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(11) 9578 
(97)  EP3430004 / 15/07/2020 

(96)  17712404.7 / 13/03/2017 

(22)  16/09/2020 

(21)  AL/P/ 2020/625 

(54)  FORMA NË GJENDJE TË NGURTË TË KRIPËRAVE NILOTINIB 

17/12/2020 

(30) 201662307841 P  14/03/2016  US and 201662418745 P  07/11/2016  US 

(71)  Pliva Hrvatska D.O.O. 

Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, HR 

(72) CERIC, Helena (Bribirska 5, 10000 Zagreb); AVDEJEV, Igor (Hermana Buzana 8a, 

Zagreb 10000) ;TOPIC, Edi (Milovcici 22a, Malinska 51511) 

(74) Krenar LOLOÇI 

Rr. Ibrahim Rugova, P.1/1, Kati II, Tiranë, Shqipëri  

(57)  

1. Një formë kristalinë e fumaratit Nilotinib e përcaktuar si Forma III, e karakterizuar nga 

të dhëna të zgjedhura nga një ose më shumë prej të mëposhtmeve:  

a. një model XRPD që i ka majat në 5.5, 7.0, 11.0, 13.4 dhe 15.8 gradë dy theta ± 

0.2 gradë dy theta;  

b. një model XRPD në mënyrë thelbësore siç përshkruhet në Figurën 1;  

c. dhe kombinime të këtyre të dhënave. 

 

2. Forma kristalinë III e fumaratit Nilotinib sipas pretendimit 1, e karakterizuar më tej 

nga të dhëna të zgjedhura nga një ose më shumë prej të mëposhtmeve: 

 

një model XRPD që i ka majat në 5.5, 7.0, 11.0, 13.4 dhe 15.8 gradë dy teta ±0.2 

gradë dy theta, dhe gjithashtu ka një, dy, tre, katër, pesë, gjashtë ose shtatë maja 

shtesë të zgjedhura nga 14.0, 14.9, 16.3, 20.4, 20.5, 20.9 dhe 25.3 gradë dy teta ± 

0.2 gradë dy teta; një spektër FTIR që ka maja në 3348, 1676, 1560, 1404 dhe 1296 

± 4 cm-1; 

një spektër FTIR në mënyrë thelbësore siç përshkruhet në Figurën 5;  

një spektër Raman që ka maja në 1668, 1614, 1407 dhe 1306 ± 4 cm-1; 

një spektër Raman në mënyrë thelbësore siç përshkruhet në Figurën 6; 

një majë endotermike e DSC e shkrirjes në rreth 228 ° C (fillimi); 

një termogram DSC në mënyrë thelbësore siç përshkruhet në Figurën 7;  

një termogram TGA në mënyrë thelbësore siç përshkruhet në Figurën 8; 

një spektër në gjendje të ngurtë 13C NMR që ka maja karakteristike në 168.9, 159.1, 

135.4 dhe 114.7 ± 0.2 ppm;  

një spektër në gjendje të ngurtë 13C NMR në mënyrë substanciale siç përshkruhet në 

Figurën 4; 

një spektër 13C NMR në gjendje të ngurtë që ka ndryshime absolute të dallueshme 

kimike të mëposhtme nga një majë në 119.0 ppm ± 1 ppm prej 49.9, 40.1, 16.4 dhe 

-4.3 ppm ± 0.1 ppm; 



një spektër 13C NMR në gjendje të ngurtë që ka ndryshim të dallueshëm kimik nga 

një majë në 119.0 ppm ± 1 ppm prej 40.1 ppm ± 0,1 ppm; 

 

dhe kombinime të këtyre të dhënave. 

 

3. Forma kristalinë III e fumaratit Nilotinib sipas pretendimit 2, e karakterizuar nga një 

model XRPD që ka majat në 5.5, 7.0, 11.0, 13.4 dhe 15.8 gradë dhe dy theta  ± 0.2 gradë 

dy theta dhe e karakterizuar më tej nga pasja gjithashtu e një, dy, tre, katë, pesë, gjashtë, 

shtatë, majave shtesë të zgjedhura nga 14.0, 14.9, 16.3, 20.4, 20.5, 20.9 dhe 25.3 gradë dy 

theta  ±  0.2 gradë dy theta.  

 

4. Forma kristalinë III e fumaratit Nilotinib sipas çdonjërit prej pretendimeve 1 deri në 3, 

ku forma kristalinë është një formë anhidrozë.  

 

5. Një kompozim farmaceutik që përfshin një formë kristalinë sipas çdonjërit prej 

pretendimeve 1 deri në 4.  

 

6. Përdorimi i formës kristalinë sipas çdonjërit prej pretendimeve 1 deri në 4  në prodhimin 

e kompozimeve dhe/ose formulimeve farmaceutike  

 

7. Një formulim farmaceutik që përfshin një formë kristalinë sipas çdonjërit prej 

pretendimeve 1 deri në 4 ose kompozimi farmaceutik i pretendimit 5, dhe të paktën një 

ekscipient farmaceutikisht i pranueshëm.  

 

8. Një proces për përgatitjen e formulimit farmaceutik sipas pretendimit 7, që përfshin 

kombinimin e një forme kristalinë sipas çdonjërit prej pretendimeve 1 deri në 4 ose 

kompozimin farmaceutik të pretendimit 5, me të paktën një ekscipient famaceutikisht të 

pranueshëm.  

 

9. Forma kristalinë sipas çdonjërit prej pretendimeve 1 deri në 4, kompozimi farmaceutik 

sipas pretendimit 5, ose formulimi farmaceutik sipas pretendimit 7, për përdorim si një 

medikament.  

 

10. Forma kristalinë, sipas çdonjërit prej pretendimeve 1 deri në 4, kompozimi farmaceutik 

sipas pretendimit 5, ose formulimi farmaceutik sipas pretendimit 7, për përdorim në 

trajtimin e kancerit, në mënyrë të preferuar CML. 

 

11. Përdorimi i Formës kristalinë III i fumaratit Nilotinib sipas çdonjërit prej pretendimeve 

1 deri në 4 në përgatitjen e një forme tjetër në gjendje të ngurtë të fumaratit Nilotinib.  

 

12. Përdorimi i Formës kristalinë III i fumaratit Nilotinib sipas çdonjërit prej pretendimeve 

1 deri në 4 në përgatitjen e bazës Nilotinib, ose një forme në gjendje të ngurtë të saj, ose një 

kripe Nilotinib, ose një forme në gjendje të ngurtë të saj.  

 



13. Përdorimi i pretendimit 12, ku kripa Nilotinibt, ose forma në gjendje të ngurtë të saj, 

është hidroklorur Nilotinib.  

 

14. Një proces për përgatitjen e bazës Nilotinib, ose një forme në gjendje të ngurtë të saj, 

ose një kripë Nilotinib, ose një forme në gjendje të ngurtë të saj, që përfshin përgatitjen e 

Formës kristalinë III të fumaratit Nilotinib sipas çdonjë prej pretendimeve 1 deri në 4, dhe 

konvertimin e saj në bazë Nilotinib, ose një formë në gjendje të ngurtë të saj, ose një kripë 

Nilotinib, ose një formë në gjendje të ngurtë të saj.  

 

15. Procesi i pretendimit 14, ku kripa Nilotinib, ose forma në gjendje të ngurtë të saj, është 

hidroklorur Nilotinib. 

 

 

 

 

(11) 9580 
(97)  EP3125883 / 12/08/2020 

(96)  15710533.9 / 19/03/2015 

(22)  21/09/2020 

(21)  AL/P/ 2020/632 

(54)  PREJARDHËS TË INDOLIT PËR PËRDORIM NË MJEKËSI 

17/12/2020 

(30) 201406154  04/04/2014  GB and 201502156  10/02/2015  GB 

(71)  Iomet Pharma Ltd. 

