoksi,

C3-6cikloalkil, acid karboksilik, ester karboksilik, amide karboksilike, heterocikle,

aril, alkenil, alkinil, arilalkil, heteroaril, heteroarilalkil, nitrile; dhe
R3 është C4-8alkil, C4-8alkoksi, C2-6alkenil ose C2-6 alkinil, secili prej të cilëve është
zëvendësuar në mënyrë opsionale nga një ose më shumë zëvendësues zgjedhur në mënyrë
të pavarur nga halogjen, hidroksil, amino, C1-3alkil, C1-3alkoksi, C3-6 cikloalkil, dhe nitrile.

2. Përbërja e pretendimit 1, ku R2 është C1-8alkil, zëvendësohet në mënyrë opsionale nga
një ose më shumë zëvendësues zgjedhur në mënyrë të pavarur nga halogjen, hidroksil,
amino, C1-6alkil, di-(C1-6)alkilamino, C1-6alkilamino, C1-6alkil, C1-6alkoksi, C3-6cikloalkil,

acid karboksilik, ester karboksilik, amide karboksilik, heterocikle, aril, alkenil, alkinil,
arilalkil, heteroaril, heteroarilalkil dhe nitrile.
3. Përbërja e pretendimit 2, e cila është zgjedhur nga përbërjet e mëposhtme
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8. Një përbërje e formulës (I) sipas pretendimit 1 ku R1 është hidrogjen ose -CH3 dhe ku R2
dhe R3 janë siç specifikohen më sipër.
9. Një përbërje e formulës (I) sipas pretendimit 1 ku R2 është C1-3alkil zëvendësuar nga aril,
heterocikle, ose heteroaril i cili është zëvendësuar më tej nga C1-3alkil, C1-6alkoksi, ester
karboksilik ose amide karboksilik dhe ku R1 dhe R3 janë siç specifikohen më sipër.
10. Një kompozim farmaceutik që përfshin një përbërje të formulës (I) ose një kripë
farmaceutikisht të pranueshme, tautomer(ë), tretës ose polimorf të saj sipas çdo njërit prej
pretendimeve 1-9 së bashku me një ose më shumë ekscipientë farmaceutikisht të
panueshëm, diluentë ose mbartës.
11. Një përbërje e formulës (I) ose një kripë farmaceutikisht e panueshme, tautomer(ë),
tretës ose polimorf i saj sipas çdo njërit prej pretendimeve 1-9, ose një kompozim
farmaceutik sipas pretendimit 10 për përdorim si një medikament.
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1. Një metodë e zbatuar në një dokument identiteti (1) që përfshin një mikroqark (100) dhe
mjete (200) që mundësojnë mikroqarkun (100) të komunikojë me një terminal (S.I.),
mikroqarku (100) i dizenjuar të lejojë transmetimin e të dhënave të marra nga të dhënat e
ruajtura në zonën e ruajtjes në përgjigje të një kërkese (rq) të marrë nga terminali i
përmendur (S.I.), metoda përfshin hapat e mëposhtëm:
- marrjen nga mikroqarku (100) të një identifikuesi (id) të terminalit të përmendur
(S.I.), dhe
- identifikim i terminalit të përmendur (S.I.) duke krahasuar të paktën pjesërisht
identifikuesin e përmendur (id) të terminalit të përmendur (S.I.) me identifikues të
dallueshëm (id1, id2, idi) ose pjesë e identifikuesve të ruajtur në mikroqark (100),
Metoda e karakterizuar në atë që ajo përfshin më tej hapat e mëposhtëm:
- përcaktimin e një veprimi (Ai) për tu kryer, veprimi i përmendur (Ai) i zgjedhur, si
një funksion i identifikuesit (id) i terminalit (S.I.), ndërmjet veprimeve dalluese (A1,
A2, Ai) në mënyrë respektive të shoqëruara me identifikuesët e përmendur (id1, id2,
idi) ose pjesë të identifikuesve në një modl memorie të mikroqarkut; dhe
- performanca, nga mikroqarku, i veprimit (Ai) i përcaktuar më parë,
të paktën dy nga veprimet e përmendura (A1, A2, Ai), në mënyrë respektive të shoqëruara
me identifikuesit e përmendur (id1, id2, idi) ose pjesët e identifikuesve në modulin e
memories së mikroqarkut, përkatësisht në dy ndryshime dalluese të të dhënave të
përmendura të ruajtura në zonën e ruajtjes.

2. Metoda sipas pretendimit paraardhës, më tej përfshin një hap të vërtetimit të terminalit të
përmendur (S.I.) nga mikroqarku (100).

3. Metoda sipas cdonjë prej pretendimeve paraardhëse, ku mikroqarku (100) është
dezinjuar të transmetojë të paktën një pjesë të të dhënave të përmendura në vijim të hapit të
kryerjes së veprimit të përmendur (Ai).

4. Metoda sipas cdonjë prej pretendimeve paraardhëse, ku mikroqarku (100) është
dezinjuar të transmetojë të paktën një pjesë të të dhënave të përmendur cilido të jetë
rezultati i krahasimit të përmendur.

5. Metoda sipas cdonjë prej pretendimeve paraardhëse, ku të paktën një nga ndryshimet e
përmendura përfshin heqjen ose shtimin e të dhënave të shënuara fillimisht të kombinuara
me të dhënat biometrike të një individi.

6. Metoda sipas pretendimit 5, ku mikroqarku është dizenjuar për të kryer heqjen e
përmendur vetëm nëse identifikuesi i marrë (id) korrespondon me një identifikues të ruajtur
në mikroqarkun e përmendur (100) dhe shoqëruar me një terminal (S.I.) prandaj i synuar
gjatë prodhimit të dokumentit të identiteti të përmendur për të lëshuar këtë të fundit ndaj
mbajtësit të tij (P).

7. Metoda sipas një prej pretendimeve 1-4, ku të paktën një prej prej ndryshimeve të
përmendura synon një aktivizim variabël, kur një identifikues marrës (id) korrespondon me
një identifikues të ruajtur në mikroqarkun e përmendur (100) dhe shoqëruar me një
terminal (S.I.) prandaj i synuar gjatë prodhimit të dokumentit të identiteti të përmendur për
të lëshuar këtë të fundit ndaj mbajtësit të tij (P), dhe ku mikroqarku është dizenjuar të heqë
ose shtojë shënimin e të dhënave në të dhënat e marra të përmendura mbi bazën e
aktivizimit variabël të përmendur, përpara transmetimit të të dhënave të marra nga të
dhënat e ruajtura në një zonë ruajtje.

8. Metoda sipas një prej pretendimeve parardhëse, ku veprimi i përmendur (Ai) përfshin
rritjen e vlerës së një diksu të mikroqarkut të përmendur që regjistron numrin e kryerjeve
nga kjo e fundit të një veprimi të dhënë të caktuar.

9. Metoda sipas pretendimit parardhës, ku veprimi i përmendur (Ai) është më tej i
përcaktuar mbi bazat e vlerës së diskut.

10. Metoda sipas një prej pretendimeve parardhëse, ku veprimi i përmendur (Ai) përfshin
një ndryshim të nivelit të cilësisë së të dhënave të biometrike të ruajtura në zonën e ruajtjes.

11. Metoda sipas një prej pretendimeve parardhëse, ku veprimi i përmendur (Ai) përfshin
rritjen e vlerës së një diksu të ruajtur në mikroqark (100) dhe tregues i numrit të
identifikimeve nga mikroqarku i një terminali të dhënë (S.I.).

12. Metoda sipas një prej pretendimeve parardhëse, ku veprimi i përmendur (Ai) përfshin
zgjedhjen e të dhënave të identitetit të transmetuar nga ndërmjet një set i të dhënave të
identitetit të përmbajtur në mikroqarkun e përmendur (100), në varësi të rezultatit të
krahasimit të përmendur.

13. Metoda sipas pretendimit 2, ku vërtetimi i përmendur përfshin verifikimin, nëpëmrjet
një celësi publik të ruajtur në mikroqark (100), një nënshkrim i një certifikate elektronike të
marrë nga terminali (S.I.).

14. Një dokument idetiteti që përfshin një mikroqark (100) duke përfshirë një modul
memorie,dhe mjete (200) që mundësojnë mikroqarkun (100) të komunikojë me një terminal
(S.I.), mikroqarku (100) i dizenjuar të lejojë transmetimin e të dhënave të marra nga të
dhënat e ruajtura në zonën e ruajtjes në përgjigje të një kërkese (rq) të marra nga terminali i
përmendur (S.I.), moduli i memories i përmendur që ruan më tej të paktën një identifikues
dhe mikroqarkun e përmendur (100) , i dizenjuar për të:
- të marrë një identifikues (id) të terminalit të përmendur (S.I.),

- të dientifikojë terminalin e përmendur (S.I.) duke krahasuar të paktën pjesërisht
identifikuesin e përmendur (id) të terminalit të përmendur (S.I.) me identifikues të
dallueshëm (id1, id2, idi) ose pjesë e identifikuesve të ruajtur në mikroqark (100),
karakterizuar në atë që mikroqarku i përmendur (100) është më tej i dizenjuar të:
- të përcaktojë një veprim (Ai) për tu kryer, veprimi i përmendur (Ai) i zgjedhur, si
një funksion i identifikuesit (id) i terminalit (S.I.), ndërmjet veprimeve dalluese (A1,
A2, Ai) në mënyrë respektive të shoqëruara me identifikuesët e përmendur (id1, id2,
idi) ose pjesë të identifikuesve në një modul memorie të mikroqarkut; dhe
- të kryejë veprimin (Ai) të përcaktuar më parë,
të paktën dy nga veprimet e përmendura (A1, A2, Ai), në mënyrë respektive të shoqëruara
me identifikuesit e përmendur (id1, id2, idi) ose pjesët e identifikuesve në modulin e
memories së mikroqarkut, përkatësisht në dy ndryshime dalluese të të dhënave të
përmendura të ruajtura në zonën e ruajtjes.
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1. Një rregullator tensoni (300) që përmban:
Qarqe rregullatorë në modë të ndezur (301, 302, 304, 306) për të gjeneruar një
tension të rregulluar (Vout), që ka elementë seri dhe komutues të qarqeve të shkurtër
(301, 302); dhe
qarqe për mbrojtje kundër kulmeve të tensionit (303), të vendosur përgjatë
elementeve të serive dhe komutuesve të qarqeve të shkurtër në hyrjen e qarqeve
rregullatore në modën ndezur për mbrojtje ndaj kulmeve të tensionit në qarqet

rregullatorë në modën ndezur, që përmban një element rezistence (Rsp) dhe një qark
të magazinimit të ngarkimit (Csp);
karakterizuar në atë që:
qarqet e përmendur rregullatorë në modën e ndezur (301, 302, 304, 306) dhe
qarku i kulmeve të tensionit të përmendur (303) janë implementuar nga një
qark i integruar (1930) në një paketë qarku të integruar (1940);
elementët seri dhe komutues të qarqeve të shkurtër (301, 302) të qarqeve
rregullatorë të modës ndezur janë ndarë në segmentë bllok komutues të
konektuar (2120, 2130, 2140); dhe
qarku i magazinimit të ngarkimit i përmendur (Csp) qarkut të mbrojtjes nga
kulmet e tensionit është i ndarë në segmente qarku të magazinimit të
ngarkimit të konektuar (2121, 2122) të cilët janë të ndërthurur ndërmjet
segmenteve bllok komutues
2. Rregullatori i tensionit i pretendimit 1, që përmban të paktën një strukturë MOS ose një
pllakë paralele metal-isolues-metal, MIM, kapacitor që përfshin qarkun e magazinimit të
ngarkimit dhe të paktën një pjesë të elementit rezistencë.
3. Rregullatori i tensionit i pretendimit 2, në të cilin qarku i magazinimit të ngarkimit të
përmendur përmban kapacitor MOS të shumëfishtë, në të cilin një nyje e ndërmjetme e
serive kapacitorë MOS është i konektuar me një rrjet këndor.
4. Rregullatori i tensionit i pretendimit 3, në të cilin seritë e kapacitorëve MOS janë
kofngiruar për të gjeneruar një tension të interpoluar të dëshiruar të nyjes së ndërmjetme të
serive të kapacitorëve MOS bazuar në një potencial DC të aplikuar.
5. Rregullatori i tensionit i pretendimit 4, që është vendosur për të ruajtur një tension
përgjatë secilit kapacitor nën një limit të tensionit DC.
6. Rregullatori i tensionit i pretendimit 2, në të cilin elementi rezistencë është vendosur për
të ulur kumbimin e tensionit të rregulluar gjatë periudhës së komutimit të elementëve
komutues.
7. Rregullatori i tensionit i pretendimit 2, në të cilin elementi rezistencë është vendosur për
të ulur degradimin e elementëve komutues.
8. Rregullatori i tensionit i pretendimit 2, në të cilin një vlerë (Rdiss) e rezistencës të
elementit rezistencë është bazuar në rezistencës karakteristike (Zchar) të një përafrimi të një
elementi të grumbulluar të një linje transmetimi, në të cilin linja e transmetimit përmban
një qark të magazinimit të ngarkimit dhe një induktim parazitik të lidhur me qarqet
rregullatorë që përfshin induktimin (Lintl) të lidhur me qarqe mr cip të qarkut të integrua me
induktim (Lpar,pk) të lidhur me paketën e integruar të përmendur.

9. Rregullatori i tensionit i pretendimit 2, në të cilin vlera (Rdiss) e rezistencës së elemtnti
rezistencë përbën një përputhje rezistence të plotë me rezistencën e plotë karakteristike
(Zchar) të një përafrimi të një elementi të grumbulluar të një linje transmetimi që përfshin një
qark të magazinimit të ngarkimit dhe një induktim parazitik të lidhur me qarqet rregullatorë
ku kulmi i tensionit ulet në një gamë frekuencash.
10. Rregullatori i tensionit i pretendimit 2, në të cilin linja e transmetimit përmban qarkun e
magazinimit të ngarkimit dhe një induktim parazitik të lidhur me qarqet rregullatorë në
modën ndezur që përfshin një induktim (Lintl) të lidhur me qarkun e brendshëm me cip të
një qarku të integruar të rregullatorit të tensionit dhe një induktim (Lpar,pk) të lidhur me
paketën e qarkut të integruar.
11. Rregullatori i tensionit i pretendimit 2, në të cilin qarqet e mbrojtjes ndaj kulmit të
tensionit janë konfiguruar për të mbrojtur elementë seri dhe komutues të qarqeve të
shkurtër nga kulmet e tensionit në hyrjen e qarqeve rregullatorë.
12. Rregullatori i tensionit i pretendimit 11, në të cilin një vlerë (Rdiss) e rezistencës të
elementit rezistencë përbën një përputhje e rezistencës së plotë me një rezistencë të plotë
karakteristike (Zchar) të një përafrimi të një elementi të grumbulluar të një linje transmetimi
që përfshin një qark të magazinimit të ngarkimit dhe një induktim parazitik të lidhur me
qarkun rregullator ku kulmi i tensionit ulet në një gamë frekuencash.
13. Rregullatori i tensionit i pretendimit 12, në të cilin linja e transmetimit përmban një
qark të magazinimit të ngarkimit dhe një induktim parazitik të lidhur me qarkun rregullator
në modën ndezur që përfshin një induktim (Lintl) të lidhur me qarkun e brendshëm me cip të
një qarku të integruar të rregullatorit të tensionit dhe një induktim (Lpar,pk) të lidhur me
paketën e qarkut të integruar.
14. Rregullatori i tensionit i pretendimit 2, në të cilin vlera (Rdiss) e rezistencës së
elementit rezistencë përbën një përputhje të rezistencës së plotë me rezistencën e plotë
karakteristike (Zchar) të një linje transmetimi në të cilën, kulmi i tensionit uletvoltage
spiking is decreased në një gamë frekuencash.
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1. Një metodë për purifikimin e ajrit nga gazra, mikrorganizma, pika, grimca të
padëshiruara të madhësive nano dhe më të mëdha në një dhomë purifikimi që përmban një
zonë të pluhurit të ujit (6) dhe një dhomë vijuese të shpërthimit të ioneve (7), e cila metodë
përmban:
Ajër ionizues (1) që vjen për purifikim në një dhomë ionizimi (3) që ndodhet në një
skaj hyrjeje të dhomës së purifikimit, pas së cilës ajri drejtohet nëpër zonën e
pluhurit të ujit (6) dhe më pas nëpër dhomën e shpërthimit të ioneve (7) në të cilën
hedhjet e ionit dalin prej majave të shpërthimit të ionit (8), në të cilin materialet
grimca ose në formën e pikave të përfshira në ajër (1) që do të purifikohen dhe që
rrjedhin nëpër hedhjet e ionit nga maja e shpërthimit të ioneve (8) hidhen në
sipërfaqe mbledhëse në tokë (9) dhe
masa e mbledhur mbi sipërfaqet e mbledhjes (9) rrjedh drejt fundit të dhomës së
purifikimit dhe nga aty drejt drenazhimit (5) në mënyrë të njëkohshme me drejtimin
jashtë dhomës së purifikimit të ajrit të purifikuar, karakterizuar në atë që:
Para hapit të ionizimit, ajri (1) që vjen nga purifikimi është drejtuar në
kontakt me sensorë gazi (2) dhe
një qendër elektrike dhe kontrolli (10) që përcakton një tension për
ionizimin bazuar në sinjalet nga sensorët e gazit (2) dhe në të cilin tensioni
për ionizimin është një tension negative ose pozitiv ndërmjet 10 kV deri 36
kV;
në të cilin uji që do të përdoret për zonën e pluhurit të ujit (6) është oksiduar
me peroksid hidrogjeni në mënyrë që të intensifikojë eliminimin e gazit dhe
shfarosjen e mikrobeve.
2. Metoda sipas pretendimit 1, karakterizuar në atë që madhësia e pikave të pluhurit të
ujit në zonën e pluhurit të ujit (6) është më e vogël se 20 µm.
3. Metoda sipas pretendimit 1 ose pretendimit 2, në të cilin gazrat e padëshiruar të
përmendur përmbajnë in ëhich said non-desired gases comprise iod të gaztë, dioksid
karboni dhe amoniak.
4. Përdorim i metodës sipas pretendimit 1 për ndarjen e grimcave radiale dhe iodit të gaztë
në emetimet e ajrit nga impiantet e energjisë bërthamore.
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1.