Nine Bioquarter Little France Road, EdinburghEH16 4UX, GB 

(72) COWLEY, Phillip (c/o IOmet Pharma Ltd, Nine Bioquarter, Little France Road, 

Edinburgh EH16 4UX); WISE, Alan (c/o IOmet Pharma Ltd Nine Bioquarter Little France 

Road, Edinburgh EH16 4UX); DAVIS, Susan (c/o University of Dundee 149 Nethergate, 

Dundee, DDI 4HN, Scotland) ;KICZUN, Michael (c/o University of Dundee 149 

Nethergate, Dundee, DDI 4HN, Scotland) 

(74) Fatos  DEGA 

Rr."Nikolla Tupe", N.2, H.4, A.30, Tiranë 

(57)  

1. Një përbërës për përdorim në mjekimin e kancerit, ku përbërësi ka formulën e mëposhtme: 

 
 

- R1, R3, dhe R4 përzgjidhen secili në mënyrë të pavarur nga H dhe F; 



- R2 përzgjidhet nga -C1, -Br, -CN, -OMe dhe -OEt; 

- R7 është H; 

- R5 dhe R61 përzgjidhen në mënyrë të pavarur nga H dhe C1-C6 alkil; 

- R65 përzgjidhet nga një grup fenil i zëvendësuar ose i pazëvendësuar, një grup pirazol-4-il 

i zëvendësuar ose i pazëvendësuar, një grup oksazol-4-il i zëvendësuar ose i pazëvendësuar, 

dhe një grup izoksazol-3-il i zëvendësuar ose i pazëvendësuar; dhe 

- R63 dhe R64 përzgjidhen nga grupe në të cilët R63 dhe R64 formojnë së bashku një unazë 

karbociklike ose heterociklike 3-6 anëtarëshe të përzgjedhur nga një unazë ciklopropile, 

ciklobutile, ciklopentile, ciklopentenile, cikloheksile, cikloheksenile, aziridine, azetidine, 

pirrolidine, piperidine, piperazine, oksetane, tetrahidrofurane dhe tetrahidropirane. 

  

2. Një përbërës për përdorim sipas pretendimit 1, ku përbërësi përzgjidhet nga një prej përbërësve të 

mëposhtëm: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

  

3. Një përbërës për përdorim sipas pretendimit 1 ose pretendimit 2, ku përbërësi është një frenues 

IDO dhe kanceri preferueshëm është një kancer i përzgjedhur nga: një tumor i ngurtë ose i lëngët 

përfshirë kancerin e syrit, trurit (të tilla si gliomat, glioblastomat, meduloblastomat, 

kraniofaringioma, ependimoma, dhe astrocitoma), palcës kurrizore, veshkës, gojës, buzës, grykës, 

zgavrës së gojës, zgavrës hundore, zorrës së hollë, zorrës së trashë, gjëndrës paratiroide, fshikëzës 

së tëmthit, kokës dhe qafës, gjirit, kockave, kanalit biliar, qafës së mitrës, zemrës, gjendrës 

hipofaringeale, mushkërisë, bronkeve, mëlçisë, lëkurës, uretërit, uretrës, testikujve, vaginës, anusit, 

gjendrës së laringut, vezores, tiroides, ezofagut, gjendrës nazofaringeale, gjendrës së hipofizës, 

gjëndrës së pështymës, prostatës, pankreasit, gjëndrës mbiveshkore; një kancer endometrial, kancer 

oral, melanomë, neuroblastomë, kancer i stomakut, një angiomatozë, një hemangioblastomë, një 

feokromocitomë, një cistë pankreatike, një karcinomë e qelizave renale, tumor i Wilms-it, 

karcinomë e qelizave skuamoze, sarkomë, osteosarkomë, sarkomë Kaposi, rabdomiosarkomë, 

karcinomë hepatoqelizore, sindromi i tumorit të PTEN hamartomës (FTS) (e tillë si sëmundja 

Lhermitte-Duclos, sindromi Cowden, sindromi Proteus, dhe sindromi i ngjashëm me Proteus), 

leuçemitë dhe limfomat (të tilla si leuçemia limfoblastike akute, leuçemia limfocitike kronike, 

leuçemia mielogjenoze akute, leuçemia mielogjenoze kronike, leuçemia me qeliza leshtore, 

leuçemia prolimfocitike e qelizave T (T-PLL), leuçemia limfocitike granëmadhe, leuçemia e 

qelizave T të të rriturve, leuçemia mielomonocitare e të miturve, limfoma Hodgkin, limfoma jo-

Hodgkin, limfoma e mantelit, limfoma folikulare, limfoma e derdhjes primare, limfoma e lidhur me 

AIDS, limfoma Hodgkin, limfoma e qelizave B difuze, limfoma Burkitt, dhe limfoma e qelizave T 

të lëkurës), preferueshëm kur kanceri është një kancer i përzgjedhur nga leuçemia mieloide akute 

(AML), një kancer i mushkërive me qeliza të vogla, një melanomë, një kancer i vezores, një kancer 

kolorektal, një kancer pankreatik, një kancer endometrial, dhe një papilloma e lëkurës. 

  

4. Një përbërës për përdorim sipas pretendimit 1 ose pretendimit 2, ku përbërësi është një frenues 

TDO dhe kanceri është një kancer i përzgjedhur nga: një tumor i ngurtë ose i lëngët përfshirë 

kancerin e syrit, trurit (të tilla si gliomat, glioblastomat, meduloblastomat, kraniofaringioma, 

ependimoma, dhe astrocitoma), palcës kurrizore, veshkës, gojës, buzës, grykës, zgavrës së gojës, 



zgavrës hundore, zorrës së hollë, zorrës së trashë, gjëndrës paratiroide, fshikëzës së tëmthit, kokës 

dhe qafës, gjirit, kockave, kanalit biliar, qafës së mitrës, zemrës, gjendrës hipofaringeale, 

mushkërisë, bronkeve, mëlçisë, lëkurës, uretërit, uretrës, testikujve, vaginës, anusit, gjendrës së 

laringut, vezores, tiroides, ezofagut, gjendrës nazofaringeale, gjendrës së hipofizës, gjendrës së 

pështymës, prostatës, pankreasit, gjëndrës mbiveshkore; një kancer endometrial, kancer oral, 

melanomë, neuroblastomë, kancer i stomakut, një angiomatozë, një hemangioblastomë, një 

feokromocitomë, një cistë pankreatike, një karcinomë e qelizave renale, tumori i Wilms-it, 

karcinomë e qelizave skuamoze, sarkomë, osteosarcomë, sarcomë Kaposi, rabdomiosarkomë, 

karcinomë hepatoqelizore, sindromi i tumorit të PTEN hamartomës (FTS) (e tillë si sëmundja 

Lhermitte-Duclos, sindromi Cowden, sindromi Proteus, dhe sindromi i ngjashëm me Proteus), 

leuçemitë dhe limfomat (të tilla si leuçemia limfoblastike akute, leuçemia limfocitike kronike, 

leuçemia mielogjenoze akute, leuçemia mielogjenoze kronike, leuçemia me qeliza leshtore, 

leuçemia prolimfocitike e qelizave T (T-PLL), leuçemia limfocitike granëmadhe, leuçemia e 

qelizave T të të rriturve, leuçemia mielomonocitare e të miturve, limfoma Hodgkin, limfoma jo-

Hodgkin, limfoma e mantelit, limfoma folikulare, limfoma e derdhjes primare, limfoma e lidhur me 

AIDS, limfoma Hodgkin, limfoma e qelizave B difuze, limfoma Burkitt, dhe limfoma e qelizave T 

të lëkurës), preferueshëm kur kanceri është një kancer i përzgjedhur nga një gliomë, dhe një 

karcinomë hepatoqelizore. 

  

5. Një përbërës, që është një përbërës sipas cilitdo prej formulave të mëposhtme: 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

6. Një përbërje farmaceutike që përmban një përbërës sipas pretendimit 5, që përmban më tej një 

shtesë dhe / ose mbushës farmaceutikisht të pranueshëm, dhe/ose kur përbërësi është në formën e 

një kripe farmaceutikisht të pranueshme. 

  

7. Një përbërje farmaceutike sipas pretendimit 6 për përdorim në mjekimin e kancerit, që përmban 

më tej një agjent tjetër për mjekimin e kancerit; preferueshëm kur agjenti tjetër për mjekimin e 

kancerit përzgjidhet nga agjentë anti-mikrotubule, komplekse të koordinimit të platinit, agjentë 



alkilues, agjentë antibiotikë, frenues topoizomerase II, antimetabolitë, frenues topoizomerase I, 

hormone dhe analoge të hormoneve, frenues të rrugës së përçimit të sinjalit, frenues të 

angiogjenezës jo-receptore të kinazës tirozine, agjentë imunoterapeutikë (të tillë si një vaksinë anti-

tumorale, një virus onkolitik, një antitrup stimulues imunitar i tillë si anti-CTLA4, anti-PDl, anti-

PDL-1, anti-OKS40, anti-41BB, anti-CD27, anti-CD40, anti-LAG3, anti-TIM3, dhe anti-GITR, një 

axhuvant (adjuvant) i ri, një peptid, një citokinë, një terapi e qelizës T të repeptorit antigjen kimerik 

(CAR-T), një imunomodulator molekulvogël, modulatorë të mikromjedisit tumoral, dhe agjentë 

anti-angiogjenikë), agjentë proapoptotikë dhe frenuesit e sinjalizimit të ciklit qelizor. 

  

8. Një përbërje farmaceutike për përdorim sipas pretendimit 7, që përmban më tej një agjent të 

përzgjedhur nga: një vaksinë anti-tumor; një trajtim imunoterapie i kancerit (i tillë si një modulator 

i pikës së kontrollit imunitar i tillë si një agjent anti-CTLA4, anti-PDl, anti PDL-1, anti-LAG3, ose 

anti-TIM3, dhe agonistë OKS40, 41BB ose GITR); një terapi citokine dhe një terapi e qelizës T të 

receptorit antigjen kimerik (CAR-T). 
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17/12/2020 

(30) 201517133  28/09/2015  GB 

(71)  Healx Limited 

Park House, Castle Park, Cambridge, Cambridgeshire CB3 0DU, GB 
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(74) Fatos  DEGA 

Rr."Nikolla Tupe", N.2, H.4, A.30, Tiranë 

(57)  

1. Një përbërës me Formulë I, ose një kripë farmaceutikisht ose veterinarisht e pranueshme 

e tij, ose një solvat farmaceutikisht ose veterinarisht i pranueshëm i tyre, për përdorim në 

mjekimin e çrregullimit CDKL5 në një gjitar, ku përbërësi me Formulë I përmban: 



 
ose një kripë farmaceutikisht ose veterinarisht të pranueshme të tij, ose një solvat 

farmaceutikisht ose veterinarisht të pranueshëm të tyre, 

ku: 

R1 dhe R3 secili në mënyrë të pavarur, në çdo shfaqje që ndeshet këtu, përfaqëson 

H ose C1 deri C5 alkil; 

R2 përfaqëson halo; 

R4 dhe R5 secili në mënyrë të pavarur përfaqëson H; 

R6 përfaqëson -C(O)OR9; 

X përfaqëson CH2, O ose S; 

R9 përfaqëson H ose C1 deri C5 alkil; 

dhe, 

m është numër i plotë nga 1 deri 6 inkluzivisht. 

  

2. Një përbërës me Formulë I për përdorim në mjekimin e çrregullimit CDKL5 në një gjitar 

sipas pretendimit 1, ku R1, në një përbërës me Formulë I, përfaqëson një grup C1 deri 

C4 alkil. 

  

3. Një përbërës me Formulë I për përdorim në mjekimin e çrregullimit CDKL5 në një gjitar 

sipas pretendimit 1 ose 2, ku R2, në një përbërës me Formulë I, përfaqëson halo. 

  

4. Një përbërës me Formulë I për përdorim në mjekimin e çrregullimit CDKL5 në një gjitar 

sipas cilitdo prej pretendimeve paraprirëse, ku R3, në një përbërës me Formulë I, 

përfaqëson H. 

  

5. Një përbërës me Formulë I për përdorim në mjekimin e çrregullimit CDKL5 në një gjitar 

sipas cilitdo prej pretendimeve paraprirëse, ku m, në një përbërës me Formulë I, është 

numër i plotë nga 2 deri 6 inkluzivisht. 

  

6. Një përbërës me Formulë I për përdorim në mjekimin e çrregullimit CDKL5 në një gjitar 

sipas pretendimit 1, ku përbërësi me Formulë I është tianeptine, e tillë që në një përbërës 

me Formulë I R1 është metil, R2 është klor, R3 është hidrogjen, R4 është hidrogjen, R5 është 



hidrogjen, dhe m është 4. 

  

7. Një përbërës me Formulë I për përdorim në mjekimin e çrregullimit CDKL5 në një gjitar 

sipas pretendimit 1, ku përbërësi me Formulë I është metabolit MC5 i tianeptinës i tillë që 

në një përbërës me Formulë I R1 është metil, R2 është klor, R3 është hidrogjen, R4 është 

hidrogjen, R5 është hidrogjen, dhe m është 2. 

  

8. Një përbërës me Formulë I për përdorim në mjekimin e çrregullimit CDKL5 në një gjitar 

sipas cilitdo prej pretendimeve paraprirëse, ku përbërësi me Formulë I është në formë 

enantiomerike (R) në lidhje me karbonin alifatik të shënuar me një asterisk (*) dhe 

kryesisht i lirë nga forma enantiomerike (S) në lidhje me karbonin alifatik të shënuar me 

një asterisk (*). 

  

9. Një përbërës me Formulë I për përdorim në mjekimin e çrregullimit CDKL5 në një gjitar 

sipas cilitdo prej pretendimeve 1 deri 7, ku përbërësi me Formulë I është në formë 

enantiomerike (S) në lidhje me karbonin alifatik të shënuar me një asterisk (*) dhe 

kryesisht i lirë nga forma enantiomerike (R) në lidhje me karbonin alifatik të shënuar me 

një asterisk (*). 

  

10. Një përbërje farmaceutike për përdorim në mjekimin e çrregullimit CDKL5 te një njeri 

(human) ku përbërja përmban një sasi terapeutikisht efektive të një përbërësi me Formulë I 

sipas cilitdo prej pretendimeve paraprirëse ose një kripë farmaceutikisht të pranueshme të 

tij, ose një solvat farmaceutikisht ose veterinarisht të pranueshëm të tyre, në përzierje me 

një axhuvant, tretës ose bartës (transportues) farmaceutikisht të pranueshëm. 

  

11. Një përbërës me Formulë I sipas cilitdo prej pretendimeve 1 deri 9 për përdorim në 

mjekimin e çrregullimit CDKL5 në një gjitar, ku gjitari është njeri. 

  

12. Një përbërje veterinare për përdorim në mjekimin e çrregullimit CDKL5 në një gjitar që 

përmban një përbërës me Formulë I sipas cilitdo prej pretendimeve 1 deri 9, ose një kripë 

veterinarisht të pranueshme të tij, ose një solvat veterinarisht të pranueshëm të tyre, në 

përzierje me një axhuvant, tretës ose bartës (transportues) veterinarisht të pranueshëm.
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(74) Krenar LOLOÇI 

Rr. Ibrahim Rugova, P.1/1, Kati II, Tiranë, Shqipëri  

(57)  

1. Një kombinim që përfshin agonistë të anasjelltë të receptorit histamine-3, një frenues 

acetilkolinesterazë dhe një antagonist të receptorit NMDA; ku agonistët e anasjelltë të receptorit 

histamine-3 janë zgjedhur nga N-[4-(1-Ciklobutilpiperidin4-iloksi)fenil]-2-(morfolin-4-

il)acetamide;           N-[4-(1-Ciklopropilpiperidin-4-iloksi)fenil]-2-(morfolin-4-il)acetamide; dhe 

N-[4-(1-Izopropilpiperidin-4-iloksi)fenil]-2-(morfolin-4-il)acetamide; ose një kripë 

farmaceutikisht e pranueshme e saj.  

2. Kombinimi siç pretendohet në pretendimin 1, ku frenuesi acetilkolinesterazë është zgjedhur 

nga grupi i përbërë prej donepezil, rivastigmine dhe galantamine ose një kripë farmaceutikisht e 

pranueshme e tyre, dhe në mënyrë të preferuar ku frenuesi acetilkolinesterazë është donepezil 

ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e tij, më shumë e preferuar është donepezil 

hidroklorur.  