Një metodë për përcaktimin e cfDNA-së kimerike në kampionin e një pacienti, metodë që

përfshin:

(a)

sigurimin e një kampioni ADN-je joqelizore (cfDNA) nga një kampion gjaku, serumi ose

plazme i marrë nga një pacient;

(b)

kryerjen e një PCR-je dixhitale të shumëfishtë që përfshin të paktën një amplifikim të parë

dhe një amplifikim të dytë, ku amplifikimi i parë përqendrohet te një kopje e parë e vetme e lokusit
gjenomik dhe rezulton në prodhimin e një amplikoni të parë dhe amplifikimi i dytë përqendrohet te
një kopje e dytë e vetme e lokusit gjenomik dhe rezulton në prodhimin e një amplikoni të dytë, ku
amplikoni i parë dhe i dytë ndryshojnë në gjatësi me të paktën 50 çifte bazë;

(c)

përcaktimin e pjesës së amplikonit të parë ose amplikonit të dytë në produktin total të

amplifikuar me anë të PCR-së dixhitale të hapit (b) për të siguruar një faktor korrigjimi për fraksionin
e amplifikueshëm të kampionit të cfDNA-së, dhe

(d)

korrigjimin e PCR-së dixhitale diagnostikuese të kryer te kampioni i cfDNA-së për vlerësimin

e nivelit të ADN-së kimerike të pranishme në kampion duke përdorur faktorin e korrigjimit të
përcaktuar në hapin (c).
2.

Metoda e pretendimit 1, ku hapi (b) përfshin gjithashtu një reaksion amplifikimi që

përqendrohet tek ADN-ja e shtuar në kampionin e gjakut, serumit apo plazmës para ekstraktimit.
3.

Metoda e pretendimit 1 ose 2, ku amplikoni i parë dhe i dytë ndryshojnë në gjatësi me 100

ose më shumë nukleotide.
4.

Metoda e cilitdo prej pretendimeve 1 deri në 3, ku amplikoni më i gjatë nga amplikoni i parë

dhe i dytë është me gjatësi nga 150 deri në 400 çifte bazë dhe amplikoni më i shkurtër mes tyre
është me gjatësi nga 50 deri në 150 çifte bazë.
5.

Metoda e cilitdo prej pretendimeve 1 deri në 4, ku kampioni i cfDNA-së është marrë nga një

pacient që ka kryer transplant.
6.

Metoda e cilitdo prej pretendimeve 1 deri në 4, ku kampioni i cfDNA-së është marrë nga një

pacient me kancer.
7.

Metoda e cilitdo prej pretendimeve 1 deri në 4, ku kampioni i cfDNA-së është marrë nga një

paciente shtatzënë.
8.

Metoda e cilitdo prej pretendimeve 1 deri në 7, ku pacienti është një qenie njerëzore.

9.

Metoda e cilitdo prej pretendimeve 1 deri në 8, ku ADN-ja kimerike është marrë nga një

dhurues organesh ose një fetus.
10.

Metoda e cilitdo prej pretendimeve 1 deri në 8, ku ADN-ja kimerike është marrë nga qeliza

kancerogjene.
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1. Një metodë për kontrollimin e stabilizatorit të gërshërës (10) të makinerive vetëlëvizëse të
punës (1), sic është mbatjësit e teleskopit ose të ngjashme, të një lloji që përmban një ose më
shumë palë të krahëve stabilizues (2) teleskopik të rrotullueshëm, secili krahë (2) që përmban
një segment të parë (21) dhe një segment të dytë (22) të shtrirë dhe i mbledhshëm në lidhje
me segmentin e parë (21) të përmendur dhe të dhënjë me një këmbë (20) për kontaktin me
një sipërfaqe toke, ku nga një konfigurim i punës të stabilizuesit (10), në të cilin rrotat (11)
të makinës (1) të përmendur janë ngritur nga sipërfaqja e tokës, me segmentin e dytë (22)
relativ tek një pozicion i parë i shtrirë dhe me këmbë (20) relative që pushojnë në sipërfaqen
e tokës, stabilizuesi (10) janë bërë në një konfigurim pushimi të karakterizuar nga
sekuencat vijuese të hapave:

rrotullimi i krahëve (2) sipër tek një pozicion pjesërisht pushimi i parë;
mbledhja e segmentit të dytë (22) tek një pozicion plotësisht i mbyllur; dhe
rrotullimi i krahëve (2) sipër tek një pozicion plotësisht pushimi.
2. Metoda sipas pretendimit paraprijës, ku rrotullimi i krahëve (2) deri tek pozicioni i
pjesshëm i parë është kryer nga rrotullimi fillestar i krahëve (2) deri tek pozicioni pjesërisht
i rritur i dytë, më poshtë se pozicioni i parë, kështu duke mundësuar një pushim të rrotave
(11) në sipërfaqen e tokës, më pas duke rrotulluar krahët (2) deri tek pozicioni i parë.
3. Metoda sipas të paktë një nga pretendimet paraprijëse, ku pozicionin plotësisht të ngritur,
krahët (2) janë paralel tek njëra-tjetra.
4. Metoda sipas të paktën një nga pretendimet paraprijëse, ku në pozicionin e ngritur
pjesërisht të parë, krahët (2) janë kryqëzuar në lidhje me njëra tjetrën.
5. Metoda sipas të paktën një nga pretendimet paraprijëse, ku në pozicionin e ngritur
pjesërisht të parë të krahëve (2), këmbët (20) relative janë distancuar nga sipërfaqja e tokës.
6. Metoda sipas të paktën një nga pretendimet paraprijëse, ku në pozicionin e ngritur
pjesërisht të parë, krahët (2) janë anuar nga një kanë nën-zero (A) që është më pak se ose i
barabartë me 10 gradë në lidhje me pozicionin e ngritur plotësisht.
7. Metoda sipas pretendimit paraprijës, ku pozicioni i ngritur pjesërisht i parë, krahët (2) janë
anuar ndërmjet 0.1 dhe 6 gradë në lidhje me pozicionin e ngritur plotësisht.
8. Metoda sipas ndonjë nga pretendimet paraprijëse në pozicionin e ngritur pjesërisht të parë,
krahët (2) janë anuar ndërmjet 0.1 dhe 4 gradë në lidhje me pozicionin e ngritur plotësisht.
9. Metoda sipas pretendimit paraprijës, ku në pozicionin e ngritur pjesërisht të parë, krahët
(2) janë anuar substancialisht me 4 gradë në lidhje me pozicionin e ngritur plotësisht.
10. Metoda sipas ndonjë nga pretendimet paraprijëse, ku në pozicionin e ngritur plotësisht,
krahët (2) janë horizontale.
11. Metoda sipas të paktën një nga pretendimet paraprijëse, ku në pozicionin plotësisht të
mbyllur të segmenteve të dytë, krahët (2) janë një gjatësi minimale.
12. Metoda sipas të paktën një nga pretendimet paraprijëse, ku në pozicionin e ngritur
plotësisht, stabilizuesit (10) janë tek një distancë maksimale nga sipërfaqja e tokës.

13. NJë sistem stabilizues për makinën e punës vetëlëvizëse (1), sic është një mbajtës i
teleskopit ose e ngjashme, që përmban stabilizues gërshërë (10), të aftë për të kaluar nga
konfigurimet e punës, në të cilën ato stabilizojnë makinën (1), duke ngritur rrotat (22) të
makinës (1) nga sipërfaqja e tokës, tek një konfigurim pushimi, në të cilën rrotat (11) e
përmendura janë ulur në sipërfaqen e tokës, që përmbajnë sipas rradhës:
një ose më shumë palë të krahëve (2) teleskopik stabilizues të rrotullueshëm, secili
krahë (2) që përmban një segment të parë (21) dhe një segment të dytë (22), të shtrirë
dhe të mbledhshëm në lidhje me segmentin e parë (21), dhe të dhënë me një këmbë
(20) për kontaktin me një sipërfaqe të tokës;
mënyra e lëvizjes së parë (3) e aftë të rrotullojë krahët (2) ndërmjet një pozicioni të
ngritur plotësisht dhe pozicionit funksionues të ulët;
mënyra lëvizjes së dytë e aftë për të lëvizur segmentet e dyta (22) brenda një pozicioni
plotësisht të mbyllur dhe pozicionit të shtrirë; të karakterizuar nga një njësi
përpunimi të konfiguruar për kontrollin e mënyrave të lëvizjes së parë dhe të dytë në
një mënyrë të tillë që stabilizuesi (10) kryen sekuencat mbledhëse vijuese:
duke rrotulluar krahët (2) sipës tek një pozicion i ngritur pjesërisht i parë;
duke mbledhur segmentet e dyta (22) tek një pozicion i mbyllur plotësisht; dhe
duke rrotulluar krahët (2) sipër tek një pozicion i ngritur plotësisht, në mënyrë
që stabilizuesit (10) e përmendur janë në pozicionin pushues të përmendur.
14. Sistemi sipas pretendimit praprijës, ku stabilizuesit (10) përmban, për secilin palë të
krahëve (2), një strukturë mbështetëse (100) të fiksuar tek korniza e makinerisë (1), tek e cila
segmentet e para (21) janë varur, në të cilën segmentet e dyta (22) relative janë futur në
mënyrë të rrëshqitshme, ku sistemi përmban:
mënyra zbulimit e parë (51, 52), të lidhur tek njësia përpunuese e përmendur dhe e
aftë të masë animin e secilit krahë (2) në lidhje me një planë referencë (P) që është i
fiksuar në lidhje me strukturën (100) të përmendur;
mënyra zbulimit e dytë, e lidhur tek njësia përpunuese dhe e aftë të masë gjatësinë e
pjesës të secilit segment të dytë (22) që është i projektuar në lidhje me segmentin (21)
respektivë të parë;
një modul animi, i përfshirë në njësin përpunuese, të konfiguruar për verifikimin nëse
krahët (2) janë në pozicionin e ngritur pjesërisht të parë të përmendur në të cilin ato
janë anuar nga një kënd mbledhës i parë (A) dhe për të verifikuar nëse krahët (2) janë
në pozicionin e ngritur plotësisht të përmendur, në të cilin ato janë anuar një nga kënd
mbledhës i dytë;
dhe

një modul shtrirje, të përfshirë në njësin përpunuese për verifikimin nëse segmentet e
dyta (22) janë në pozicionin e mbyllur plotësisht, ku pjesët e projektimit relativ knë
një gjatësi mbledhje të paracaktuar.
15. Sistemi sipas pretendimit paraprijës, ku plani referencës (P) është substancialisht
horizontal.
16. Sistemi sipas pretendimit 14 ose pretendimit 15, ku këndi mbledhës i dytë i përmendur
është substancialisht zero.
17. Sistemi sipas të paktën një nga pretendimet paraprijëse 14-16, ku këndi mbledhës i parë
(A) është ndërmjet 0.1 dhe 10 gradë.
18. Sistemi sipas të paktën një nga pretendimet paraprijëse 14-17, ku këndi mbledhës i parë
(A) i përmendur është ndërmjet 0.1 dhe 4 grada.
19. Sistemi sipas të paktën një nga pretendimet paraprijëse 14-18, ku këndi mbledhës i parë
(A) i përmendur është substancialisht 4 gradë.
20. Sistemi sipas të paktën një nga pretendimet paraprijëse 13-19, ku mënyra zbulimit të parë
të përmendur përmban, për cdo krahë (2), një element tregues (51) të ngurtë të saj dhe më tej
përmban një ose më shumë sensorë (52) për zbulimin e elementit tregues (51).
21. Sistemi sipas pretendimit paraprijës, ku elementi tregues (51) të përmendur është fiksuar
tek segmenti i parë (21) të krahut relativ (2) dhe ku një sensor kontrolli (52) për secilin krahë
(2) është montuar tek struktura mbështetëse e përmendur (100), të rregulluar në mënyrë që
të kontrollojë pozicionin e elementit tregues (51) relativë.
22. Një makinë pune vetëlëvizëse (1), sic është një mbajtës teleskopi ose e njëjta, që përmban
një sistem stabilizues sipas të paktën një nga pretendimet nga 13 deri 21.
23. Një program kompjuteri i cili, kur operon në një njësi përpunimi elektronike të një
sistemi sipas të paktën një nga pretendimet 13 deri 21, kryen hapat e metodës sipas të
paktën një nga pretendimet 1 deri 12.
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. Një pajisje ngarkimi (1) me qëllim për t’u përdorur me makineri pune (2) sic është
telemanovruesi, platformat ajrore të punës ose të ngjashmet, që përmban një koshë ngarkimi
(2) i pajisur me një planë të poshtëm (20) i aftë për të mbështetur operatorët dhe një shumicë
të mureve anësor (21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28) të rregulluar tek anët e një perimetri të planit
të poshtëm (20) të përmendur, ku perimetri i përmendur është dhënë me një profil që ka një
ndërprerje (R), të përcaktuar tek koshi (2) një hapësirë pritëse (S) i qëllimshëm për të marrë
një tub (C) ose objekte të tjera të ngjashme; pajisja (1) e përmendur përmban një ose më
shumë element reduktues (51, 52), të përshtatur për të qënë të lëvizshëm të fiksuar tek koshi
(2), tek hapësira pritëse (S), duke lejuar në këtë mënyrë boshllikun ndërmjet koshit (2) dhe
sipërfaqes së tubit (C) të përmendur për t’u cliruar ose anulluar; pajisja (1) që është e
karakterizuar në atë që elementët reduktues (51, 52) janë të ngurtë dhe të zgjatur dhe janë
të përshtatur për t’u montuar paralelisht tek anët respektive (R1, R2, R3) të ndërprerjes (R).
2. Pajisja (1) sipas pretendimit paraprijës, ku plani i poshtëm (20) i përmendur është i formësC.
3. Pajisja (1) sipas të paktën një nga pretendimet paraprijëse, ku ndërprerja (R) e përmendur
është e përcaktuar nga të paktën tre anë të njëpasnjëshme (R1, R2, R3), tek një kënd nga njëri
tjetri.
4. Pajisja (1) sipas të paktën një nga pretendimet paraprijëse, ku koshi (2) përmban një pjesë
të parë, nga e cila dy pjesë projektimi shtrihen, duke përcaktuar ndërmjet tyre një hapësirë
pritëse (S).
5. Pajisja (1) sipas pretendimit paraprijës, ku elementët reduktues (51, 52) janë përshtatur për
t’u rregulluar substancialisht koplanar tek plani i poshtëm (20) të koshit (2).
6. Pajisja (1) sipas pretendimit 1, që përmban një shumicë të elementëve reduktues (51, 52)
secili përmban një anë të parë dhe të dytë (50, 500) kundër njëra tjetrës, ku ana e parë (50)

është e përshtatur për t’u vendosur në kontakt me një anë (R1, R2, R3) të ndërprerjes (R) ose
me anën e dytë (500) të një elementi reduktues të ndryshëm (51, 52).
7. Pajisja (1) sipas pretendimit paraprijës, ku secili element reduktues (51, 52) ka një formë
substancialisht tranpezoidale, ku bazë më e gjerë është përcaktuar nga ana e parë (50) e
përmendur dhe bazë më e vogës është përcaktuar nga ana e dytë e përmendur (500).
8. Pajisja (1) sipas pretendimit 6 ose pretendimit paraprijës, ku ana e parë (50) është më së
shumti për aq sa ana respektive (R1, R2, R3) e ndërprerjes (R) të planit të poshtëm (20) ose
ana e dytë (500) të elementit reduktues të ndryshëm (51, 52) të përmendur.
9. Pajisja (1) sipas të paktën një nga pretendimet paraprijëse, që përmban një ose më shumë
platforma modulare (5), të gjatësive të ndryshëm, secila që përmban një shumicë të
elementëve reduktues (51, 52) të rregulluar në mënyrë të njëpasnjëshme tek njëra tjetra,
secila platformë (5) që është e lëvizshme në mënyrë të bashkuar tek një anë respektive (R1,
R2, R3) të ndërprerjes (R).
10. Pajisja (1) sipas të paktën një nga pretendimet paraprijëse, ku ndërprerja e përmendur (R)
është e formës-U dhe përfshin tre anë të njëpasnjëshme (R1, R2, R3), pingule dy nga dy, dy
nga anët (R1, R2) që përballen me njëra tjetrën.
11. Pajisja (1) sipas të paktën një nga pretendimet paraprijëse, ku një mur lateral (21, 22, 23)
është e fiksuar në mënyrë të lëvizshme tek sipërfaqja (20) tek nëj anë e ndërprerjes (R).
12. Pajisja (1) sipas pretendimit 10 dhe pretendimit paraprijës, ku tre mure laterale (21, 22,
23) vendosen tek tre anët (R1, R2, R3) të ndërprerjes (R) që janë fiksuar në mënyrë të
lëvizshme tek planet e poshtme (20).
13. Pajisja (1) sipas pretendimit 11 ose pretendimit 12, që përmban të paktën një pajisje
zbulimi (4), të montuar tek koshi (2), dhe e përshtatur për të zbuluar nëse muret anësore të
lëvizshme (21, 22, 23) të përmendur është në një pozicion të sigurtë të tyre në të cilën është
vendosur tek një anë respektive (R1, R2, R3) të ndërprerjes (R) të planit të poshtëm (20),
pajisja zbulimit (4) e përmendur që është e përshtatur për të prodhuar sinjale paralajmërimi
sipas zbulimeve të kryera.
14. Pajisja (1) sipas të paktën një nga pretendimet paraprijëse, që përmban një cikrik ngritës
(3) të dhënë me një krah të lëvizshëm (31) që përmban një pjesë aktive distale (310) që
përfshin një gremc mbërthyes dhe ngritës dhe një rrotull rreth gremcit të përmendur, cikriku
(3) i përmendur që është pozicionuar në mënyrë të tillë që pjesa aktive (310) mund të jetë
rregulluar në hapësirën pritëse (S) të sipërmendur.

15. Një sistemi ngarkimi për një makineri pune, sic është një telemanovrues ose i ngjashëm,
që përmban:
një krah ngritës të lëvizshëm;
një pajisje (1) sipas pretendimit 13, të montuar tek krahu ngritës i përmendur;
një aparaturë për rregullimin e levizjes të krahut; dhe
një njësi përpunimi të përshtatur për të marrë sinjalet paralajmëruese të përmendur
dhe të konfiguruar për të ndaluar ose lejuar aparaturën e përmendur për të lëvizur
krahun.
16. Një makineri pune vetëlëvizëse, që përmban pajisjen (1) sipas të paktën një nga
pretendimet 1 deri 14 ose një sistem sipas pretendimit paraprijës.
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1. Një metodë in vitro e përcaktimit të një ndryshimi në aktivitetin integrin alfa-4 në një
individ me një sëmundje ose çrregullim të zgjedhur nga grupi i përbërë prej sklerozës së
shumëfishtë dhe sëmundjes inflamatore të zorrëve, që përfshin:
a) matjen e një molekule të tretshme në një mostër të parë biologjike të lëngut trupor
të zgjedhur nga grupi i përbërë prej gjaku, serumi, dhe plazme dhe e marrë nga individi në
mënyrë të mënjëhershme përpara administrimit të një frenuesi integrin alfa-4;
b) matjen e një molekule të tretshme në një mostër të dytë biologjike, ku mostra e
dytë biologjike është zgjedhur nga grupi i përbërë prej gjaku, serumi dhe plazme dhe

është marrë nga individi brenda tridhjetë e një ditëve pas administrimit të frenuesit
integrin alfa-4;
c) përcaktimin nëse ka një rënie në nivelet e molekulës së tretshme ndërmjet mostrës
së parë dhe të dytë biologjike, ku rënia ndërlidhet me një rënie në aktivitetin integrin
alfa-4 tek individi, dhe në këtë mënyrë duke përcaktuar nëse, ka një ndryshim në
aktivitetin integrin alfa-4 tek individi pas administrimit të frenuesit integrin alfa-4
krahasuar me administrimin e mëparshëm të frenuesit integrin alfa-4; dhe
d) përcaktimin nëse kërkohet një rregullim në trajtimin e individit,
ku asnjë rënie ose një rënie statistikisht e parëndësishme (p > 0.05) në nivelet e molekulës së
tretshme ndërmjet mostrave të para dhe të dyta biologjike tregon përgjigje joefektive ndaj
frenuesit integrin alfa-4 që kërkon një rregullim të trajtimit të individit,
ku molekula e tretshme është sVCAM dhe/ose sMAdCAM, dhe
ku frenuesi integrin alfa-4 është një antitrup integrin anti-alfa-4.

2. Metoda e pretendimit 1, që përfshin më tej zbulimin e një rënie në nivelet e molekulës së
tretshme në mostrën e dytë biologjike krahasuar me mostrën e parë biologjike, dhe atribuimin
e rënies së sipëpërmendur ndaj një rënie në aktivitetin integrin alfa-4 tek individi pas
administrimit të frenuesit integrin alfa-4 krahasuar me administrimin e mëparshëm të
frenuesit integrin alfa-4.

3. Metoda e pretendimit 1 ose pretendimit 2, ku aktiviteti integrin alfa-4 është aktiviteti
integrin alfa-4 beta-7, dhe ku molekula e tretshme është sMAdCAM.

4. Metoda e çdonjërit prej pretendimeve të mëparshme, ku sëmundja ose çrregullimi është
zgjedhur nga grupi i përbërë prej rikthimit të sklerozës së shumëfishtë dhe sklerozës së
shumëfishtë progresive kronike, në mënyrë të preferuar ku sëmundja është rrikthim i
sklerozës së shumëfishtë

5. Metoda e çdonjërit prej pretendimeve të mëparshme, ku antitrupi integrin anti-alfa-4 është
natalizumab.

6. Metoda e çdonjërit prej pretendimeve të mëparshme, ku mostra e parë biologjike dhe/ose
e dyta është në formën e plazmës ose serumit të ngrirë.

7. Metoda e çdonjërit prej pretendimeve të mëparshme, ku mostra e dytë biologjike merret
nga individi një ditë pas administrimit të frenuesit integrin alfa-4.

8. Metoda e çdonjërit prej pretendimeve të mëparshme, ku molekula e tretshme matet me një
metodë të zgjedhur nga grupi i përbërë prej analizave imunosorbuese të lidhura me enzimën
(ELISA), analizës radioimune (RIA), njollosjes Western, dhe analiza e zbulimit të proteinave
me bazë mikrobet.

9. Metoda e çdonjërit prej pretendimeve të mëparshme, ku metoda përfshin zbulimin e asnjë
rënieje ose të një rënie statistikisht të parëndësishme (p > 0.05) në nivelet e molekulës së
tretshme në mostrën e parë biologjike krahasuar me mostrën e dytë biologjike, dhe
përcaktimin se kërkohet një rregullim i trajtimit të individit.

10. Metoda e çdonjërit prej pretendimeve të mëparshme, ku rregullimi i trajtimit përfshin
ndryshimin në një tjetër frenues integrin alfa-4 ose rritjen e dozës së frenuesit integrin alfa4.

11. Përdorimi in vitro i sVCAM dhe/ose sMAdCAM në një individ të trajtuar me një frenues
integrin alfa-4 si një biomarkues farmakodinamik për aktivitetin e (i) integrin alfa-4 ose (ii)
frenuesit integrin alfa-4, individi i sipërpërmendur që ka një sëmundje ose çrregullim të
zgjedhur nga grupi i përbërë prej sklerozës së shumëfishtë dhe sëmundjes inflamatore të
zorrëve ku përdorimi përfshin:
a) matjen e sVCAM dhe/ose sMAdCAM në një mostër të parë biologjike të zgjedhur
nga grupi I përbërë prej gjaku, serumi, dhe plazme dhe e marrë nga një lëng trupor i individit
menjëherë para administrimit të frenuesit integrin alfa-4;
b) matjen e sVCAM dhe/ose sMAdCAM në një mostër të dytë biologjike të zgjedhur
nga grupi i përbërë prej gjaku, serumi, dhe plazme dhe e marrë nga një lëng trupor i
individit brenda tridhjetë e një ditëve pas administrimit të frenuesit integrin alfa-4;

c) përcaktimin nëse ka një rënie ne nivelet e molekulës së tretshme ndërmjet mostrës
biologjike të parë dhe të dytë, ku rënie ndërlidhet me një rënie në aktivitetin integrin
alfa-4 tek individi, dhe përcaktimin në këtë mënyrë nëse ka një ndryshim në
aktivitetin integrin alfa-4 tek individi pas administrimit të frenuesit integrin alfa-4
krahasuar me administrimin e mëprashëm të frenuesit integrin alfa-4; dhe
d) përcaktimin nëse kërkohet një rregullim në trajtimin e individit,
ku asnjë rënie ose një rënie statistikisht e parëndësishme (p > 0.05) në nivelet e molekulës së
tretshme ndërmjet mostrave të para dhe të dyta biologjike tregon përgjigje joefektive ndaj
frenuesit integrin alfa-4 që kërkon një rregullim të trajtimit të individit;
ku frenuesi integrin alfa-4 është një antitrup integrin anti-alfa-4.

12. Përdorimi sipas pretendimit 11, ku individi ka një sëmundje ose një çrregullim të
zgjedhur nga grupi i përbërë prej rikthimit të sklerozës së shumëfishtë dhe sklerozës së
shumëfishtë kronike progresive, në mënyrë të preferuar ku individi ka rikthim të sklerozës
së shumëfishtë.

13. Përdorimi sipas çdonjërit prej pretendimeve 11 ose 12, ku aktiviteti integrin alfa-4 është
aktivitet integrin alfa-4 beta-7 dhe ku biomarkuesi farmakodinamik është sMAdCAM.

14. Përdorimi sipas çdonjërit prej pretendimeve 11 deri në 13, ku antitrupi integrin antialfa-4 është natalizumab.
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(57) 1. Një aparaturë e trajtimit të lëngut (100) për trajtimin e substancës së lëngshme, që
përmban:
një dhomë reaktori (104) e përcaktuar nga një mur rrethues (103);
një hyrje e lëngut, që ka një portë hyrëse, të përshtatur për të siguruar komunikimin e
lëngut nga një furnizim i jashtëm i një lëngu të lëngshëm për t'u trajtuar në dhomën e
reaktorit të përmendur (104) me anë të së cilës substanca e lëngshme në fjalë kalon në dhe
përmes dhomës së reaktorit;
një dalje nga lëngu, që ka një portë dalëse, të përshtatur për të siguruar një komunikim të
lëngut nga dhoma e reaktorit në fjalë (104) me anë të së cilës substanca e lëngshme në fjalë
kalon nga dhoma e reaktorit në fjalë;
të paktën një drejtues vale me rrezatim elektromagnetik (EMR) (120, 122), që ka një
ndërfaqe optike që përfshin një pjesë të parë të ndërfaqes (124) të bashkuar në mënyrë
operative me një portë hyrje të valës dhe një pjesë e dytë të ndërfaqes (126), i bashkuar në
mënyrë operative me një portë dalëse të drejtuesit të valës, porta e hyrjes e drejtuesit të
valës të përmendur dhe porta e daljes e drejtuesit të valës të përmendur bsdhkohrn ne
mënyrë operacionale në vë vendndodhje të hapësinuara diametralisht të kundërta në murin
rrethues të përmendur të dhomës së reaktorit të përmendur dhe të përshtatur në rrezatimin
elektromagnetik në çift të një gjatësi valore të paracaktuar me një substancë fluide që kalon
përmes dhomës së reaktorit dhe
në të cilën muri rrethues i përmendur (103) i dhomës së reaktorit të përmendur (104), hyrja
e lëngut e përmendur dhe dalja e lëngut e përmendur janë formuar në mënyrë që substanca
e përmendur e lëngut e marrë nga hyrja e lëngut të përmendur të detyrohet në një rrjedhë të
vazhdueshme kur kalon nëpër dhomën e reaktorit të përmendur drejt daljes së lëngut të
përmendur dhe ku porta hyrëse e përmendur është e përshtatur ndryshojë një presion
fillestar të lëngut të substancës së lëngut në fjalë në një presion të paracaktuar të lëngut të
paracaktuar kur kalon përmes portit të hyrjes së lëngut në fjalë në dhomën e reaktorit të
përmendur, dhe ku porta e daljes së përmendur është i përshtatur për të ndryshuar një
presion të lëngut të dhomës së substanca e lëngut së përmendur në një presion të
paracaktuar të lëngut të paracaktuar kur kalon përmes portit të prurjes së lëngut në fjalë në
daljen e lëngut të përmendur.
2. Një aparaturë për trajtimin e lëngjeve sipas pretendimit 1, ku rrezatimi elektromagnetik i
përmendur (EMR) përfshin një çift të parë (120) dhe të dytë (122) EMR të dhënë në portën
përkatëse të hyrjes së drejtuesit të valës dhe porta e daljes së drejtuesit të valës, të tilla që të
bashkueshme në mënyrë operacionale në të gjithë gjerësinë e plotë (Ë) të një vëllimi të
reaktorit të përcaktuar brenda dhomës së reaktorit në fjalë (104).
3. Një aparaturë për trajtimin e lëngjeve sipas pretendimit 2, ku pjesa e parë e ndërfaqes së
përmendur (124) dhe pjesa e dytë i ndërfaqes së përrmendur (126) përmbajnë pjesë të murit
(103) të përshtatur për të qenë të paktën pjesërisht transparente ndaj rrezatimit
elektromagnetik të një gjatësi vale të paracaktuar.
4. Një aparaturë trajtimi me lëng sipas pretendimit 3, ku secili prej pjesëve të para të
ndërfaqes dhe pjesës së dytë të ndërfaqes përmbajnë pjesë të hapura të murit (103) që kanë

një spinë mbyllëse të fabrikuar nga një material të paktën pjesërisht transparente ndaj
rrezatimit elektromagnetik të një gjatësi vale të paracaktuar.
5. Një aparaturë trajtimi i lëngjeve sipas secilit prej pretendimeve 3 deri në 5, ku të paktën
një drejtues vale i rrezatimit elektromagnetik (EMR) në fjalë përmban një bashkues të parë
EMR (120) të bashkuar me operim me portin e hyrjes në valë të sipërpërmendur dhe për
anëtarin e parë të ndërfaqes (124), dhe një bashkues i dytë EMR (122) i bashkuar me
operacion me portin e daljes në shirit të valës së sipërpërmendur dhe për anëtarin e dytë të
ndërfaqes (126).
6. Një aparaturë trajtimi me lëng sipas çdonjërit prej pretendimeve të mëparshme, ku
dhoma e reaktorit është konfiguruar dhe gjatësia e paracaktuar e valës është zgjedhur e tillë
që në përdorim të krijohet një valë e përhershme.
7. Një aparaturë trajtimi i lëngjeve sipas çdonjërit prej pretendimeve të mëparshme, ku
gjatësia e valës së paracaktuar është midis 1 mm dhe 1 m në një spektër përkatës
frekuencash nga 300 GHz deri 300 MHz (mikrovalë).
8. Një aparaturë trajtimi i lëngjeve sipas çdonjërit prej pretendimeve të mëparshme, që
përmban gjithashtu një burim të furnizimit të një lëngu të bashkuar me hyrjen e lëngut për
të mundësuar furnizimin e një substance të lëngshme që duhet të trajtohet në dhomën e
reaktorit të përmendur, një kanal shkarkimi i substancës së lëngut i bashkuar në mënyrë të
lëngshme me daljen e lëngut për të mundësuar substancën e lëngut ndërmjet furnizimit të
substancës së lëngut të kalojë dhe të përcillet larg nga dhoma e reaktorit të përmendur dhe
një bashkësi ngrohjeje, e bashkuar në mënyrë të lëngshme ndërmjet burimit të furnizimit të
substancave të lëngshme dhe dhomës së reaktorit dhe përshtatur për të transferuar energjinë
në substancën e lëngut, në mënyrë që të furnizojë substancës e lëngut në një temperaturë të
paracaktuar në dhomën e reaktorit.
9. Një aparaturë trajtimi i lëngjeve sipas çdonjërit prej pretendimeve të mëparshme, që
përmban më tej një gjenerator të rrezatimit elektromagnetik (EMR) për të gjeneruar
rrezatim elektromagnetik (EMR) të një gjatësi vale të paracaktuar, e bashkuar në mënyrë
funksionale me portën e hyrjes së drejtuesit të valës së përmendur, ku gjeneratori EMR
është gjenerator mikrovalë dhe përfshin më tej një linjë transmetimi hyrjeje, e bashkueshme
në mënyrë të operueshme me portën e hyrjes të drejtuesit të valës së përmendur të të paktën
një rrezatimi valësh elektromagnetike (EMR) dhe një linjë transmetimi dalëse, e
bashkueshme në mënyrë të operueshme me portës e daljes së drejtuesit të valës të
përmendur së paku një rrezatimi valor elektromagnetik (EMR), ku gjeneratori mikrovalë i
përmendur, linja e transmetimit të hyrjes së përmendur dhe linja e transmetimit në dalje e
përmendur janë përshtatur për të formuar një qark EMR me një lak të mbyllur me të paktën
një rreze valë rrezatimi elektromagnetik (EMR).
10. Një metodë për trajtimin e një lënde të lëngshme duke përdorur një aparat trajtimi të
lëngjeve (100) sipas secilit prej pretendimeve 1 deri në 10, metoda që përfshin:
sigurimi i një dhome reaktori (104) të konfiguruar i tillë që një furnizim i substancës
së lëngshme në fjalë të kalojë brenda dhe përmes dhomës së reaktorit të përmendur;
sigurimi i të paktën një rrezatimi vale elektromagnetike (EMR) (120, 122), që ka një
portë hyrjeje të drejtuesit të valës dhe një portë të dalje të drejtuesit të valës,
bashkuar në mënyrë të operueshme brenda dhomës së reaktorit të përmendur dhe të
përshtatur për çiftimin e rrezatimit elektromagnetik të një gjatësi vale të paracaktuar
në një substancë të lëngshme që kalon dhoma e reaktorit;