3. Kombinimi siç pretendohet në pretendimin 1, ku antagonisti i receptorit NMDA është 

memantine ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj dhe në mënyrë të preferuar 

antagonisti i receptorit NMDA  është memantine hidroklorur.  

4. Kombinimi siç pretendohet në pretendimin 1, ku agonisti i anasjelltë i receptorit histamine-3 

është N-[4-(1-Ciklobutilpiperidin-4-iloksi)fenil]-2-(morfolin-4-il)acetamide ose një kripë 

farmaceutikisht e pranueshme e saj, dhe në mënyrë të preferuar është N-[4-(1-

Ciklopropilpiperidin-4-iloksi)fenil]-2-(morfolin-4-il)acetamide N-[4-(1-Ciklobutilpiperidin-4-

iloksi)fenil]-2-(morfolin-4-il)acetamide dihidroklorur; ose N-[4-(1-Ciklopropilpiperidin-4-



/ 

iloksi)fenil]-2-(morfolin-4-il)acetamide tartrate; ose ku agonisti i anasjelltë i receptorit 

histamine-3 është N-[4-(1-Izopropilpiperidin-4-iloksi)fenil]-2-(morfolin-4-il)acetamide tartrate.  

5. Kombinimi siç pretendohet në 1 ose 4, ku agonisti i anasjelltë i receptorit histamine-3 është N-

[4-(1-Ciklobutilpiperidin4-iloksi)fenil] -2-(morfolin-4-il)acetamide dihidroklorur.  

6. Një kombinim që përfshin N-[4-(1-Ciklobutilpiperidin-4-iloksi)fenil]-2-(morfolin-4-

il)acetamide dihidroklorur, donepezil hidroklorur dhe memantine hidroklorur.  

7. Kombinimi siç pretendohet në çdonjërin prej pretendimeve 1 deri në 6, për përdorim në 

trajtimin e çrregullimeve konjitive te një pacient, në mënyrë të preferuar ku çrregullimi konjitv 

është zgjedhur nga sëmundja e Alzheimerit, skizofrenia, sëmundja e Parkinsonit, demenca e 

trupi Lewy, demenca vaskulare, demenca frontotemporale, sindroma Down dhe sindroma 

Tourette.  

8. Përbërja, N-[4-(1-Ciklobutilpiperidin-4-iloksi)fenil]-2-(morfolin-4-il)acetamide ose një kripë 

farmaceutikisht e pranuesheme e saj për përdorim në kombinim me frenuesin acetilkolinesterazë 

dhe antagonistin e receptorit NMDA për trajtimin e sëmundjes së Alzheimerit në një pacient, dhe 

në mënyrë të preferuar ku përdorimi është një trajtim ndihmës për sëmundjen e Alzheimerit në 

një pacient me trajtim të qëndrueshëm me frenues acetilkolinesterazë dhe antagonist të receptorit 

NMDA.  

9. Përbërja për përdorim siç pretendohet në pretendimin 8, ku frenuesi acetilkolinesterazë është 

zgjedhur nga donepezil, rivastigmine dhe galantamine ose një kripë farmaceutikisht e 

pranueshme e tyre. 

10. Përbërja për përdorim siç pretendohet në pretendimin 8, ku antagonisti i receptorit NMDA 

është memantine ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj.  

11. Përbërja për përdorim siç pretendohet në pretendimin 8, ku trajtimi përfshin administrimin te 

pacienti N-[4-(1- Ciklobutilpiperidin-4-iloksi)fenil]-2-(morfolin-4-il)acetamide ose një kripë 

farmaceutikisht të pranueshme të saj në një sasi prej 0.1 mg deri në 100 mg në ditë, dhe në 

mënyrë të preferuar në një sasi prej 0.1 mg deri në 60 mg në ditë, dhe më shumë e preferuar në 

një sasi prej 0.1 mg deri në 30 mg në ditë.  

12. Përbërja për përdorim siç pretendohet në pretendimin 8, ku trajtimi përfshin administrimin te 

pacienti 1 mg deri në 30 mg të donepezil ose të një kripe farmaceutikisht të pranueshme të tij në 

ditë.  

13. Përbërja për përdorim siç pretendohet në pretendimin 8, ku trajtimi përfshin administrimin te 

pacienti 1 mg deri në 40 mg të memantine ose një kripe farmaceutikisht të pranueshme të saj në 

ditë.  

14. Një kompozim farmaceutik që përfshin kombinimin siç pretendohet në çdonjërin prej 

pretendimeve 1 deri në 6, dhe ekscipientët farmaceutikisht të pranueshëm ose kombinim të tyre.  

15. Kompozimi farmaceutik siç pretendohet në pretendimin 14, për përdorim në trajtimin e 

çrregullimeve konjitive nga sëmundja e Alzheimerit, skizofrenia, sëmundjet e Parkinsonit, 

demenca e trupit Lewy, demenca vaskulare dhe demenca frontotemporale.   

16. Kompozimi farmaceutik siç pretendohet në pretendimin 14, ku N- [4-(1-Ciklobutilpiperidin-

4-iloksi)fenil] -2-(morfolin-4-il)acetamide ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e tyre 

është e pranishme në një sasi prej 0.1 mg deri në 100 mg, në mënyrë të preferuar në një sasi prej 

0.1 mg deri në 60 mg, dhe më shumë e preferuar në një sasi prej 0.1 mg deri në 30 mg, dhe/ose, 

ku donepezil ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e tij është i pranishëm në një sasi prej 2 

mg deri në 30 mg, dhe/ose ku mementine ose kripa farmaceutikisht e pranueshme e saj është e 

pranishme në një sasi prej 1 mg deri në 40 mg.  



/ 

17. Përbërja për përdorim siç pretendohet në pretendimin 8, ku trajtimi përfshin administrimin e 

N-[4-(1-Ciklobutilpiperidin-4-iloksi)fenil]-2-(morfolin-4-il)acetamide ose një kripë 

farmaceutikisht të pranueshme të tyre te pacienti nëpërmjet rrugëve orale, nazale, lokale, dermale 

ose parenterale. 

18. Përbërja për përdorim siç pretendohet në pretendimin 8, ku trajtimi përfshin administrimin 

N-[4-(1-Ciklobutilpiperidin-4-iloksi)fenil]-2-(morfolin-4-il)acetamide ose një kripë 

farmaceutikisht të pranueshme të saj te pacienti një deri në tre herë në ditë, një deri në tre herë në 

javë ose një deri në tre herë në muaj. 
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Bul. Gj.Fishta Pall.1 Jeshil prane Shallvareve, Kati 6, Ap. 16, Tirane 

(57)  

1. Injektor për forma me injektim, që përmban: 

- një cilindër plastifikimi (1) me një dhomë plastifikimi (10) ku është vendosur një vidë 

plastifikimi (11), 

- një kolektor (2) që ka një kanal ushqyes (20) në komunikim me dhomën e plastifikimit 