duke shkaktuar që një substancë e lëngshme të kalojë brenda dhe përmes dhomës së
reaktorit të përmendur (104);
duke bërë që rrezatimi elektromagnetik të kalojë përmes të paktën një vale rrezatimi
elektromagnetik (EMR) dhe në këtë mënyrë çiftëzohet nëpër dhomën e reaktorit.
11. Metoda e pretendimit 10, që përmban bashkim të operueshëm të portës së hyrjes të
drejtuesit të valës dhe portën e daljes se drejtuesit te vales ne fjalë brenda dhomes se
reaktorit duke bashkuar ne menyre operative portin e hyrjes se vales dhe portin e daljes se
vales ne vendndodhjet e ndara ne nje mur rrethues (103) te dhomës se reaktorit (104) ), të
tilla që të bashkohen me operacion me njëri-tjetrin, përmes një vëllimi të reaktorit të
përcaktuar brenda dhomës së reaktorit.
12. Metoda e pretendimit 11, që përmban një bashkim të operueshëm të portës hyrësë të
drejtuesit të parë të valës të përmendur dhe porta dalëse e drejtuesit të parë të dallës
përmendur brenda reaktorit të përmendur brenda dhomës së reaktorit të përmendur me anë
të një ndërfaqeje optike, për shembull, në të cilën pjesa e parë ndërfaqe dhe pjesa e dytë
ndërfaqe përmban pjesë të murit të përshtatur që të jetë të paktën pjesërisht transparent ndaj
rrezatimit elektromagnetik të gjatësisë së valës së paracaktuar të përmendur.
13. Metoda e pretendimit 11 ose 12, që përmban gjenerimin e një vale të përhershme
përgjatë dhomës së reaktorit.
14. Metoda sipas çdonjërit prej pretendimeve 11 deri 13, në të cilin gjatësia e valës së
paracaktuar është ndërmjet 1 mm dhe 1 m në një spektër frekuence respektive prej 300
GHz deri 300 MHz (mikrovalë).

(11) 9467
(97) EP3202789 / 06/05/2020
(96) 17163411.6 / 15/04/2011
(22) 03/08/2020
(21) AL/P/ 2020/498
(54) ANTITRUPAT ANTI-VLA-4
10/11/2020
(30) 324944 P 16/04/2010 US
(71) Biogen MA Inc.
225 Binney Street, Cambridge, MA 02142, US
(72) MCLACHLAN, Karen (948 Valley Ave, Solana Beach, CA 92075); TAYLOR,
Frederick R. (98 Gulliver Street, Milton, MA 02186) ;LUGOVSKOY, Alexey A. (35
Audrey Road, Belmont, MA 02478)
(74) Krenar LOLOÇI
Rr. Ibrahim Rugova, P.1/1, Kati II, Tiranë, Shqipëri (Albania)

(57)
1. Një kompozim farmaceutik që përfshin një molekulë antitrupi rekombinant, ose një
fragment që lidh-α4 e tij, që përfshin një variabël zinxhiri të rëndë dhe një variabël të zinxhirit
të lehtë, ku:
(a) variabli i zinxhirit të rëndë përfshin sekuencën e strukturës së variablit të zinxhirit të rëndë
nga IGHV1-f dhe CDRs nga zinxhiri VH i antitrupit murine HP1/2, ku CDR1 përfshin
sekuencën GFNIKDTYM, CDR2 përfshin sekuencën RIDPASGDTKYDPKFQV dhe CDR3
përfshin sekuencën GMWVSTGYALDF, dhe mbetjet amino acide në pozicionet e strukturës
24 dhe 94 të variablit të zinxhirit të rëndë sipas skemës së numërimit Kabat janë zëvendësuar,
ku mbetja e zëvendësuar në pozicionin e strukturës 24 është alanine (A) dhe mbetja e
zëvendësuar në pozicinin e strukturës 94 është acid aspartik (D);
(b) variabli i zinxhirit të lehtë përfshin sekuencën e strukturës së variablit të zinxhirit të lehtë
nga IGKV4-1 dhe CDRs nga zinxhiri VL i antitrupit murine HP1/2, ku CDR1 përfshin
sekuencën KASQSVTNDVA, CDR2 përfshin sekuencën YASNRYT dhe CDR3 përfshin
sekuencën QQDYSSPYT, dhe mbetjet amino acide në pozicionet e strukturës 1,67 dhe 87 të
variablit të zinxhirit të lehtë sipas skemës së numërimit Kabat janë zëvendësuar, ku mbetja e
zëvendësuar në pozicionin e strukturës 1 është serine (S), mbetja e zëvendësuar në pozicionin
e strukturës 67 është tirosine (Y) dhe mbetja e zëvendësuar në pozicionin e strukturës 87
është fenilalanine (F);
dhe ku molekula e antitrupit rekombinant ose fragmentit që lidh-α4 e tij lidh VLA-4.

2. Kompozimi farmaceutik i Pretendimit 1, për përdorim si një medikament në trajtimin e një
pacienti.

3. Kompozimi farmaceutik për përdorim sipas Pretendimit 2, ku pacienti ka një kancer.

4. Kompozimi farmaceutik për përdorim sipas Pretendimit 3, ku pacienti ka një tumor solid,
një malinjitet hematologjik, një mielomë të shumëfishtë ose leukemi mielogjenoze akute
(AML).

5. Kompozimi farmaceutik për përdorim sipas Pretendimit 2, ku pacienti ka një çrregullim
inflamator, sklerozë të shumëfishtë, astma, artrit reumatoid, diabete, neuriti optik, sëmundjen
e Crohn, një çrregullim akut, një dëmtim të palcës kurrizore ose dëmtim traumatik të trurit.

6. Kompozimi farmaceutik për përdorim sipas Pretendimit 2, ku trajtimi përfshin më tej
administrimin te pacienti të një agjenti terapeutik të dytë, zgjedhur në mënyrë opsionale nga
një agjent trombolitik, një agjent kimoterapeutik, një agjent neuroprotektiv, një agjent antiinflamator, një steroid, një citokine, ose një faktor rritës.

(11) 9456
(97) EP3504242 / 24/06/2020
(96) 17826089.9 / 15/12/2017
(22) 04/08/2020
(21) AL/P/ 2020/506
(54) ANTITRUPAT ANTI-OX40 DHE PËRDORIMET E TYRE
03/11/2020
(30) 201662434761 P 15/12/2016 US
(71) AbbVie Biotherapeutics Inc.
1500 Seaport Boulevard, Redwood City, CA 94063, US
(72) HARDING, Fiona A. (543 Calderon Avenue, Mountain View, California 94041)
(74) Krenar LOLOÇI
Rr. Ibrahim Rugova, P.1/1, Kati II, Tiranë, Shqipëri (Albania)
(57) 1. Një antitrup anti-OX40 i cili përfshin (i) një zinxhir VH që përfshin tre CDRs; dhe
(ii) një zinxhir VL që përfshin tre CDRs, ku:
VH CDR#1 ka sekuencë aminoacide GFTFSRYGMS (SEQ ID NO:101), VH CDR#2 ka
sekuencë aminoacide TINSNGGRTYYPDSVKG (SEQ ID NO:102), VH CDR#3 ka
sekuencë aminoacide EGITTAYAMDY
(SEQ ID NO:103), VL CDR#1 ka sekuencë aminoacide KASQSVDYDGDSYMH (SEQ ID
NO:104), VL
CDR#2 ka sekuencë aminoacide AASILES (SEQ ID NO:105), dhe VL CDR#3 ka
sekuencë aminoacide
QQSNEDPRT (SEQ ID NO:106).
2. Antitrupi anti-OX40 i pretendimit 1, i cili është monoklonal.
3. Antitrupi anti-OX40 i pretendimit 1, i cili është njerëzor.

4. Antitrupi anti-OX40 i pretendimit 3, i cili përfshin një zinxhir VH që ka sekuencë
aminoacide:

dhe një zinxhir VL që ka sekuencën aminoacide:

5. Antitrupi anti-OX40 i çdonjë prej pretendimeve 1 deri në 4, i cili është një IgG.
6. Antitrupi i anti-OX40 i pretendimit 5, i cili është një IgG1.
7. Antitrupi i anti-OX40 i pretendimit 4, i cili përfshin një zinxhir të rëndë përfshin një
zinxhir të rëndë që ka sekuencën aminoacide sipas SEQ ID NOS: 41 ose 42; dhe një zinxhir
të lehtë që ka një sekuencë aminoacide sipas SEQ ID NO: 51.
8. Një ose më shumë acide nukleike që përfshijnë sekuenca nukleotide që kodojnë
antitrupin anti-OX40 e cdonjë prej pretendimeve 1 deri në 7.
9. Një ose më shumë vektorë që përfshijnë një ose më shumë acide nukleike të pretendimit
8.
10. Një qelizë pritëse eukariotike e transformuar me një ose më shumë vektorë të
pretendimit 9.
11. Një qelizë pritëse eukariotike e ndërtuar për të shprehur një ose më shumë acide
nukleike të pretendimit 8.
12. Qeliza pritëse eukariotike e pretendimit 10 ose 11 e cila është një qelizë pritëse gjitare.
13. Një metodë e prodhimit të një antitrupi anti-OX40, që përfshin: (a) kultivimin e qelizës
pritëse të pretendimit 10 ose pretendimit 11; dhe (b) rikuperimin e antitrupit anti-OX40.

(11) 9464
(97) EP3404041 / 22/07/2020
(96) 18182009.3 / 18/04/2012
(22) 27/08/2020
(21) AL/P/ 2020/568
(54) METODË PËR TRAJTIMIN E OSTEOPOROZËS
10/11/2020
(30) 201161477065 P 19/04/2011 US
(71) Amgen Inc.
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA 91320-1799, US
(72) SAN MARTIN, Javier (One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA 91320-1799)
;WASSERMAN, Scott (5238 Via Pisa, Newbury Park, CA 91320)
(74) Krenar LOLOÇI

Rr. Ibrahim Rugova, P.1/1, Kati II, Tiranë, Shqipëri (Albania)
(57)
1.
Një antitrup i antisklerostinës që përmban një CDR-H1 me SEQ ID NR:245, një CDRH2 me SEQ ID NR:246, një CDR-H3 me SEQ ID NR:247, një CDR-L1 me SEQ ID NR:78,
një CDR-L2 me SEQ ID NR:79 dhe një CDR-L3 me SEQ ID NR:80, për përdorim në një
metodë për rritjen e densitetit mineral kockor te një grua në post-menopauzë, metodë e cila
përfshin administrimin e antitrupit të antisklerostinës te një grua në post-menopauzë që vuan
nga osteoporoza, në një sasi dhe për një periudhë trajtimi efektive për të rritur densitetin
mineral kockor të vertebrave lumbare (BMD) me të paktën 9% nga vlera bazë para trajtimit,
dymbëdhjetë muaj pas administrimit fillestar të antitrupit të antisklerostinës; ku sasia e
antitrupit të antisklerostinës të administruar është 140 mg deri në 210 mg dhe sasia e
antitrupit të antisklerostinës administrohet në një interval jo më të shpeshtë se njëherë në
muaj.

2.

Antitrupi i antisklerostinës për përdorim sipas pretendimit 1, ku antitrupi i

antisklerostinës administrohet në një sasi dhe për një periudhë trajtimi efektive për të rritur
BMD-në e vertebrave lumbare me të paktën një deviacion standard nga vlera bazë para
trajtimit, dymbëdhjetë muaj pas administrimit fillestar të antitrupit të antisklerostinës.

3.

Antitrupi i antisklerostinës për përdorim sipas pretendimit 1 ose pretendimit 2, ku

sasia e antitrupit të antisklerostinës administrohet me një shpeshtësi njëherë në muaj për
një periudhë trajtimi nga tre muaj deri në 18 muaj.

4.

Antitrupi i antisklerostinës për përdorim sipas çdonjërit prej pretendimeve 1-3, ku

sasia e antitrupit të antisklerostinës të administruar është 210 mg.

5.

Antitrupi i antisklerostinës për përdorim sipas çdonjërit prej pretendimeve 1-4, ku

(i)

sasia dhe periudha e trajtimit janë efektive për të reduktuar riskun e

frakturave vertebrale dhe jovertebrale; dhe/ose

(ii)

sasia dhe periudha e trajtimit janë efektive për të rritur BMD-në totale të

legenit me të paktën 3% nga vlera bazë para trajtimit, dymbëdhjetë muaj pas administrimit
fillestar të antitrupit të antisklerostinës.

6.

Antitrupi i antisklerostinës për përdorim sipas çdonjërit prej pretendimeve 1-5, ku

antitrupi i antisklerostinës është një imunoglobulinë që përmban vargje të lehta dhe vargje
të rënda.

7.

Antitrupi i antisklerostinës për përdorim sipas çdonjërit prej pretendimeve 1-6, ku

antitrupi i antisklerostinës është një antitrup IgG.

8.

Antitrupi i antisklerostinës për përdorim sipas çdonjërit prej pretendimeve 1-7, ku

antitrupi i antisklerostinës
(i)

demonstron një afinitet për të lidhur sklerostinën me SEQ ID NR: 1 më të

vogël ose të barabartë me 1 x 10-7 M;
(ii)

është i aftë të neutralizojë sklerostinën humane në një provë mineralizimi të

bazuar në qelizë MC3T3, kur ka më pak se një tepri 6-fishe të moleve të siteve lidhëse të
sklerostinës për provëz, krahasuar me numrin e moleve të sklerostinës për provëz;
(iii)

ka një IC50 prej 100 nM ose më pak, 50 nM ose më pak, ose 25 nM ose më

pak, për neutralizimin e sklerostinës humane në një provë të bazuar në qelizë, të tillë si
prova e fosfatazës alkaline specifike të kockave;
(iv)

ka një IC50 prej 100 nM ose më pak për neutralizimin e sklerostinës humane

në një provë sinjalizimi Wnt të bazuar në qelizë në linjat qelizore HEK293;
(v)

ka një IC50 prej 500 nM ose më pak për neutralizimin e sklerostinës humane

në një provë mineralizimi të induktuar nga BMP2 në qelizat MC3T3;
(vi)

lidhet me një polipeptid sklerostine që përmban sekuencën aminoacide të

përcaktuar në SEQ ID NR: 1, ku antitrupi i antisklerostinës në fjalë lidhet me sekuencën me
SEQ ID NR: 6; ose
(vii)

bllokon në mënyrë të kryqëzuar lidhjen e të paktën njërit prej antitrupave Ab-

A, Ab-B, Ab-1, Ab-4, Ab-5, Ab-6, Ab-7, Ab-8, Ab-9, Ab-10, Ab-12, Ab-19, Ab-20, Ab-23 dhe
Ab-24 me sklerostinën dhe/ose bllokohet në mënyrë të kryqëzuar nga lidhja me sklerostinën
nga të paktën njëri prej antitrupave Ab-A, Ab-B, Ab-1, Ab-4, Ab-5, Ab-6, Ab-7, Ab-8, Ab-9,
Ab-10, Ab-12, Ab-19, Ab-20, Ab-23 dhe Ab-24.

9.

Antitrupi i antisklerostinës për përdorim sipas çdonjërit prej pretendimeve 1-8, ku

antitrupi i antisklerostinës
(i)

përmban vargje të rënda që përfshijnë SEQ ID NR: 378 dhe vargje të lehta

që përmbajnë SEQ ID NR 376; ose
(ii)

ka vargje të rënda me SEQ ID NR: 145 ose SEQ ID NR: 392 dhe vargje të

lehta me SEQ ID NR: 141.

10.

Antitrupi i antisklerostinës për përdorim sipas çdonjërit prej pretendimeve 1-9, ku

antitrupi i antisklerostinës është
(i)

një antitrup monoklonal; dhe/ose

(ii)

një antitrup i humanizuar ose një antitrup kimerik.

11.

Antitrupi i antisklerostinës për përdorim sipas çdonjërit prej pretendimeve 1-10, ku te

njeriu administrohet një antirezorptiv pas periudhës së trajtimit, ku në mënyrë opsionale
periudha e trajtimit është 12 muaj.

12.

Antitrupi i antisklerostinës për përdorim sipas pretendimit 11, ku antirezorptiv është:
(i)

një bifosfonat;

(ii)

një inhibitor RANKL;

(iii)

një inhibitor RANKL ku inhibitori RANKL është një antitrup anti-RANKL; ose

një inhibitor RANKL ku inhibitori RANKL është antitrup anti-RANKL denosumab.

(11) 9457
(97) EP3035991 / 08/07/2020
(96) 14756224.3 / 19/08/2014
(22) 31/08/2020
(21) AL/P/ 2020/576
(54) PAJISJE PËR TRANSPORTIMIN E ILACIT ME SHUMË NJËSI
03/11/2020
(30) 201361867245 P 19/08/2013 US and 201361877610 P 13/09/2013 US
(71) TARIS Biomedical LLC
113 Hartwell Ave, Lexington, MA 02421, US
(72) LEE, Heejin (17 Cot Hill Rd,, Bedford, Massachusetts 01730); DANIEL, Karen (6 Salisbury
RoadUnit 2, Newton, Massachusetts 02458) ;SANSONE, Matthew (106 Cart Path Road, Dracut,
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(74) Ela SHOMO PANIDHA
Euromarkpat Albania LTD , Rr. Pjeter BOGDANI, P.20/4, Ap.7/5, Tirane, 100
(57)
1.
Një pajisje për transportimin e ilaçit (200, 300, 500, 600) e karakterizuar në atë që ajo përmban:
një zgavër (208, 308, 508) që përcakton një rezervuar (204);
një njësi të parë (202, 302, 502, 602) në formën e një ose më shumë tabletave të ngurta të
ndodhura brenda rezervuarit, ku njësia e parë përmban një ilaç; dhe një njësi e dytë (210, 310,
510, 610) në formën e një ose më shumë tabletave të ngurta të ndodhura brenda rezervuarit në
një pozicion të veçantë nga njësia e parë, ku njësitë e parë dhe e dytë janë në komunikim të
lëngshëm njëra me tjetrën,
ku njësia e dytë (210, 310, 510, 610) përmban një agjent osmotik i cili lehtëson in vivo çlirimin
e ilaçit nga veshja.
2.

Pajisja e pretendimit 1, ku njësia e dytë për më tej përmban një agjent tretës të ilaçit.

3.

Pajisja e pretendimit 1, ku veshja (208) përmban një porcion muri të përshukeshëm nga uji që
përcakton të paktën një pjesë të rezervuarit (204).

4.

Pajisja e pretendimit 3, ku porcioni i murit të përshkueshëm nga uji është kryesisht i
papërshkueshëm tek ilaçi në tretësirën ujore.

5.

Pajisja e pretendimit 1, ku veshja përmban të paktën një kalim të çlirimit të ilaçit (206, 306, 506),
i cili është në komunikim të lëngshëm me rezervuarin (204).

6.

Pajisja e pretendimit 1, ku veshja përmban një tub unazor, të zgjatur dhe rezervuari përmban
lumenin e tubit unazor dhe një kalim i çlirimit të ilaçit sigurohet në një fishë fundore të vendosur
në një skaj të tubit ose është siguruar në një mur anësor të tubit.

7.

Pajisja e secilit prej pretendimeve 1 deri në 6, ku ilaçi është një ilaç me tretshmëri të vogël.

8.

Pajisja e pretendimit 1, ku veshja përmban një tub unazor të zgjatur, ku tubi unazor përmban një
porcion muri të përshkueshëm nga uji dhe një porcion muri të papërshkueshëm nga uji dhe porcioni
i murit i papërshkueshëm nga uji përmban një veshje të papërshkueshme nga uji.

9.

Pajisja e pretendimit 1, ku ilaçi përmban gemcitabinë dhe një agjent osmotik që përmban ure.

10.

Pajisja e pretendimit 1, ku:

veshja përmban një tub unazor, të zgjatur, të përshkueshëm nga uji, që ka një diametër të
brendshëm nga afërsisht 2 deri në afërsisht 5 mm,
një ose më shumë tabletat e ngurta të njësisë së parë ku secila ka një diametër kryesisht të njëjtë
si diametri i brendshëm i tubit unazor të zgjatur, një ose më shumë tabletat e ngurta të njësisë
së parë zënë një gjatësi nga afërsisht 1 cm deri në afërsisht 3 cm të lumenit të tubit unazor, dhe
një gjatësi nga afërsisht 1 cm deri në afërsisht 3 cm të lumenit dhe të tubit unazor, dhe
një ose më shumë tabletat e ngurta të njësisë së dytë secila ka një diametër kryesisht të njëjtë
si diametri i brendshëm i tubit unazor të zgjatur,
një ose më shumë tabletat e ngurta të njësisë së dytë zënë një gjatësi nga afërsisht 10 cm deri
në afërsisht 15 cm të lumenit të tubit unazor.
11.

Pajisja e pretendimit 1, ku veshja (508) për më tej përmban një lumen kornizë mbajtës dhe një
kornizë mbajtëse të pozicionuar në lumenin kornizë mbajtës dhe pajisja është deformuar elastikisht
ndërmjet një forme të drejtuar relativisht të përshtatshme për tu ndërfutur nëpërmjet uretrës së një
pacienti dhe në fshikëzën e pacientit dhe një formë mbajtëse e përshtatshme për të mbajtur pajisjes
brenda fshikëzës.

12.

Pajisja e pretendimit 1, ku rezervuari përmban një kanal rregullator të rrjedhës ndërmjet njësive të
para dhe të dyta.

13.

Pajisja e pretendimit 1, ku pajisja është konfiguruar, duke ndjekur implementimin e pajisjes tek një
pacient, për të lejuar ujin ose urinën të hyjë në rezervuar (204) duke përshkuar murin dhe duke
tretur njësitë e parë dhe të dytë (202, 210).

14.

Pajisja e pretendimit 1, ku pajisja është konfiguruar të çlirojë ilaçin dhe agjentin osmotik nga
veshja.

15.

Pajisja e pretendimit 1, ku:
veshja (208, 308, 508) është e përshkueshme nga uji, njësia e parë (202, 302, 502, 602) është
një tabletë e parë e cila përmban gemcitabinë,
njësia e dytë (210, 310, 510, 610) është një tabletë e dytë që përmban agjentin osmotik, dhe
veshja (208, 308, 508) është konfiguruar të çlirojë gemcitabinën nga veshja nëpërmjet presionit
osmotik.

16.

Pajisja e pretendimit 15, ku agjenti osmotik përfshin ure.

17.

Pajisja e pretendimit 1, ku ilaçi është gemcitabinë dhe agjenti osmotik është ure, dhe ku
gemcitabina është çliruar nga pajisja me një normë urdhri zero gjatë një periudhe nga 2 deri në 14
ditë.

18.

Pajisja e pretendimit 5, ku njësia e parë (202, 302, 502) është pozicionuar pranë njësisë së dytë
(210, 310, 510) tek kalimi i çlirimit të ilaçit (206, 306, 506).

19.

Pajisja e pretendimit 18, ku ilaçi përmban gemcitabinë dhe agjenti osmotik përmban ure.

20.

Pajisja (300, 500) e pretendimit 1, ku:
një ose më shumë tabletat e ngurta të njësisë së dytë (310, 510) janë pozicionuar brenda zonave
skajore të kundërta të rezervuarit,

21.

një ose më shumë tabletat e ngurta të njësisë së parë (302, 502) janë pozicionuar brenda një
zone të ndërmjetme në rezervuar midis tabletave të dyta, dhe
kalimi i çlirimit të ilaçit (306, 506) është pozicionuar në një mur anësor të veshjes (308, 508)
ngjitur me njësinë e parë.
Një pajisje për transportimin intravezikal të ilaçit (300) që përmban:
një veshje të përshkueshme nga uji (308), ku veshja është një tub unazor, i zgjatur i formuar
nga silikoni, ku veshja përmban (i) një lumen që pëcakton një rezervuar, dhe (ii) një kalim të
çlirimit të ilaçit (306) në murin anësor të tubit unazor të zgjatur, ku kalimi i çlirimit të ilaçit
(306) është në komunikim me rezervuarin;
një tërësi tabletash ilaçi që përmbajnë të paktën 75 përqind ndaj peshës gemcitabinë HCL; dhe
një tërësi tabletash agjenti osmotik që përmbajnë të paktën 85 përqind ndaj peshës ure,
ku tabletat e agjentit osmotik janë pozicionuar brenda zonave skajore të rezervuarit dhe tabletat
e ilaçit janë pozicionuar brenda një zone të ndërmjetme në rezervuar ndërmjet tabletave të
agjentit osmotik.

22.

Pajisja për transportimin intravezikal të ilaçit (300) të pretendimit 21, ku tabletat e ilaçit janë
qendërzuar përreth kalimit të çlirimit të ilaçit (306).
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(72) OUERFELLI, Ouathek (2077 Center Avenue, Apt. 3J, Fort Lee, NJ 07024); HERBERT, Mark R.
(4180 Amoroso Street, San Diego, CA 92111); SMITH, Nicholas D. (1204 Beryl Street, San Diego, CA
92109) ;DILHAS, Anna (Häsingerstr. 32, 4055 Basel)
(74) Ela SHOMO PANIDHA
Euromarkpat Albania LTD , Rr. Pjeter BOGDANI, P.20/4, Ap.7/5, Tirane, 100
(57)
1.
Një Formë kristalore A e 4-[7-(6-ciano-5-trifluorometilpiridin-3-il)-8-okso-6-tiokso-5,7diazaspiro[3.4]okt-5-il]-2-fluoro-N-metilbenzamidit që shfaq të paktën njërin prej:
(a) një model (XRPD) i difraksionit të pudrës së rrezeve-X me pika kulmore karakteristike në
4.8±0.1° 2-Theta, 7.1±0.1° 2-Theta, 14.2±0.1° 2-Theta, 16.3±0.1° 2-Theta, 20.1±0.1° 2Theta; ose
(b) parametra të qelizës njësi sipas si vijon në -173°C:
Sistem kristalor
Grupi hapësirë

Ortorombik
P2(1)2(1)2

V
Z

4460.65(13)A3
8

a
b
c

16.3429(3)Å
37.7298(7)Å
7.23410(10)Å

α
β
γ

90°
90°
90°

Dc

1.446g.cm-1

dhe opsionalisht:
(c) modeli i njëjtë (XRPD) i difraksionit të pudrës së rrezeve-X si (a) pas ruajtjes në 40°C dhe
75% RH për të paktën një javë;
(d) një termogram DSC me një endoterm që ka një fillim temperature në 108-120°C dhe një
kulm në 133-135°C; ose
(e) kombinime të tyre.
2.

Forma kristalore e pretendimit 1, ku forma kristalore ka një model (XRPD) të difrkasionit të pudrës
së rrezeve-X me kulme karakterisitke në 4.8±0.1° 2-Theta, 7.1±0.1° 2-Theta, 14.2±0.1° 2-Theta,
16.3±0.1° 2-Theta, 20.1±0.1° 2-Theta.

3.

Forma kristalore e pretendimit 1, ku forma kristalore ka parametra të qelizës njësi në sa vijon në 173°C:
Sistem kristalor
Grupi hapësirë

Ortorombik
P2(1)2(1)2

V
Z
Dc

4460.65(13)A3
8
1.446g.cm-1

a
b
c

16.3429(3)Å
37.7298(7)Å
7.23410(10)Å

α
β
γ

90°
90°
90°

4.

Forma kristalore e petendimit 1, ku forma kristalore ka një model të njëjtë (XRPD) difraksioni të
pudrës së rrezeve-X si (a) pas ruajtjes në 40°C dhe 75% RH për të paktën një javë.

5.

Forma kristalore e pretendimit 1 ku forma kristalore ka një termogram DSC me një endoterm që ka
një fillim temperature në 108-120°C dhe një kulm në 133-135°C.

6.

Forma kristalore e pretendimit 1, ku forma kristalore karakterizohet nga të pasurit e ve-tive (a), (b),
(c), dhe (d).

7.

Forma kristalore e secilit prej pretendimeve 1-6, ku forma kristalore është tretur nga etanoli, acetoni,
ose metanoli.

8.

Forma kristalore e secilit prej pretendimeve 1-6, ku forma kristalore është një solvat etanoli.

9.

Forma kristalore e secilit prej pretendimeve 1-8, ku forma kristalore është një hidrat.

10.

Forma kristalore e secilit prej pretendimeve 1-8, ku forma kristalore është një hidrat i tretur.

11.

Një përbërje farmaceutike që përmban 4-[7-(6-ciano-5-trifluorometilpiridin-3-il)-8-okso-6-tiokso5,7-diazaspiro[3.4]okt-5-il]-2-fluoro-N-metilbenzamid dhe të paktën një përbërës shtesë të
përzgjedhur nga transportuesat, tretësat dhe mbushësat farmaceutikisht të pranueshëm, në të cilët 4[7-(6-ciano-5-trifluorometilpiridin-3-il)-8-okso-6-tiokso-5,7-diazaspiro[3.4]okt-5-il]-2-fluoro-Nmetilbenzamidi në përbërje përmban Formën A kristalore të secilit prej pretendimeve 1-10.

12.

Përbërja farmaceutike sipas pretendimit 11, ku:

i) përbërja farmaceutike është në një formë të përshtatshme për administrim oral tek një gjitar,
dhe/ose
ii) përbërja farmaceutike përmban 0.5mg deri në 1000mg 4-[7-(6-ciano-5-trifluorometilpiridin3-il)-8-okso-6-tiokso-5,7-diazaspiro[3.4]okt-5-il]-2-fluoro-N-metilbenzamid kristalor.
13.

Përbërja farmaceutike sipas pretendimit 12, ku përbërja farmaceutike është në një formë dozimi të
ngurtë orale.

14.

Një përbërje farmaceutike sipas secilit prej pretendimeve 11-13 për tu përdorur në trajtimin e
kancerit të prostatës tek një njeri.

15.

Përbërja farmaceutike për tu përdorur sipas pretendimit 14, ku kanceri i prostatës është kancer
prostate me ndjeshmëri nga hormone ose kancer prostate refraktar nga hormonet.

(11) 9468
(97) EP3203840 / 05/08/2020
(96) 15849396.5 / 06/10/2015
(22) 22/09/2020
(21) AL/P/ 2020/640
(54)
MODULATORË
TË
RREGULLATORIT
TË
PËRCUESHMËRISË
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10/11/2020
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1.