(10), 

- një pipëz injektimi (3) që ka një kanal shkarkimi (30) në komunikim me kanalin 

ushqyes në fjalë (20), dhe 

- një gjilpërë (4) që zhvendoset në mënyrë aksiale në kanalin e shkarkimit (30) për të 

mbyllur një vrimë dalëse (31) të kanalit të shkarkimit, duke kaluar nga një pozicion i 

tërhequr në një pozicion të avancuar; ku sigurohet një hapësirë midis gjilpërës (4) dhe 

tubit të shkarkimit (30), 

- mjete për zvogëlimin e vëllimit (5) të vendosura në kanalin e shkarkimit dhe të 

përshtatshme për zvogëlimin e vëllimit të hapësirës midis gjilpërës dhe kanalit të 

shkarkimit, në mënyrë të tillë që të minimizohet vëllimi i ajrit që mund të bllokohet në 

hapësirën e përmendur midis gjilpërës dhe kanalit të shkarkimit; mjetet e përmendura të 

zvogëlimit të vëllimit (5) dalin në mënyrë radiale nga një trup i pipëzës së injektimit në 

fjalë (3) dhe/ose gjilpërës së përmendur (4); 
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kur mjetet në fjalë për zvogëlimin e vëllimit (5) janë një trup me trupin e pipëzës, ato janë të 

ndara nga gjilpëra në fjalë (4) dhe ato nuk e prekin gjilpërën; 

kur mjetet e përmendura të zvogëlimit të vëllimit (5) janë një trup me gjilpërën në fjalë, ato janë 

të distancuara nga paretet brendshme të tubit të shkarkimit (30) dhe ato nuk prekin paretet e 

brendshme të kanalit të shkarkimit, në mënyrë që mjetet në fjalë të zvogëlimit të vëllimit (5 ) 

mos të shkaktojnë konsumimin e gjilpërës në fjalë (4) ose të pareteve të përmendura të kanalit të 

shkarkimit (30); 

ku vrima e daljes (31) e kanalit të shkarkimit ka një sipërfaqe (S1) në seksionin tërthor, kanali i 

shkarkimit në fjalë (30) ka një sipërfaqe (S2) në seksionin tërthor, mjetet e përmendura të 

zvogëlimit të vëllimit (5) kanë një sipërfaqe (S3) në seksionin tërthor, dhe gjilpëra në fjalë (4) ka 

një sipërfaqe (S4) në seksionin tërthor; 

karakterizuar në atë që  

sipërfaqja e kalimit të rrjedhës siguruar nga sipërfaqja (S2) e kanaleve të shkarkimit minus 

sipërfaqjen (S2) të zvogëlimit të vëllimit, minus sipërfaqen (S3) të pipëzës (4) të jetë më e vogël 

ose e barabartë me sipërfaqen ( S1) të vrimës së daljes (31) të kanalit të shkarkimit. 

 

2. Injektori sipas pretendimit 1, ku mjetet në fjalë për zvogëlimin e vëllimit (5) janë vendosur në 

kanalin e shkarkimit (30) në rrjedhën e poshtme të kanalit të ushqimit (20) të kolektorit, duke u 

zgjatur gjatësisht deri në vrimën e daljes (31) të kanalit të shkarkimit. 

 

3. Injektori sipas pretendimit 2, ku mjetet në fjalë për zvogëlimin e vëllimit (5) kanë një gjatësi më 

të madhe se sa një distancë e përshkuar nga gjilpëra (4) në translatimin aksial kur gjilpëra kalon 

nga pozicioni i tërhequr në pozicionin e avancuar. 

4. Injektori sipas cilitdo prej pretendimeve të mësipërme, ku mjetet e përmendura të zvogëlimit të 

vëllimit (5) përmbajnë gjuhëza gjatësore (35, 45) që dalin në mënyrë radiale nga një trup i pipëzës 

së injektimit (3) dhe/ose nga gjilpëra e përmendur (4). 

 

5. Injektori sipas pretendimit 4, ku mjetet në fjalë për zvogëlimin e vëllimit (5) janë gjuhëza 

gjatësore (35) që dalin në mënyrë radiale brenda trupit të injektorit (3). 

 

6. Injektori sipas pretendimit 5, ku mjetet në fjalë për zvogëlimin e vëllimit (5) janë gjashtë gjuhëza 

gjatësore (35) që janë të ndara në mënyrë të rregulltë nga një kënd prej 60°. 

 

7. Injektori sipas pretendimit 6, ku secila gjuhëz gjatësore (35) e trupit të injektorit ka formën e 

një pjese të një sektori të një rrethi me një kënd qendror prej 30-50°. 

 

8. Injektori sipas pretendimit 7, ku secila gjuhëz gjatësore (35) e trupit të injektorit ka një sipërfaqe 

(36) të formuar si një pjesë e perimetrit të drejtuar drejt aksit të kanalit të shkarkimit (30); 

sipërfaqja në fjalë (36) e formuar si një pjesë e perimetrit e ka qendrën e saj në aksin e kanalit të 

shkarkimit dhe një rreze lakimi pak më të madhe se rrezja e gjilpërës (4). 

 

9. Injektori sipas pretendimit 4, ku mjetet në fjalë për zvogëlimin e vëllimit (5) janë gjuhëza 

gjatësore (45) që dalin në mënyrë radiale jashtë nga gjilpëra (4). 

 



/ 

10. Injektori sipas pretendimit 9, ku mjetet në fjalë për zvogëlimin e vëllimit (5) janë gjashtë 

gjuhëza gjatësore (45) që janë të ndara të barabarta nga një kënd prej 60°. 

 

11. Injektori sipas pretendimit 9 ose 10, ku secila gjuhëz gjatësore (45) e gjilpërës formohet si 

një pjesë e një sektori të një rrethi me një kënd qendror prej 30-50°. 
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(74) Krenar LOLOÇI 

Rr. Ibrahim Rugova, P.1/1, Kati II, Tiranë, Shqipëri  

(57)  

1. Një kompozim farmaceutik që përfshin nanogrimca të cilat përfshijnë të paktën një lipid 

kationik, të paktën një lipid ndihmues neutral dhe ARN që kodon të paktën një antigjen, ku 

nanogrimcat janë lioplekse që përfshijnë  

(i) DOTMA dhe DOPE në një raport molar prej 8:2 deri në 3:7, në mënyrë të preferuar 

prej 7:3 deri në 5:5, ku raporti ngarkesë i ngarkesës positive në DOTMA ndaj ngarkesës 

negative në ARN është 1.6:2 deri në 1:2, në mënyrë të preferuar 1.4:2 deri në 1.1:2; ose  

(ii) DOTMA dhe Kolesterol në një raport molar prej 8:2 deri në 3:7, në mënyrë të 

preferuar prej 7:3 deri në 5:5, ku raporti ngarkesë i ngarkesës positive në DOTMA ndaj 

ngarkesës negative në ARN është 1.6:2 deri në 1:2, në mënyrë të preferuar 1.4:2 deri në 

1.1:2; ose  

(iii) DOTAP dhe DOPE në një raport molar prej 8:2 deri në 3:7, në mënyrë të preferuar 

prej 7:3 deri në 5:5, ku raporti ngarkesë i ngarkesës pozitive në DOTAP ndaj ngarkesës 

negative në ARN është 1.6:2 deri në 1:2, në mënyrë të preferuar 1.4:2 deri në 1.1:2. 

 

2. Kompozimi farmaceutik i pretendimit 1, ku raporti ngarkesë i ngarkesës pozitive në DOTMA 

ose DOTAP ndaj ngarkesës negative në ARN është 1.3:2.  



/ 

 

3. Kompozimi farmaceutik i pretendimit 1 ose 2, ku indeksi i polidispersitetit i nanogrimcave siç 

matet nga shpërndarja dinamike e dritës është 0.5 ose më pak, në mënyrë të preferuar 0.4 ose më 

pak, më shumë e preferuar 0.3 ose më pak.  

 

4. Kompozimi farmaceutik i çdonjërit prej pretendimeve 1 deri në 3, ku nanogrimcat kanë një 

diametër mesatar në rangun prej nga 50 nm deri në 1000 nm, në mënyrë të preferuar prej nga 

100 nm deri në 800 nm, në mënyrë të preferuar 200 nm deri në 600 nm, e tillë si 300 nm deri në 

500 nm, siç përcaktohet nga shpërndarja dinamike e dritës. 

 

5. Kompozimi farmaceutik i çdonjërit prej pretendimeve 1 deri në 4, ku ARN është mARN. 

 

6. Kompozimi farmaceutik i çdonjërit prej pretendimeve 1 deri në 5, ku antigjeni është një 

antigjen i lidhur me sëmundje ose shkakton një përgjigje imune kundër një antigjeni të lidhur me 

sëmundje ose qelizat që shprehin një antigjen të lidhur me sëmundje.  

 

7. Kompozimi farmaceutik i pretendimit 6 për përdorim në një metodë për induktimin e një 

përgjigje imune, në mënyrë të preferuar një përgjigje imune kundër kancerit, në një subjekt, 

metoda e sipërpërmendur që përfshin administrimin tek subjekti të kompozimit farmaceutik të 

pretendimit 6.  