Një komponim i formulës Ib-iii:

ose një kripë e tij farmaceutikisht e pranueshme, ku:
Unaza B është një unazë C6-C10 aril ose C3-C10 heteroaril ose unazë heterociklike ku kudo
nga 1 deri në 4 atome unazore janë në mënyrë të pavarur O, S, N, ose NR;
Unaza C është një C3-C14 heteroaril ose unazë heterociklike ku kudo nga 1 deri në 4 atome
unazore janë në mënyrë të pavarur N, O, ose S, dhe ku një azot në Unazën C është pika e
bashkimit në unazën piridinë;
dhe ku, në mnëyrë të pavarur për secilën shfaqje:
R1 është halo; CN; F5S; SiR3; OH; NRR; C1-C6 alkil ose fluoroalkil; C1-C6 alkoksi ose
fluoroalkoksi; C1-C6 alkenil; C1-C6 alkinil; (C1-C9 alkilen)-R4 ku deri në katër njësi CH2 janë
zëvendësuar në mënyrë të pavarur me O, CO, S, SO, SO2 ose NR; C6-C10 aril; C3-C10
heteroaril ose unazë heterociklike ku kudo nga 1 deri në 4 atome unazore janë në mënyrë të
pavarur O, S, N, ose NR; ose C3-C10 cikloalkil;
R2 është halo; OH; NRR; azid; CN; CO2R; C1-C6 alkil ose fluoroalkil; C1-C6 alkoksi ose
fluoroalkoksi; C1-C6 alkenil; C1-C6 alkinil; C6-C10 aril; C3-C13 heteroaril ose unazë
heterociklike ku kudo nga 1 deri në 4 atome unazore janë në mënyrë të pavarur O, S, N, ose
NR; C3-C10 cikloalkil; ose një (C1-C9 alkilen)-R4 ku deri në katër njësi CH2 janë zëvendësuar
në mënyrë të pavarur me O, CO, S, SO, SO2 ose NR; ose dy grupe R2 të marrë sëbashku mund
të formojnë një grup =CH2 ose =O;
R3 është halo; CN; CO2R; C1-C6 alkil ose fluoroalkil; C1-C6 alkenil; C1-C6 alkinil; C1-C6
alkoksi ose fluoroalkoksi;
ose C6-C10 aril; C3-C10 heteroaril ose unazë heterociklike ku kudo nga 1 deri në 4 atome
unazore janë në mënyrë të pavarur O, S, N, ose NR; C3-C10 cikloalkil; ose një (C1-C9 alkilen)R4 ku deri në katër njësi CH2 janë në mënyrë të pavarur të zëvendësuara me O, CO, S, SO, SO2
ose NR; ose dy grupe R3 të marrë sëbashku mund të formojnë një grup =CH2 ose =O;
R4 është H; azid; CF3; CHF2; OR; CCH; CO2R; OH; C6-C10 aril, C3-C10 heteroaril ose
heterocikloalkil ku kudo nga 1 deri në 4 atome unazore janë në mënyrë të pavarur O, S, N, ose
NR; C3-C10 cikloalkil; NRR, NRCOR, CONRR, CN, halo, ose SO2R;
R është në mënyrë të pavarur H; OH; CO2H; CO2C1-C6 alkil; C1-C6 alkil; C1-C6 alkenil; C1C6 alkinil; C6-C10 aril; C3-C10 heteroaril ose heterocikloalkil ku secili nga 1 deri në 4 atome
unazore janë në mënyrë të pavarur O, S, N, ose NR; ose C3-C10 cikloalkil;
n është 0, 1, 2 ose 3;
p është 0, 1, 2, ose 3; dhe
q është 0, 1, 2, 3, 4, ose 5;
ku secili prej grupeve specifike për ndryshoret R1-R4 mund të zëvendësohet opsionalisht me
një ose më shumë grupe të përzgjedhura nga halo, fosfo, OH, cicloalkil, heterocikloalkil, aril,
heteroaril, fluoroalkil, alkil, alkenil, alkinil, nitro, CN, hidroksil, dhe (C1-C9alkilen)-E ku deri
në 4 njësi CH2 janë zëvendësuar në mënyrë të pavarur me O, S, SO2, SO, CO, NH, N-alkil, N-

alkenil, ose N-alkinil, dhe E është H, aril, cikloalkil, heterocikloalkil, heteroaril, alkoksi,CN,
ose CF3, ku për më tej secili prej aril, cikloalkil, heterocikloalkil, dhe heteroaril është
opsionalisht i zëvendësuar me një ose më shumë grupe të përzgjedhur nga halo, alkil, amino,
CN, alkenil, alkinil, dhe alkoksi; dhe
kur dy grupet alkoksi janë lidhur tek i njëjti atom ose atome fqinjë, dy grupet alkoksi mund të
formojnë një unazë sëbashku me atomin(et) tek i cili ata janë lidhur; dhe
ku termi “amino” i referohet NH2 i cili është zëvendësuar opsionalisht me një ose dy grupe të
përzgjedhur në mënyrë të pavarur nga alkil, cikloalkil, dhe heterocikloalkil.
2.

Komponimi ose kripa e pretendimit 1, ku unaza B është:
a) fenil, piridil, piridinë-2(1H)-one, pirazol, indole, aza-indole, tiofen, dihidrobenzofuran, ose
kuinolinë; ose (b) është përzgjedhur nga

ose
3.

Komponimi ose kripa e pretendimit 1 ose e pretendimit 2, ku unaza C është përzgjedhur nga indole,
piperidinë, azepan, azetadinë, indolinë, izoindolinë, ose pirrolidinë.

4.

Komponimi ose kripa e secilit prej pretendimeve 1 deri në 3, ku unaza C është

ose
5.

Komponimi ose kripa e secilit prej pretendimeve 1 deri në 4, ku R1 është: (a) halo, CN, C1-C6
alkil, C1-C6 alkoksi, C3-C8 cikloalkil, ose një unazë fenil, piridil, pirimidinë, indole, aza-indole,
pirazol, ose tiofen, ose një (C1-C9 alkilen)-R4 ku deri në katër njëri CH2 janë zëvendësuar në
mënyrë të pavarur me O, CO, S, SO, SO2 ose NR, ku të gjitha unazat mund të zëvendësohen me
halo, C1-C6 alkil, C1-C6 alkoksi, C1-C6 fluoroalkil, C1-C6 fluoroalkoksi, OH, CH2OH,
CH2OCH3, CN, CO2H, amino, amido, C3-C10 heteroaril, ose C3-C10 heterocikloalkil; ose (b) R1
është përzgjedhur nga CH3, Cl, F, CN, OCH3, CF3, CH2CH3, tBu, CH(CH3)2, OCH2CH2OCH2CH3,

ose

6.

Komponimi ose kripa e secilit prej pretendimeve 1 deri në 5, ku R2 është: (a) përzgjedhur nga halo,
OH, CN, azid, amino, C1-C6 alkil ose fluoroalkil, C1-C6 alkoksi ose fluoroalkoksi, unazë C3-C10
heterociklike ku deri në 4 atome unazore mund të zëvendësohen me O, S, N, ose NR; ose një (C1C9 alkilen)-R4 ku deri në katër njësi CH2 janë zëvendësuar në mënyrë të pavarur me O, CO, S,
SO, SO2 ose NR; ose (b) përzgjedhur nga Cl, F, OH, CN, N3, NH2, NH(CH3), N(CH3)2,
N(CH3)CH2CH2CH3,
N(CH3)CH2CH2CH2CH3, CH3, CH2OH, CH2CH3, CH2CH2CH3, =O, CH3SO2, CH3SO2NH,
CF3CONH, CH3CONH, CH3CON(CH3), tBuOCONH, (CH3)2CHOCONH, CH(CH3)2, CHF2,
OCH3, OCH2CH3, OCH2CH2CH3, OCH2CH2CH(CH3)2, OCF3, OCHF2, OC(CH3)3, OCH2CH2tBu,
NHCH(CH3)(CH2CH2CH3), OCH(CH3)2, NH(CH2)2O(CH2)2CH3, C(O)CH3, CH2CH2OH,
CH2NH2, NH(CH2)2OH, N(CH3)CH2CH2CH2OCH3, NHCH2CH2COOH, NH(CH2)2N(CH3)2,
NH(CH2)2NH2, NH(CH2)3NH2, NH(CH2)2OCH3, NHCH(CH3)2,

ose CO2H.
7.

Komponimi ose kripa e secilit prej pretendimeve 1 deri në 6, ku R3 është: (a) i përzgjedhur nga
halo, CN, C1-C6 alkil ose fluoroalkil, C1-C6 alkoksi, ose C3-C10 heteroaril ku deri në 4 atome
unazore mund të zëvendësohen nga S, N, ose NR; ose (b) i përzgjedhur nga Cl, I, deuterium, F,
CN, CH3, OH, OCH3, CF3, CH2CH3, CH2CF3, CH2CH2CH3, OCH2CH(CH3)2, OCH(CH3)2, CO2H,
CO2NH2, OCH2CH3, CH2OCH3, CH(CH3)2, CCH, CH2CONH2, CO2CH3, -CH2N(CH3)2, CO2tBu,
tBu, =CH2, =O,

ose
8.

Komponimi ose kripa e secilit prej pretendimeve 1 deri në 7, ku n është:
(a) 0; ose
(b) 1; ose
(c) 2.

9.

Komponimi ose kripa e secilit prej pretendimeve 1 deri në 8, ku p është:
(a) 0; ose
(b) 1; ose
(c) 2.

10.

Komponimi ose kripa e pretendimit 1, ku R1 është fenil, piridinë, ose pirazol, dhe n është 1.

11.

Komponimi ose kripa e pretendimit 1, ku R1 është fenil, piridinë, ose pirazol, n është 1, R2 është
amino ose alkil, dhe p është 0 ose 1.

12.

Komponimi ose kripa e pretendimit 1, ku R1 është fenil, piridinë, ose pirazol, n është 1, R3 është
alkil, dhe q është 1, 2, 3, ose 4.

13.

Komponimi i pretendimit 1, ku komponimi është një komponim i formulës Ib-iv:

ose një kripë e tij farmaceutikisht e pranueshme, ku, pavarësisht për secilën shfaqje:
unaza B është një unazë C6-C10 aril ose C3-C10 heteroaril ose unazë heterociklike ku kudo nga
1 deri në 4 atome unazore janë në mënyrë të pavarur O, S, N, ose NR;
Unaza C është një C3-C14 heteroaril ose unazë heterociklike ku kudo nga 1 deri në 4 atome
unazore janë në mënyrë të pavarur N, O, ose S, dhe ku një azot ose unazë C është pika e lidhjes
tek unaza piridinë;
R1 është C6-C10 aril ose C3-C10 heteroaril ku kudo nga 1 deri në 4 atome unazore janë në
mënyrë të pavarur O, S, N, ose NR;
R2 është halo; OH; NRR; azid; CN; CO2R; C1-C6 alkil ose fluoroalkil; C1-C6 alkoksi ose
fluoroalkoksi; C1-C6 alkenil; C1-C6 alkinil; C6-C10 aril; C3-C13 heteroaril ose unazë
heterociklike ku kudo nga 1 deri në 4 atome unazore janë në mënyrë të pavarur O, S, N, ose NR;
C3-C10 cikloalkil; ose një (C1-C9 alkilen)-R4 ku deri në katër njësi CH2 janë zëvendësuar në
mënyrë të pavarur me O, CO, S, SO, SO2 ose NR;
ose dy grupe R2 të marrë sëbashku mund të formojnë një grup =CH2 ose =O;
R3 është halo; CN; CO2R; C1-C6 alkil ose fluoroalkil; C1-C6 alkenil; C1-C6 alkinil; C1-C6
alkoksi ose fluoroalkoksi; ose C6-C10 aril; C3-C10 heteroaril ose unazë heterociklike ku kudo
nga 1 deri në 4 atome unazore janë në mënyrë të pavarur O, S, N, ose NR; C3-C10 cikloalkil;
ose një (C1-C9 alkilen)-R4 ku deri në katër njësi CH2 janë në mënyrë të pavarur të zëvednësuar
me O, CO, S, SO, SO2 ose NR;
ose dy grupe R3 të marrë sëbashku mund të formojnë një grup =CH2 ose =O;

R4 është H; azid; CF3; CHF2; OR; CCH; CO2R; OH; C6-C10 aril, C3-C10 heteroaril ose
heterocikloalkil ku kudo nga 1 deri në 4 atome unazore janë në mënyrë të pavarur O, S, N, ose
NR; C3-C10 cikloalkil; NRR, NRCOR, CONRR, CN, halo, ose SO2R;
R është në mënyrë të pavarur H; OH; CO2H; CO2C1-C6 alkil; C1-C6 alkil; C1-C6 alkenil; C1C6 alkinil; C6-C10 aril; C3-C10 heteroaril ose heterocikloalkil ku kudo nga 1 deri në 4 atome
unazore janë në mënyrë të pavarur O, S, N, ose NR; ose C3-C10 aikloalkil;
p është 0, 1, 2, ose 3; dhe
q është 0, 1, 2, 3, 4, ose 5.
14.

Komponimi i pretendimit 1, ku komponimi është një komponim i formulës Ib-v:

ose një kripë e tij farmaceutikisht e pranueshme, ku, pavarësisht për secilën shfaqje:
unaza B është një unazë C6-C10 aril ose C3-C10 heteroaril ose unazë heterociklike ku kudo nga
1 deri në 4 atome unazore janë në mënyrë të pavarur O, S, N, ose NR;
R1 është halo; CN; F5S; SiR3; OH; NRR; C1-C6 alkil ose fluoroalkil; C1-C6 alkoksi ose
fluoroalkoksi; C1-C6 alkenil; C1-C6 alkinil; (C1-C9 alkilen)-R4 ku deri në katër njësi CH2 janë
zëvendësuar në mënyrë të pavarur me O, CO, S, SO, SO2 ose NR; C6-C10 aril; C3-C10 heteroaril
ose unazë heterociklike ku kudo nga 1 deri në 4 atome unazore janë në mënyrë të pavarur O, S,
N, ose NR; ose C3-C10 cikloalkil;
R2 është halo; OH; NRR; azid; CN; CO2R; C1-C6 alkil ose fluoroalkil;C1-C6 alkoksi ose
fluoroalkoksi; C1-C6 alkenil; C1-C6 alkinil; C6-C10 aril; C3-C13 heteroaril ose unazë
heterociklike ku kudo nga 1 deri në 4 atome unazore janë në mënyrë të pavarur 0, S, N, ose NR;
C3-C10 cikloalkil; ose një (C1-C9 alkilen)-R4 ku deri në katër njësi CH2 janë zëvendësuar në
mënyrë të pavarur me O, CO, S, SO, SO2 ose NR;
ose 2 grupe R2 të marrë sëbashku mund të formojnë një grup =CH2 ose =O;
R3 është halo; CN; CO2R; C1-C6 alkil ose fluoroalkil; C1-C6 alkenil; C1-C6 alkinil; C1-C6
alkoksi ose fluoroalkoksi; ose C6-C10 aril; C3-C10 heteroaril ose unazë heterociklike kukudo
nga 1 deri në 4 atome unazore janë në mënyrë të pavarur O, S, N, ose NR; C3-C10 cikloalkil;
ose një (C1-C9 alkilen)-R4 ku deri në 4 njësi CH2 janë zëvendësuar në mënyrë të pavarur me O,
CO, S, SO, SO2 ose NR;
ose dy grupe R3 të marrë sëbashku mund të formojnë një grup =CH2 ose =O;
R4 është H; azid; CF3; CHF2; OR; CCH; CO2R; OH; C6-C10 aril, C3-C10 heteroaril ose
heterocikloalkil ku kudo nga 1 deri në 4 atome unazore janë në mënyrë të pavarur O, S, N, ose
NR; C3-C10 cikloalkil; NRR, NRCOR, CONRR, CN, halo, ose SO2R;

R është në mënyrë të pavarur H; OH; CO2H; CO2C1-C6 alkil; C1-C6 alkil; C1-C6 alkenil; C1C6 alkinil; C6-C10 aril; C3-C10 heteroaril ose heterocikloalkil ku kudo nga 1 deri në 4 atome
unazore janë në mënyrë të pavarur 0, S, N, ose NR; ose C3-C10 cikloalkil;
n është 0, 1, 2 ose 3;
p është 0, 1, 2, ose 3; dhe
q është 0, 1, 2, 3, 4, ose 5.
15.

Komponimi i pretendimit 1, ku komponimi është një komponim i formulës Ib-vi:

ose një kripë e tij farmaceutikisht e pranueshme, ku, në mënyrë të pavarur për secilën shfaqje:
Unaza B është një unazë C6-C10 aril ose C3-C10 heteroaril ose unazë heterociklike ku kudo nga
1 deri në 4 atome unazore janë në mënyrë të pavarur O, S, N, ose NR;
R1 është C6-C10 aril ose C3-C10 heteroaril ku kudo nga 1 deri në 4 atome unazore janë në
mënyrë të pavarur O, S, N, ose NR;
R2 është halo; OH; NRR; azid; CN; CO2R; C1-C6 alkil ose fluoroalkil; C1-C6 alkoksi ose
fluoroalkoksi; C1-C6 alkenil; C1-C6 alkinil; C6-C10 aril; C3-C13 heteroaril ose unazë
heterociklike ku kudo nga 1 deri në 4 atome unazore janë në mënyrë të pavarur O, S, N, ose NR;
C3-C10 cikloalkil; ose një (C1-C9 alkilen)-R4 ku deri në katër njësi CH2 janë zëvendësuar në
mënyrë të pavarur me O, CO, S, SO, SO2 ose NR;
ose dy grupe R2 të marrë sëbashku mund të formojnë një grup =CH2 ose =O;
R3 është halo; CN; CO2R; C1-C6 alkil ose fluoroalkil; C1-C6 alkenil; C1-C6 alkinil; C1-C6
alkoksi ose fluoroalkoksi; ose C6-C10 aril; C3-C10 heteroaril ose unazë heterociklike ku kudo
nga 1 deri në 4 atome unazore janë në mënyrë të pavarur O, S, N, ose NR; C3-C10 cikloalkil;
ose një (C1-C9 alkilen)-R4 ku deri në katër njësi CH2 janë zëvendësuar në mënyrë të pavarur me
O, CO, S, SO2 ose NR;
ose dy grupe R3 të marrë sëbashku mund të formojnë një grup =CH2 ose =O;
R4 është H; azid; CF3; CHF2; OR; CCH; CO2R; OH; C6-C10 aril, C3-C10 heteroaril ose
heterocikloalkil ku kudo nga 1 deri në 4 atome unazore janë në mënyrë të pavarur O, S, N, ose
NR; C3-C10 cikloalkil; NRR, NRCOR, CONRR, CN, halo, ose SO2R;
R është në mënyrë të pavarur H; OH; CO2H; CO2C1-C6 alkil; C1-C6 alkil; C1-C6 alkenil; C1C6 alkinil; C6-C10 aril; C3-C10 heteroaril ose heterocikloalkil ku kudo nga 1 deri në 4 atome
janë në mënyrë të pavarur O, S, N, ose NR; ose C3-C10 cikloalkil;
p është 0, 1, 2, ose 3; dhe
q është 0, 1, 2, 3, 4, ose 5.