 

8. Kompozimi farmaceutik i pretendimit 6 për përdorim në një metodë të trajtimit ose 

parandalimit të një sëmundje që përfshin antigjenin e lidhur me sëmundje të sipërpërmendur, në 

mënyrë të preferuar një sëmundje kanceri, në një subjekt, metoda e sipërpërmendur që përfshin 

administrimin te subjekti të kompozimit farmaceutik të pretendimit 6. 
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1. Një përbërje e formulës (I) 

 

karakterizuar në atë që: 

X përfaqëson C-R2a ose N; 

R1 përfaqëson një grup të zgjedhur nga: 

 

ku * tregon pikën e lidhjes së grupit të sipërpërmendur me pjesën tjetër të molekulës; 

R2 përfaqëson fenil ose heteroaril, 

ku fenili ose grupet heteroarile të sipërpërmendur janë zëvendësuar në mënyrë opsionale 

një deri në tre herë me R11, duke qenë, në mënyrë të pavarur nga njëri tjetri, të njëjtë ose 

të ndryshëm, ose 

zëvendësuar një herë me R11a dhe në mënyrë opsionale një deri në dy herë me R11 duke 

qenë në mënyrë të pavarur nga njëri tjetri, të njëjtë ose të ndryshëm, ose zëvendësuar me 

dy zëvendësues ngjitur R11 që përfaqëson së bashku një grup metilendioksi për të formuar 

një unazë me 5 elementë; 

R2a përfaqëson hidrogjen, ciano, nitro, halogjen, C1-C2-alkil ose C1-C2-haloalkil; 

R2b përfaqëson hidrogjen, halogjen, C1-C2-alkil ose C1-C2-haloalkil; 

ose 



/ 

R2c përfaqëson hidrogjen, halogjen, C1-C2-alkil ose C1-C2-haloalkil, ku jo më pak se një 

prej R2a, R2b dhe R2c përfaqëson hidrogjen; 

R3 përfaqëson hidrogjen ose fluor; 

R4 përfaqëson hidrogjen, fluor, metil ose OH; 

R5 përfaqëson hidrogjen ose C1-C3-alkil; 

R6 përfaqëson halogjen, ciano, nitro, OH, C1-C4-alkil, C1-C4-haloalkil, C1-C4-alkoksi, C1-

C4-haloalkoksi ose F3CS-; 

R6a dhe R6b janë të njëjtë ose të ndryshëm dhe përfaqësojnë, në mënyrë të pavarur nga 

njëri tjetri, përkatësisht 

R6a hidrogjen, halogjen, hidroksi, nitro, ciano, C1-C4-alkil, C3-C6-cikloalkil, C1-C4-

haloalkil, C1-C4-alkoksi, C1-C4-haloalkoksi, HO-(C2-C4-alkoksi)-, (C1-C4-alkoksi)-(C2-

C4-alkoksi)-, R9R10N-, R8-C(O)-NH-, R8-C(O)-, R8-O-C(O)-, R9R10N-C(O)- ose (C1-C4-

alkil)-SO2-; 

R6b hidrogjen, halogjen, hidroksi, nitro, ciano, C1-C4-alkil, C3-C6-cikloalkil, C1-C4-

haloalkil, C1-C4-haloalkoksi, HO-(C2-C4-alkoksi)-, (C1-C4-alkoksi)-(C2-C4-alkoksi)-, 

R9R10N-, R8-C(O)-NH-, R8-C(O)-, R8-O-C(O)-, R9R10N-C(O)- ose (C1-C4-alkil)-SO2-; 

ose 

R6a dhe R6b ngjitur me njëri-tjetrin së bashku përfaqësojnë një grup të zgjedhur nga -O-

CH2-CH2-, -O-CH2-O- ose -O-CH2-CH2-O-; 

R7a dhe R7b janë të njëjtë ose të ndryshëm dhe përfaqësojnë, në mënyrë të pavarur nga 

njëri tjetri, hidrogjen, hidroksi, halogjen, C1-C4-alkil ose C1-C4-haloalkil; 

R8 përfaqëson, në mënyrë të pavarur nga secila dukuri përkatëse, C1-C6-alkil, C1-C4-

alkoksi-C1-C4-alkil, C3-C6-cikloalkil ose C1-C4-haloalkil; 

R9 dhe R10 janë të njëjtë ose të ndryshëm dhe përfaqësojnë, në mënyrë të pavarur nga 

njëri tjetri, hidrogjen, C1-C4-alkil, C3-C6-cikloalkil, C1-C4-haloalkil ose (CH3)2N-C1-C4-

alkil ose së bashku me atomin e azotit në të cilin janë bashkangjitur formojnë një unazë 

heterociklike me 4- deri në 6 elementë që përmban azot, unaza e sipërpërmendur në 

mënyrë opsionale që përmban një heteroatom shtesë të zgjedhur nga O, S, NH, NRa në të 

cilin Ra përfaqëson një C1-C6-alkil ose C1-C6-grup haloalkil dhe duke u zëvendësuar në 

mënyrë opsionale, një deri në tre herë, në mënyrë të pavarur nga njëri tjetri, me halogjen 

ose C1-C4-alkil; 



/ 

R11 përfaqëson, në mënyrë të pavarur nga njëri tjetri, halogjen, hidroksi, nitro, ciano, C1-

C4-alkil, C2-C4-alkenil, C1-C4-haloalkil, C1-C6-hidroksialkil, C1-C4-alkoksi, C1-C4-

haloalkoksi, (C1-C4-alkoksi)-(C1-C4-alkil)-, (C1-C4-haloalkoksi)-(C1-C4-alkil)-, R9R10N-

(C1-C4-alkil)-, R9R10N-, R8-C(O)-NH-, R8-C(O)-, R8-O-C(O)-, R9R10N-C(O)-, (C1-C4-

alkil)-S- ose (C1-C4-alkil)-SO2-; 

R11a përfaqëson një grup të zgjedhur nga C3-C6-cikloalkil, morfolino, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ku * tregon pikën e lidhjes së grupit të sipërpërmendur me pjesën tjetër të molekulës; 

R12 përfaqëson, në mënyrë të pavarur nga njëri tjetri, halogjen, hidroksi, nitro, ciano, C1-

C4-alkil, C2-C4-alkenil, C1-C4-haloalkil, C1-C4-hidroksialkil, C1-C4-alkoksi, C1-C4-

haloalkoksi, (C1-C4-alkoksi)-(C2-C4-alkil)-, (C1-C4-haloalkoksi)-(C2-C4-alkil)-, R9R10N-, 

R8-C(O)-NH-, R8-C(O)-, R8-O-C(O)-, R9R10N-C(O)- ose (C1-C4-alkil)-SO2-; 

n përfaqëson 0, 1, 2 ose 3; 

ose një N-oksid, një kripë, një hidrat, një tretës, një tautomer ose një stereoizomer i përbërjes së 

sipërpërmendur, ose një kripë, tautomer ose stereoizomer i N-oksidit të sipërpërmendur. 

  

2. Një përbërje sipas pretendimit 1 të formulës (la), 

os

e 



/ 

 

karakterizuar në atë që: 

R1 përfaqëson një grup të zgjedhur nga: 

 

ku * tregon pikën e lidhjes së grupit të sipërpërmendur me pjesën tjetër të molekulës; 

R2 përfaqëson fenil ose heteroaril, 

ku fenili ose grupet heteroarile të sipërpërmendur janë zëvendësuar në mënyrë opsionale 

një deri në tre herë me R11, duke qenë, në mënyrë të pavarur nga njëri tjetri, të njëjtë ose 

të ndryshëm, ose zëvendësuar një herë me R11a dhe në mënyrë opsionale një deri në dy 

herë me R11 duke qenë në mënyrë të pavarur nga njëri tjetri, të njëjtë ose të ndryshëm, 

ose zëvendësuar me dy zëvendësues ngjitur R11 që përfaqëson së bashku një grup 

metilendioksi për të formuar një unazë me 5 elementë; 

R2a përfaqëson hidrogjen, ciano, nitro, halogjen, C1-C2-alkil ose C1-C2-haloalkil; 

R2b përfaqëson hidrogjen ose halogjen; 

R2c përfaqëson hidrogjen ose halogjen; ku jo më pak se një prej R2a, R2b dhe 

R2c përfaqëson hidrogjen; 

R3 përfaqëson hidrogjen ose fluor; 

R4 përfaqëson hidrogjen, fluor, metil ose OH; 

R6 përfaqëson halogjen, ciano, nitro, OH, C1-C4-alkil, C1-C4-haloalkil, C1-C4-alkoksi, C1-

C4-haloalkoksi ose F3CS-; 

ose 



/ 

R6a dhe R6b janë të njëjtë ose të ndryshëm dhe përfaqësojnë, në mënyrë të pavarur nga 

njëri tjetri, përkatësisht 

R6a hidrogjen, halogjen, hidroksi, nitro, ciano, C1-C4-alkil, C3-C6-cikloalkil, C1-C4-

haloalkil,C1-C4-alkoksi, C1-C4-haloalkoksi, HO-(C2-C4-alkoksi)-, (C1-C4-alkoksi)-(C2-C4-

alkoksi)-, R9R10N-, R8-C(O)-NH-, R8-C(O)-, R8-O-C(O)-, R9R10N-C(O)- ose (C1-C4-

alkil)-SO2-; 

R6b hidrogjen, halogjen, hidroksi, nitro, ciano, C1-C4-alkil, C3-C6-cikloalkil, C1-C4-

haloalkil, C1-C4-haloalkoksi, HO-(C2-C4-alkoksi)-, (C1-C4-alkoksi)-(C2-C4-alkoksi)-, 

R9R10N-, R8-C(O)-NH-, R8-C(O)-, R8-O-C(O)-, R9R10N-C(O)- ose (C1-C4-alkil)-SO2-; 

ose 

R6a dhe R6b ngjitur me njëri-tjetrin së bashku përfaqësojnë një grup të zgjedhur nga -O-

CH2-CH2-, -O-CH2-O- ose -O-CH2-CH2-O-; 

R7a dhe R7b janë të njëjtë ose të ndryshëm dhe përfaqësojnë, në mënyrë të pavarur nga 

njëri tjetri, hidrogjen, hidroksi, halogjen, C1-C4-alkil ose C1-C4-haloalkil; 

R8 përfaqëson, në mënyrë të pavarur nga secila dukuri përkatëse, C1-C6-alkil, C1-C4-

alkoksi-C1-C4-alkil, C3-C6-cikloalkil ose C1-C4-haloalkil; 

R9 dhe R10 janë të njëjtë ose të ndryshëm dhe përfaqësojnë, në mënyrë të pavarur nga 

njëri tjetri, hidrogjen, C1-C4-alkil, C3-C6-cikloalkil, C1-C4-haloalkil ose (CH3)2N-C1-C4-

alkil ose së bashku me atomin e azotit në të cilin janë bashkangjitur formojnë një unazë 

heterociklike me 4- deri në 6 elementë që përmban azot, unaza e sipërpërmendur në 

mënyrë opsionale që përmban një heteroatom shtesë të zgjedhur nga O, S, NH, NRa në të 

cilin Ra përfaqëson një C1-C6-alkil ose C1-C6-grup haloalkil dhe duke u zëvendësuar në 

mënyrë opsionale, një deri në tre herë, në mënyrë të pavarur nga njëri tjetri, me halogjen 

ose C1-C4-alkil; 

R11 përfaqëson, në mënyrë të pavarur nga njëri tjetri, halogjen, hidroksi, nitro, ciano, C1-

C4-alkil, C2-C4-alkenil, C1-C4-haloalkil, C1-C6-hidroksialkil, C1-C4-alkoksi, C1-C4-

haloalkoksi, (C1-C4-alkoksi)-(C1-C4-alkil)-, (C1-C4-haloalkoksi)-(C1-C4-alkil)-, R9R10N-

(C1-C4-alkil)-, R9R10N-, R8-C(O)-NH-, R8-C(O)-, R8-O-C(O)-, R9R10N-C(O)-, (C1-C4-

alkil)-S- ose (C1-C4-alkil)-SO2-; 

R11a përfaqëson një grup të zgjedhur nga C3-C6-cikloalkil, morfolino, 



/ 

 

 

 

 

 

 

 

ku * tregon pikën e lidhjes së grupit të sipërpërmendur me pjesën tjetër të molekulës; 

R12 përfaqëson, në mënyrë të pavarur nga njëri tjetri, halogjen, hidroksi, nitro, ciano, C1-

C4-alkil, C2-C4-alkenil, C1-C4-haloalkil, C1-C4-hidroksialkil, C1-C4-alkoksi, C1-C4-

haloalkoksi, (C1-C4-alkoksi)-(C2-C4-alkil)-, (C1-C4-haloalkoksi)-(C2-C4-alkil)-, R9R10N-, 

R8-C(O)-NH-, R8-C(O)-, R8-O-C(O)-, R9R10N-C(O)- ose (C1-C4-alkil)-SO2-; 

n përfaqëson 0, 1, 2 ose 3; 

ose një N-oksid, një kripë, një hidrat, një tretës, një tautomer ose një stereoizomer i përbërjes së 

sipërpërmendur, ose një kripë, tautomer ose stereoizomer i N-oksidit të sipërpërmendur. 

  

3. Një përbërje sipas pretendimit 1 të formulës (lb) 

 

karakterizuar në atë që: 

R1 përfaqëson një grup të zgjedhur nga: 

ose 



/ 

 

ku * tregon pikën e lidhjes së grupit të sipërpërmendur me pjesën tjetër të molekulës; 

R2 përfaqëson fenil ose heteroaril, 

ku fenili ose grupet heteroarile të sipërpërmendur janë zëvendësuar në mënyrë opsionale 

një deri në tre herë me R11, duke qenë, në mënyrë të pavarur nga njëri tjetri, të njëjtë ose 

të ndryshëm, ose 

zëvendësuar një herë me R11a dhe në mënyrë opsionale një deri në dy herë me R11 duke 

qenë në mënyrë të pavarur nga njëri tjetri, të njëjtë ose të ndryshëm, ose zëvendësuar me 

dy zëvendësues ngjitur R11 që përfaqëson së bashku një grup metilendioksi për të formuar 

një unazë me 5 elementë; 

R3 përfaqëson hidrogjen ose fluor; 

R4 përfaqëson hidrogjen, fluor, metil ose OH; 

R6 përfaqëson halogjen, ciano, nitro, OH, C1-C4-alkil, C1-C4-haloalkil, C1-C4-alkoksi, C1-

C4-haloalkoksi ose F3CS-; 

R6a dhe R6b janë të njëjtë ose të ndryshëm dhe përfaqësojnë, në mënyrë të pavarur nga 

njëri tjetri, përkatësisht 

R6a hidrogjen, halogjen, hidroksi, nitro, ciano, C1-C4-alkil, C3-C6-cikloalkil, C1-C4-

haloalkil, C1-C4-alkoksi, C1-C4-haloalkoksi, HO-(C2-C4-alkoksi)-, (C1-C4-alkoksi)-(C2-

C4-alkoksi)-, R9R10N-, R8-C(O)-NH-, R8-C(O)-, R8-O-C(O)-, R9R10N-C(O)- ose (C1-C4-

alkil)-SO2-; 

R6b hidrogjen, halogjen, hidroksi, nitro, ciano, C1-C4-alkil, C3-C6-cikloalkil, C1-C4-

haloalkil,C1-C4-haloalkoksi, HO-(C2-C4-alkoksi)-, (C1-C4-alkoksi)-(C2-C4-alkoksi)-, 

R9R10N-, R8-C(O)-NH-, R8-C(O)-, R8-O-C(O)-, R9R10N-C(O)- ose (C1-C4-alkil)-SO2-; 

ose 

R6a dhe R6b ngjitur me njëri-tjetrin së bashku përfaqësojnë një grup të zgjedhur nga -O-