16.

Komponimi i pretendimit 1, ose një kripë e tij farmaceutikisht e pranueshme, ku komponimi është
përzgjedhur nga:

17.

Komponimi i pretendimit 16, ose një kripë e tij farmaceutikisht e pranueshme, ku komponimi
është:

18.

Komponimi i pretendimit 16, ose një kripë e tij farmaceutikisht e pranueshme, ku komponimi
është:

19.

Një përbërje farmaceutike që përmban komponimin ose kripën e secilit prej pretendimeve 1 deri
në 18 dhe një transportues farmaceutikisht të pranueshëm.

20.

Përbërja farmaceutike e pretendimit 19, e cila për më tej përmban një ose më shumë agjent(ë)
shtesë.

21.

Përbërja farmaceutike e pretendimit 20, ku një ose më shumë nga agjenti(ët) shtesë përmbajnë një
modulator CFTR.

22.

Përbërja farmaceutike e secilit prej pretendimeve 20 ose 21, ku të paktën një agjent terapeutik
shtesë është

ose një kripë e tij farmaceutikisht e pranueshme.
23.

Përbërja farmaceutike e secilit prej pretendimeve 20 deri në 22, ku të paktën një agjent terapeutik
shtesë është

ose kripa e tij farmaceutikisht e pranueshme.

24.

Një komponim ose kripë e secilit prej pretendimeve 1 deri në 18, ose përbërja farmaceutike e secilit
prej pretendimeve 19 deri në 23, për tu përdorur në një metodë për trajtimin e fibrozës cistike tek
një pacient.

25.

Komponimi, kripa ose përbërja për tu përdorur sipas pretendimit 24, ku metoda për më tej përmban
administrimin tek pacienti të një ose të më shumë agjent(ëve) shtesë përpara se, sëbashku me, ose
pas komponimit të secilit prej pretendimeve 1 deri në 18 ose përbërja farmaceutike e secilit prej
pretendimeve 19 deri në 23.

26.

Komponimi, kripa, ose përbërja për tu përdorur sipas pretendimit 25, ku një ose më shumë nga
agjenti(ët) terapeutik shtesë përmban një modulator CFTR.

27.

Komponimi, kripa, ose përbërja për tu përdorur sipas secilit prej pretendimeve 25 ose 26, ku të
paktën një agjent terapeutik shtesë është

ose një kripë e tij farmaceutikisht e pranueshme.
28.

Komponimi, kripa, ose përbërja për tu përdorur sipas secilit prej pretendimeve 25 ose 26, ku të
paktën një agjent terapeutik shtesë është:

29.

Komponimi, kripa, ose përbërja për tu përdorur sipas secilit prej pretendimeve 24 deri në 28, ku
pacienti është homozigotë në mutacionin F508del; ose ku pacienti është heterozigotë në
mutacionin F508del.
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1.

1) Një përbërje e Formulës (I)

ku
n është 0 ose 1;
q është 0 ose 1;
R1 është zgjedhur nga grupi i përbërë prej benzil, indanil, indoline dhe heteroarilë me 5 elemente ; të gjithë prej të
cilëve mund të zëvendësohen me një zëvendësues të zgjedhur nga grupi i përbërë prej halogjen dhe C 1-C3 alkil; ose
R1 është zgjedhur nga grupi i përbërë prej unazave të ngopura monociklike që përmbajnë 4-6 atome karbon dhe 1-2
atome nitrogjen; të gjithë prej të cilëve mund të zëvendësohen një ose më shumë herë me një ose më shumë zëvendësues
të zgjedhur nga grupi i përbërë prej metil, fluorine dhe sulfonamide; ose
R1 është zgjedhur nga grupi i përbërë prej laktamë që përmbajnë 4-6 atome karbon; të gjithë prej të cilëve mund të
zëvendësohen një ose më shumë herë me një ose më shumë zëvendësues të zgjedhur nga grupi i përbërë prej metil
dhe fluorine; ose
R1 është zgjedhur nga grupi i përbërë prej eterëve biciklikë të tillë si, 7-oksabiciklo[2.2.1]heptane; të gjithë prej të
cilëve mund të zëvendësohen një ose më shumë herë me një ose më shumë zëvendësues të zgjedhur nga grupi i përbërë
prej metil dhe fluorine; ose
R1 është zgjedhur nga grupi i përbërë prej C 1-C8 alkil linear ose të degëzuar, C3-C8 cikloalkil të ngopur monociklik,
oksetanil, tetrahidrofuranil dhe tetrahidropiranil; të gjithë prej të cilëve mund të zëvendësohen një ose më shumë herë
më një ose më shumë zëvendësues të zgjedhur nga grupi i përbërë prej metil, fluorine, hidroksi, ciano
ose metoksi; ose
R1 është një C1-C3 alkil linear ose të degëzuar, i cili është zëvendësuar me një zëvendësues të zgjedhur nga fenil dhe
heteroaril me 5 elemente, ku heteroarili me 5 elemente i sipërpërmendur mund të zëvendësohet me një ose më shumë
C1-C3 alkilë; ose
R1 është zgjedhur nga grupi i përbërë prej morfoline, tetrahidrofuran-3-amine, heksahidro-2H-furo[3,2b]pirrol dhe homomorfoline; të gjithë prej të cilëve mund të zëvendësohen me një ose më shumë zëvendësues të
zgjedhur nga grupi i përbërë prej C 1-C3 alkil;
R2 është zgjedhur nga grupi i përbërë prej hidrogjen, C 1-C8 alkil linear ose të degëzuar, fenil, C 3-C8 cikloalkil të
ngopur monociklik, oksetanil, benzo[d][1,3]dioksolil, tetrahidrofuranil dhe tetrahidropiranil; ose
R2 është fenil ose piridil i zëvendësuar me një ose më shumë zëvendësues të zgjedhur nga grupi i përbërë prej
hidroksil, amino, ciano, halogjen, C 1-C3 alkil, C1-C3 alkoksi, C3-C5 cikloalkoksi, C3-C5 cikloalkil-metoksi, C1-C3

fluoroalkoksi, dhe -NC(O)CH3; ose
R2 është heteroaril me 5 elemente i cili mund të zëvendësohet me një ose më shumë C 1-C3 alkil;
R3 është zgjedhur nga grupi i përbërë prej hidrogjen, halogjen, C1-C5 alkil, C3-C5 cikloalkil dhe fenil; ose
R3 është zgjedhur nga grupi i përbërë prej fenil i zëvendësuar një ose më shumë herë me C 1-C3 alkil; metil
i zëvendësuar, një, dy ose tre herë me fluorine; etil i zëvendësuar, një, dy ose tre herë me fluorine;
R4 është hidrogjen; dhe
tautomerët dhe kripërat shtesë farmaceutikisht të pranueshme të tyre;
me kushtin që R2 dhe R3 nuk mund të jenë hidrogjen në të njëjtën kohë; dhe
2) një përbërje e dytë, përbërje e cila është e dobishme në trajtimin e një çrregullimi psikiatrik; ku përbërja e dytë e
sipërpërmendur është zgjedhur nga lista e përbërë prej klozapine, risperidone, paliperidone, olanzapine, quetiapine,
amisulpride, ziprasidone, aripiprazole, brekspiprazole, asenapine, haloperidole, iloperidone, lurasidone, klorpromazine,
blonanserin, perfenazine, levomepromazine, sulpiride, flufenazine, zuklopentiksol, flupentiksol
dhe kariprazine; ku 1) dhe 2) janë për përdorim të kombnuar në trajtimin e një çrregullimi psikiatrik dhe/ose konjitiv.
2.

Përbërjet për përdorim sipas pretendimit 1, ku
R1 është zgjedhur nga grupi i përbërë prej C1-C8 alkil linear ose të degëzuar, C3-C8 cikloalkil i ngopur monociklik,
oksetanil, tetrahidrofuranil, dhe tetrahidropiranil;
R2 është zgjedhur nga grupi i përbërë prej, linear ose C1-C8 alkil të degëzuar, fenil, dhe C3-C8 cikloalkil të ngopur monociklik;
ose
R2 është zgjedhur nga grupi i përbërë prej fenil i zëvendësuar me një zëvendësues të zgjedhur nga grupi i përbërë prej halogjen,
C1-C3 alkil dhe metoksi;
R3 është zgjedhur nga grupi i përbërë prej hidrogjen, C1-C3 alkil dhe halogjen;
R4 është hidrogjen.

3.

Përbërjet për përdorim sipas pretendimit 1, ku përbërja e sipërpërmendur e formulës (I) është zgjedhur nga grupi i përbërë
prej:
7-(3-Fluorobenzil)-3-propilimidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
6-Benzil-7-(3-fluorobenzil)-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
6-Benzil-7-(cikloheksilmetil)-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(Cikloheksilmetil)-6-metil-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(3-Fluorobenzil)-6-metil-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
3-Ciklopropil-7-(3-fluorobenzil)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(Ciklopentilmetil)-3-ciklopropilimidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(Cikloheksilmetil)-3-ciklopropilimidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(3-Fluorobenzil)-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(Ciklopentilmetil)-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(Cikloheksilmetil)-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(Cikloheptilmetil)-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(Cikloheptilmetil)-3-ciklopropilimidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(4-Klorobenzil)-6-metil-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
6-Bromo-7-(3-fluorobenzil)-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-Benzil-6-metil-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(2-Fluorobenzil)-6-metil-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(3-Klorobenzil)-6-metil-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(2-Klorobenzil)-6-metil-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(3-Metoksibenzil)-6-metil-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
6-Metil-7-(2-metilbenzil)-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
6-Metil-7-(4-metilbenzil)-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(4-Metoksibenzil)-6-metil-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(4-Fluorobenzil)-6-metil-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
6-Metil-7-(3-metilbenzil)-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(3-fluorobenzil)-6-metil-3-(4-metiltetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
4-(7-(3-fluorobenzil)-6-metil-8-okso-7,8-dihidroimidazo[1,5-a]pirazin-3-il)tetrahidro-2H-piran-4-karbonitrile;
7-(3-fluorobenzil)-3-(4-metoksitetrahidro-2H-piran-4-il)-6-metilimidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(3-fluorobenzil)-3-(4-fluorotetrahidro-2H-piran-4-il)-6-metilimidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
(R)-7-(3-fluorobenzil)-6-metil-3-(tetrahidro-2H-piran-2-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
(S)-7-(3-fluorobenzil)-6-metil-3-(tetrahidro-2H-piran-2-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
(R)-7-(3-fluorobenzil)-6-metil-3-(tetrahidrofuran-3-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
(S)-7-(3-f!uorobenz!l)-6-met!l-3-(tetrahidrofuran-3-!l)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7/-/)-one;
(R)-7-(3-fluorobenzil)-6-metil-3-(3-metiltetrahidrofuran-3-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
(S)-7-(3-fluorobenzil)-6-metil-3-(3-metiltetrahidrofuran-3-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;

7-(3-fluorobenzil)-6-metil-3-(1-metilciklopropil)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
3-(2,2-difluorociklopropil)-7-(3-fluorobenzil)-6-metilimidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(3-fluorobenzil)-6-metil-3-((1R,2S)-2-metilciklopropil)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(3-fluorobenzil)-6-metil-3-((1R,2R)-2-metilciklopropil)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(3-fluorobenzil)-6-metil-3-((1S,2S)-2-metilciklopropil)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(3-fluorobenzil)-6-metil-3-((1S,2R)-2-metilciklopropil)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(3-fluorobenzil)-6-metil-3-((2S,3R)-2-metiltetrahidrofuran-3-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;

7-(3-fluorobenzil)-6-metil-3-((2S,3S)-2-metiltetrahidrofuran-3-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(3-fluorobenzil)-6-metil-3-((2R,3R)-2-metiltetrahidrofuran-3-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(3-fluorobenzil)-6-metil-3-((2R,3S)-2-metiltetrahidrofuran-3-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(3-fluorobenzil)-3-((1R,2S)-2-fluorociklopropil)-6-metilimidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(3-fluorobenzil)-3-((1R,2R)-2-fluorociklopropil)-6-metilimidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(3-fluorobenzil)-3-((1S,2S)-2-fluorociklopropil)-6-metilimidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(3-fluorobenzil)-3-((1S,2R)-2-fluorociklopropil)-6-metilimidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(4-ciklopropoksibenzil)-6-metil-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(4-(difluorometoksi)benzil)-6-metil-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
6-metil-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)-7-(4-(trifluorometoksi)benzil)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(4-(ciklopropilmetoksi)benzil)-6-metil-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-benzil-6-etil-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
6- etil-7-(4-metoksibenzil)-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
3-((6-metil-8-okso-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-7(8H)-il)metil)benzonitrile;
4-((6-metil-8-okso-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-7(8H)-il)metil)benzonitrile;
N-(4-((6-metil-8-okso-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-7(8H)-il)metil)fenil)acetamide;
7-(4-kloro-3-metoksibenzil)-6-metil-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(2-etilbenzil)-6-metil-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(benzo[d][1,3]dioksol-5-ilmetil)-6-metil-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(3-kloro-4-metoksibenzil)-6-metil-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(4-aminobenzil)-6-metil-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(4-hidroksibenzil)-6-metil-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
6-etil-7-(3-fluorobenzil)-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(4-metoksibenzil)-6-metil-3-((2S,3R)-2-metiltetrahidrofuran-3-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(4-metoksibenzil)-6-metil-3-((2S,3S)-2-metiltetrahidrofuran-3-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(4-metoksibenzil)-6-metil-3-((2R,3R)-2-metiltetrahidrofuran-3-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(4-metoksibenzil)-6-metil-3-((2R,3S)-2-metiltetrahidrofuran-3-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(4-metoksibenzil)-6-metil-3-propilimidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-((6-metoksipiridin-3-il)metil)-6-metil-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
6,7-dimetil-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7- etil-6-metil-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
8- 6-metil-7-propil-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-izopropil-6-metil-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-izopentil-6-metil-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(ciklopentilmetil)-6-metil-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
2-((6-metil-8-okso-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-7(8H)-il)metil)benzonitrile;
7-(cikloheptilmetil)-6-metil-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(4-metoksibenzil)-6-metil-3-(3-metiltetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(4-metoksibenzil)-6-metil-3-((1R,2R,4S)-2-metil-7-oksabiciklo[2.2.1]heptan-2-il)imidazo[1,5-a]pirazin8(7H)-one;
(S)-7-(4-metoksibenzil)-6-metil-3-(1-feniletil)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
(R)-7-(4-metoksibenzil)-6-metil-3-(1-feniletil)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
3-(1,4-dimetilpiperidin-4-il)-7-(4-metoksibenzil)-6-metilimidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
3-(6-kloro-2,3-dihidro-1H-inden-1-il)-7-(4-metoksibenzil)-6-metilimidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(4-metoksibenzil)-6-metil-3-(3-metil-5-oksopirrolidin-3-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
3-(1-metoksi-2-metilpropan-2-il)-7-(4-metoksibenzil)-6-metilimidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
3-izopropil-7-(4-metoksibenzil)-6-metilimidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
6-metil-7-((2-metiltiazol-4-il)metil)-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
6-metil-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)-7-(tiofen-3-ilmetil)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
6-metil-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)-7-(tiazol-4-ilmetil)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-((3,5-dimetilizoksazol-4-il)metil)-6-metil-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
6-metil-7-((5-metilizoksazol-3-il)metil)-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
6-metil-7-((3-metilizoksazol-5-il)metil)-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
3-(2,6-dimetiltetrahidro-2H-piran-4-il)-7-(4-metoksibenzil)-6-metilimidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(cikloheksilmetil)-6-metil-3-propilimidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
3-(2-hidroksipropan-2-il)-7-(4-metoksibenzil)-6-metilimidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
3-(2-fluoropropan-2-il)-7-(4-metoksibenzil)-6-metilimidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(4-metoksibenzil)-6-metil-3-(7-oksoazepan-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;

7-(4-metoksibenzil)-6-metil-3-(5-metiltetrahidrofuran-3-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(4-metoksibenzil)-6-metil-3-(1-(4-metiltiazol-2-il)etil)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
3-(7-(4-metoksibenzil)-6-metil-8-okso-7,8-dihidroimidazo[1,5-a]pirazin-3-il)-3-metilpirrolidine-1-sulfonamide;
6-(ciklopentilmetil)-7-(4-metoksibenzil)-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
3-(morfolino)-7-(4-metoksibenzil)-6-metilimidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(4-metoksibenzil)-6-metil-3-((tetrahidrofuran-3-il)amino)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
(R)-7-(4-metoksibenzil)-6-metil-3-(3-metilmorfolino)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
(S)-7-(4-metoksibenzil)-6-metil-3-(3-metilmorfolino)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(4-metoksibenzil)-6-metil-3-(1,4-oksazepan-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
3-(2,2-dimetilmorfolino)-7-(4-metoksibenzil)-6-metilimidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(3-fluorobenzil)-3-((3aS,6aS)-heksahidro-4H-furo[3,2-b]pirrol-4-il)-6-metilimidazo[1,5-a]pirazin8(7H)-one;
7-(3-fluorobenzil)-3-((3aR,6aR)-heksahidro-4H-furo[3,2-b]pirrol-4-il)-6-metilimidazo[1,5-a]pirazin8(7H)-one;
(R)-7-(3-fluorobenzil)-6-metil-3-(tetrahidro-2H-piran-3-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
(S)-7-(3-fluorobenzil)-6-metil-3-(tetrahidro-2H-piran-3-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e çdonjë prej këtyre përbërjeve.
4.

Përbërjet për përdorim sipas çdonjë prej pretendimeve 1-3, ku çrregullimi psikiatrik dhe/ose konjitiv është zgjedhur nga grupi i
përbërë prej Çrregullimit të Mungesës së Vëmendjes së Hiperaktivitetit (ADHD), depresionit, ankthit, narkolepsisë,
skizofrenisë, dëmtimit konjitiv dhe dëmtimit konjitv të shoqëruar me skizofreninë (CIAS).

5. Një kompozim farmaceutik që përfshin:
1) një përbërje të Formulës (I)

ku
n është 0 ose 1;
q është 0 ose 1;
R1 është zgjedhur nga grupi i përbërë prej benzil, indanil, indoline dhe heteroarilë me 5 elemente; të gjithë prej
të cilëve mund të zëvendësohen me një zëvendësues të zgjedhur nga grupi i përbërë prej halogjen dhe C1-C3 alkil; ose
R1 është zgjedhur nga grupi i përbërë prej unazave të ngopura monociklike që përmbajnë 4-6 atome karbon dhe 1-2
atome nitrogjen; të gjithë prej të cilëve mund të zëvendësohen një ose më shumë herë me një ose më shumë
zëvendësues të zgjedhur nga grupi i përbërë prej metil, fluorine dhe sulfonamide; ose
R1 është zgjedhur nga grupi i përbërë prej laktamë që përmbajnë 4-6 atome karbon; të gjithë prej të cilëve mund të
zëvendësohen një ose më shumë herë me një ose më shumë zëvendësues të zgjedhur nga grupi i përbërë prej metil
dhe fluorine; ose
R1 është zgjedhur nga grupi i përbërë prej eterëve biciklikë të tillë si, 7-oksabiciklo[2.2.1]heptane; të gjithë prej të
cilëve mund të zëvendësohen një ose më shumë herë me një ose më shumë zëvendësues të zgjedhur nga grupi i përbërë
prej metil dhe fluorine; ose
R1 është zgjedhur nga grupi i përbërë prej C 1-C8 alkil linear ose të degëzuar, C3-C8 cikloalkil të ngopur monociklik,
oksetanil, tetrahidrofuranil dhe tetrahidropiranil; të gjithë prej të cilëve mund të zëvendësohen një ose më shumë herë
më një ose më shumë zëvendësues të zgjedhur nga grupi i përbërë prej metil, fluorine, hidroksi, ciano ose metoksi;
ose

R1 është një C1-C3 alkil linear ose të degëzuar, i cili është zëvendësuar me një zëvendësues të zgjedhur nga fenil dhe
heteroaril me 5 elemente, ku heteroarili me 5 elemente i sipërpërmendur mund të zëvendësohet me një ose më shumë
C1-C3 alkilë; ose
R1 është zgjedhur nga grupi i përbërë prej morfoline, tetrahidrofuran-3-amine, heksahidro-2H-furo[3,2b]pirrol dhe homomorfoline; të gjithë prej të cilëve mund të zëvendësohen me një ose më shumë zëvendësues të
zgjedhur nga grupi i përbërë prej C1-C3 alkil;
R2 është zgjedhur nga grupi i përbërë prej hidrogjen, C 1-C8 alkil linear ose të degëzuar, fenil, C 3-C8 cikloalkil të
ngopur monociklik, oksetanil, benzo[d][1,3]dioksolil, tetrahidrofuranil dhe tetrahidropiranil; ose
R2 është fenil ose piridil i zëvendësuar me një ose më shumë zëvendësues të zgjedhur nga grupi i përbërë prej
hidroksil, amino, ciano, halogjen, C 1-C3 alkil, C1-C3 alkoksi, C3-C5 cikloalkoksi, C3-C5 cikloalkil-metoksi, C1-C3
fluoroalkoksi, dhe -NC(O)CH3; ose
R2 është heteroaril me 5 elemente i cili mund të zëvendësohet me një ose më shumë C 1-C3 alkil;
R3 është zgjedhur nga grupi i përbërë prej hidrogjen, halogjen, C1-C5 alkil, C3-C5 cikloalkil dhe fenil; ose
R3 është zgjedhur nga grupi i përbërë prej fenil i zëvendësuar një ose më shumë herë me C 1-C3 alkil; metil
i zëvendësuar, një, dy ose tre herë me fluorine; etil i zëvendësuar, një, dy ose tre herë me fluorine;
R4 është hidrogjen;
dhe tautomerët dhe kripërat shtesë farmaceutikisht të pranueshme të tyre;
me kushtin që R2 dhe R3 nuk mund të jenë hidrogjen në të njëjtën kohë; dhe
2) një përbërje e dytë, përbërje e cila është e dobishme në trajtimin e një çrregullimi psikiatrik ku përbërja e dytë e
sipërpërmendur është zgjedhur nga lista e përbërë prej klozapine, risperidone, paliperidone, olanzapine, quetiapine,
amisulpride, ziprasidone, aripiprazole, brekspiprazole, asenapine, haloperidole, iloperidone, lurasidone, klorpromazine,
blonanserin, perfenazine, levomepromazine, sulpiride, flufenazine, zuklopentiksol, flupentiksol dhe kariprazine; dhe një
ose më shumë mbartës, diluent dhe ekscipientë farmaceutikisht të pranueshëm.
6.

Kompozimi farmaceutik sipas pretendimit 5, ku
R1 është zgjedhur nga grupi i përbërë prej C1-C8 alkil linear ose të degëzuar, C3-C8 cikloalkil të ngopur monociklik, oksetanil,
tetrahidrofuranil, dhe tetrahidropiranil;
R2 është zgjedhur nga grupi i përbërë prej, C1-C8 alkil linear ose të degëzuar, fenil, dhe C3-C8 cikloalkil të ngopur monociklik;
ose
R2 është zgjedhur nga grupi i përbërë prej fenil i zëvendësuar me një zëvendësues të zgjedhur nga grupi i përbërë prej halogjen,
C1-C3 alkil dhe metoksi;
R3 është zgjedhur nga grupi i përbërë prej hidrogjen, C1-C3 alkil dhe halogjen;
R4 është hidrogjen.

7.

Kompozimi farmaceutik sipas pretendimit 5, ku përbërja e formulës (I) është zgjedhur nga grupi i përbërë prej:
7-(3-Fluorobenzil)-3-propilimidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
6-Benzil-7-(3-fluorobenzil)-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
6-Benzil-7-(cikloheksilmetil)-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(Cikloheksilmetil)-6-metil-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(3-Fluorobenzil)-6-metil-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
3-Ciklopropil-7-(3-fluorobenzil)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(Ciklopentilmetil)-3-ciklopropilimidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(Cikloheksilmetil)-3-ciklopropilimidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(3-Fluorobenzil)-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(Ciklopentilmetil)-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(Cikloheksilmetil)-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(Cikloheptilmetil)-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(Cikloheptilmetil)-3-ciklopropilimidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(4-Klorobenzil)-6-metil-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
6-Bromo-7-(3-fluorobenzil)-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-Benzil-6-metil-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(2-Fluorobenzil)-6-metil-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(3-Klorobenzil)-6-metil-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(2-Klorobenzil)-6-metil-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(3-Metoksibenzil)-6-metil-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;

6-Metil-7-(2-metilbenzil)-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
6-Metil-7-(4-metilbenzil)-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(4-Metoksibenzil)-6-metil-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(4-Fluorobenzil)-6-metil-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
6-Metil-7-(3-metilbenzil)-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(3-fluorobenzil)-6-metil-3-(4-metiltetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
4-(7-(3-fluorobenzil)-6-metil-8-okso-7,8-dihidroimidazo[1,5-a]pirazin-3-il)tetrahidro-2H-piran-4-karbonitrile;
7-(3-fluorobenzil)-3-(4-metoksitetrahidro-2H-piran-4-il)-6-metilimidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(3-fluorobenzil)-3-(4-fluorotetrahidro-2H-piran-4-il)-6-metilimidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
(R)-7-(3-fluorobenzil)-6-metil-3-(tetrahidro-2H-piran-2-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
(S)-7-(3-fluorobenzil)-6-metil-3-(tetrahidro-2H-piran-2-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
(R)-7-(3-fluorobenzil)-6-metil-3-(tetrahidrofuran-3-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
(S)-7-(3-fluorobenzil)-6-metil-3-(tetrahidrofuran-3-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
(R)-7-(3-fluorobenzil)-6-metil-3-(3-metiltetrahidrofuran-3-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
(S)-7-(3-fluorobenzil)-6-metil-3-(3-metiltetrahidrofuran-3-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(3-fluorobenzil)-6-metil-3-(1-metilciklopropil)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one ;
3-(2,2-difluorociklopropil)-7-(3-fluorobenzil)-6-metilimidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(3-fluorobenzil)-6-metil-3-((1R,2S)-2-metilciklopropil)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(3-fluorobenzil)-6-metil-3-((1R,2R)-2-metilciklopropil)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(3-fluorobenzil)-6-metil-3-((1S,2S)-2-metilciklopropil)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(3-fluorobenzil)-6-metil-3-((1S,2R)-2-metilciklopropil)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(3-fluorobenzil)-6-metil-3-((2S,3R)-2-metiltetrahidrofuran-3-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(3-fluorobenzil)-6-metil-3-((2S,3S)-2-metiltetrahidrofuran-3-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(3-fluorobenzil)-6-metil-3-((2R,3R)-2-metiltetrahidrofuran-3-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(3-fluorobenzil)-6-metil-3-((2R,3S)-2-metiltetrahidrofuran-3-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(3-fluorobenzil)-3-((1R,2S)-2-fluorociklopropil)-6-metilimidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(3-fluorobenzil)-3-((1R,2R)-2-fluorociklopropil)-6-metilimidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(3-fluorobenzil)-3-((1S,2S)-2-fluorociklopropil)-6-metilimidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(3-fluorobenzil)-3-((1S,2R)-2-fluorociklopropil)-6-metilimidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(4-ciklopropoksibenzil)-6-metil-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(4-(difluorometoksi)benzil)-6-metil-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
6-metil-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)-7-(4-(trifluorometoksi)benzil)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(4-(ciklopropilmetoksi)benzil)-6-metil-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-benzil-6-etil-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
6- etil-7-(4-metoksibenzil)-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;

3-((6-metil-8-okso-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-7(8H)-il)metil)benzonitrile;
4-((6-metil-8-okso-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-7(8H)-il)metil)benzonitrile;
N-(4-((6-metil-8-okso-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-7(8H)-il)metil)fenil)acetamide;
7-(4-kloro-3-metoksibenzil)-6-metil-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(2-etilbenzil)-6-metil-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(benzo[d][1,3]dioksol-5-ilmetil)-6-metil-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(3-kloro-4-metoksibenzil)-6-metil-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(4-aminobenzil)-6-metil-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(4-hidroksibenzil)-6-metil-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
6-etil-7-(3-fluorobenzil)-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(4-metoksibenzil)-6-metil-3-((2S,3R)-2-metiltetrahidrofuran-3-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(4-metoksibenzil)-6-metil-3-((2S,3S)-2-metiltetrahidrofuran-3-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(4-metoksibenzil)-6-metil-3-((2R,3R)-2-metiltetrahidrofuran-3-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(4-metoksibenzil)-6-metil-3-((2R,3S)-2-metiltetrahidrofuran-3-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(4-metoksibenzil)-6-metil-3-propilimidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-((6-metoksipiridin-3-il)metil)-6-metil-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
6,7-dimetil-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7- etil-6-metil-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
6-metil-7-propil-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-izopropil-6-metil-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-izopentil-6-metil-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(ciklopentilmetil)-6-metil-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
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2-((6-metil-8-okso-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-7(8H)-il)metil)benzonitrile;
7-(cikloheptilmetil)-6-metil-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(4-metoksibenzil)-6-metil-3-(3-metiltetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(4-metoksibenzil)-6-metil-3-((1R,2R,4S)-2-metil-7-oksabiciklo[2.2.1]heptan-2-il)imidazo[1,5-a]pirazin8(7H)-one;
(S)-7-(4-metoksibenzil)-6-metil-3-(1-feniletil)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
(R)-7-(4-metoksibenzil)-6-metil-3-(1-feniletil)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
3-(1,4-dimetilpiperidin-4-il)-7-(4-metoksibenzil)-6-metilimidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
3-(6-kloro-2,3-dihidro-1H-inden-1-il)-7-(4-metoksibenzil)-6-metilimidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(4-metoksibenzil)-6-metil-3-(3-metil-5-oksopirrolidin-3-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
3-(1-metoksi-2-metilpropan-2-il)-7-(4-metoksibenzil)-6-metilimidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
3-izopropil-7-(4-metoksibenzil)-6-metilimidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
6-metil-7-((2-metiltiazol-4-il)metil)-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
6-metil-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)-7-(tiofen-3-ilmetil)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
6-metil-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)-7-(tiazol-4-ilmetil)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-((3,5-dimetilizoksazol-4-il)metil)-6-metil-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
6-metil-7-((5-metilizoksazol-3-il)metil)-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
6-metil-7-((3-metilizoksazol-5-il)metil)-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
3-(2,6-dimetiltetrahidro-2H-piran-4-il)-7-(4-metoksibenzil)-6-metilimidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(cikloheksilmetil)-6-metil-3-propilimidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
3-(2-hidroksipropan-2-il)-7-(4-metoksibenzil)-6-metilimidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
3-(2-fluoropropan-2-il)-7-(4-metoksibenzil)-6-metilimidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(4-metoksibenzil)-6-metil-3-(7-oksoazepan-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(4-metoksibenzil)-6-metil-3-(5-metiltetrahidrofuran-3-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(4-metoksibenzil)-6-metil-3-(1-(4-metiltiazol-2-il)etil)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
3-(7-(4-metoksibenzil)-6-metil-8-okso-7,8-dihidroimidazo[1,5-a]pirazin-3-il)-3-metilpirrolidine-1-sulfonamide;
6-(ciklopentilmetil)-7-(4-metoksibenzil)-3-(tetrahidro-2H-piran-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
3-(morfolino)-7-(4-metoksibenzil)-6-metilimidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(4-metoksibenzil)-6-metil-3-((tetrahidrofuran-3-il)amino)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
(R)-7-(4-metoksibenzil)-6-metil-3-(3-metilmorfolino)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
(S)-7-(4-metoksibenzil)-6-metil-3-(3-metilmorfolino)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(4-metoksibenzil)-6-metil-3-(1,4-oksazepan-4-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
3-(2,2-dimetilmorfolino)-7-(4-metoksibenzil)-6-metilimidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
7-(3-fluorobenzil)-3-((3aS,6aS)-heksahidro-4H-furo[3,2-b]pirrol-4-il)-6-metilimidazo[1,5-a]pirazin8(7H)-one;
7-(3-fluorobenzil)-3-((3aR,6aR)-heksahidro-4H-furo[3,2-b]pirrol-4-il)-6-metilimidazo[1,5-a]pirazin8(7H)-one;
(R)-7-(3-fluorobenzil)-6-metil-3-(tetrahidro-2H-piran-3-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
(S)-7-(3-fluorobenzil)-6-metil-3-(tetrahidro-2H-piran-3-il)imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-one;
ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e këtyre përbërjeve.
8.

Kompozimi farmaceutik sipas çdonjë prej pretendimeve 5-7, që përfshin përbërjene formulës (I) dhe çdonjë prej
përbërjeve të listuara nën pikën 2) në pretendimin 5, në sasi efektive në mënyrë terapeutike.

9.

Kompozimi farmaceutik sipas çdonjë prej pretendimeve 5-8 për përdorim në trajtimin e një çrregullimi psikiatrik
dhe/ose konjitiv.

10.

Kompozimi farmaceutik për përdorim sipas pretendimit 9, ku çrregullimi psikiatrik dhe/ose konjitiv është zgjedhur
nga grupi i përbërë prej i Çrregullimit të Mungesës së Vëmendjes së Hiperaktivitetit (ADHD), depresionit, ankthit,
narkolepsisë, skizofrenisë, dëmtimit konjitiv dhe dëmtimit konjitv të shoqëruar me skizofreninë (CIAS).
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