CH2-CH2-, -O-CH2-O- ose -O-CH2-CH2-O-; 

ose 



/ 

R7a dhe R7b janë të njëjtë ose të ndryshëm dhe përfaqësojnë, në mënyrë të pavarur nga 

njëri tjetri, hidrogjen, hidroksi, halogjen, C1-C4-alkil ose C1-C4-haloalkil; 

R8 përfaqëson, në mënyrë të pavarur nga secila dukuri përkatëse, C1-C6-alkil, C1-C4-

alkoksi-C1-C4-alkil, C3-C6-cikloalkil ose C1-C4-haloalkil; 

R9 dhe R10 janë të njëjtë ose të ndryshëm dhe përfaqësojnë, në mënyrë të pavarur nga 

njëri tjetri, hidrogjen, C1-C4-alkil, C3-C6-cikloalkil, C1-C4-haloalkil ose (CH3)2N-C1-C4-

alkil ose 

së bashku me atomin e azotit në të cilin janë bashkangjitur formojnë një unazë 

heterociklike me 4- deri në 6 elementë që përmban azot, unaza e sipërpërmendur në 

mënyrë opsionale që përmban një heteroatom shtesë të zgjedhur nga O, S, NH, NRa në të 

cilin Ra përfaqëson një C1-C6-alkil ose C1-C6-grup haloalkil dhe duke u zëvendësuar në 

mënyrë opsionale, një deri në tre herë, në mënyrë të pavarur nga njëri tjetri, me halogjen 

ose C1-C4-alkil; 

R11 përfaqëson, në mënyrë të pavarur nga njëri tjetri, halogjen, hidroksi, nitro, ciano, C1-

C4-alkil, C2-C4-alkenil, C1-C4-haloalkil, C1-C6-hidroksialkil, C1-C4-alkoksi, C1-C4-

haloalkoksi, (C1-C4-alkoksi)-(C1-C4-alkil)-, (C1-C4-haloalkoksi)-(C1-C4-alkil)-, R9R10N-

(C1-C4-alkil)-, R9R10N-, R8-C(O)-NH-, R8-C(O)-, R8-O-C(O)-, R9R10N-C(O)-, (C1-C4-

alkil)-S- ose (C1-C4-alkil)-SO2-; 

R11a përfaqëson një grup të zgjedhur nga C3-C6-cikloalkil, morfolino, 

 

 

 

 

 

 

 

ku * tregon pikën e lidhjes së grupit të sipërpërmendur me pjesën tjetër të molekulës; 

ose 



/ 

R12 përfaqëson, në mënyrë të pavarur nga njëri tjetri, halogjen, hidroksi, nitro, ciano, C1-

C4-alkil, C2-C4-alkenil, C1-C4-haloalkil, C1-C4-hidroksialkil, C1-C4-alkoksi, C1-C4-

haloalkoksi, (C1-C4-alkoksi)-(C2-C4-alkil)-, (C1-C4-haloalkoksi)-(C2-C4-alkil)-, R9R10N-, 

R8-C(O)-NH-, R8-C(O)-, R8-O-C(O)-, R9R10N-C(O)- ose (C1-C4-alkil)-SO2-; 

n përfaqëson 0, 1, 2 ose 3; 

ose një N-oksid, një kripë, një hidrat, një tretës, një tautomer ose një stereoizomer i përbërjes së 

sipërpërmendur, ose një kripë, tautomer ose stereoizomer i N-oksidit të sipërpërmendur. 

  

4. Një përbërje sipas çdo njërit prej pretendimeve të mësipërme karakterizuar në atë që: 

R1 përfaqëson 

 

ku * tregon pikën e lidhjes së grupit të sipërpërmendur me pjesën tjetër të molekulës; 

R6 përfaqëson halogjen, ciano, nitro, OH, C1-C4-alkil, C1-C4-haloalkil, C1-C4-alkoksi ose 

C1-C4-haloalkoksi;  

R6a dhe R6b janë të njëjtë ose të ndryshëm dhe përfaqësojnë, në mënyrë të pavarur nga 

njëri tjetri, përkatësisht 

R6a hidrogjen, halogjen, hidroksi, nitro, ciano, C1-C4-alkil, C3-C6-cikloalkil, C1-C4-

haloalkil, C1-C4-alkoksi, C1-C4-haloalkoksi, HO-(C2-C4-alkoksi)-, (C1-C4-alkoksi)-(C2-

C4-alkoksi)-, R9R10N-, R8-C(O)-NH-, R8-C(O)-, R8-O-C(O)-, R9R10N-C(O)- ose (C1-C4-

alkil)-SO2-; 

R6b hidrogjen, halogjen, hidroksi, nitro, ciano, C1-C4-alkil, C3-C6-cikloalkil, C1-C4-

haloalkil, C1-C4-haloalkoksi, HO-(C2-C4-alkoksi)-, (C1-C4-alkoksi)-(C2-C4-alkoksi)-, 

R9R10N-, R8-C(O)-NH-, R8-C(O)-, R8-O-C(O)-, R9R10N-C(O)- ose (C1-C4-alkil)-SO2-. 

 

5. Një përbërje sipas çdo njërit prej pretendimeve të mësipërme karakterizuar në atë që: 

R1 përfaqëson 



/ 

 

ku * tregon pikën e lidhjes së grupit të sipërpërmendur me pjesën tjetër të molekulës; 

R6 përfaqëson halogjen, ciano, nitro, OH, C1-C4-alkil, C1-C4-haloalkil, C1-C4-alkoksi ose 

C1-C4-haloalkoksi; 

R6a dhe R6b janë të njëjtë ose të ndryshëm dhe përfaqësojnë, në mënyrë të pavarur nga 

njëri tjetri, përkatësisht 

R6a hidrogjen, halogjen, hidroksi, nitro, ciano, C1-C4-alkil, C3-C6-cikloalkil, C1-C4-

haloalkil, C1-C4-alkoksi, C1-C4-haloalkoksi, HO-(C2-C4-alkoksi)-, (C1-C4-alkoksi)-(C2-

C4-alkoksi)-, R9R10N-, R8-C(O)-NH-, R8-C(O)-, R8-O-C(O)-, R9R10N-C(O)- ose (C1-C4-

alkil)-SO2-; 

R6b hidrogjen, halogjen, hidroksi, nitro, ciano, C1-C4-alkil, C3-C6-cikloalkil, C1-C4-

haloalkil, C1-C4-haloalkoksi, HO-(C2-C4-alkoksi)-, (C1-C4-alkoksi)-(C2-C4-alkoksi)-, 

R9R10N-, R8-C(O)-NH-, R8-C(O)-, R8-O-C(O)-, R9R10N-C(O)- ose C1-C4-alkil)-SO2-. 

 

6. Një përbërje sipas çdo njërit prej pretendimeve të mësipërme karakterizuar në atë që: 

R1 përfaqëson një grup të zgjedhur nga: 

 

ku * tregon pikën e lidhjes së grupit të sipërpërmendur me pjesën tjetër të molekulës; 

R7a dhe R7b janë të njëjtë ose të ndryshëm dhe përfaqësojnë, në mënyrë të pavarur nga 

njëri tjetri, hidrogjen, hidroksi, fluor, kloro, C1-C4-alkil, difluormetil ose trifluormetil. 

 

7. Një përbërje sipas çdo njërit prej pretendimeve të mësipërme karakterizuar në atë që: 

R2 përfaqëson fenil, 

ose 



/ 

ku grupi fenil i sipërpërmendur është zëvendësuar në mënyrë opsionale një deri në tre 

herë me R11, duke qenë, në mënyrë të pavarur nga njëri tjetri, të njëjtë ose të ndryshëm, 

ose zëvendësuar një herë me R11a dhe në mënyrë opsionale një deri në dy herë me 

R11 duke qenë në mënyrë të pavarur nga njëri tjetri, të njëjtë ose të ndryshëm, ose 

zëvendësuar me dy zëvendësues ngjitur R11 që përfaqëson së bashku një grup 

metilendioksi për të formuar një unazë me 5 elementë.  

 

8. Një përbërje sipas çdo njërit prej pretendimeve 1-6 karakterizuar në atë që: 

R2 përfaqëson heteroaril monociklik me 5 elementë, 

ku grupet heteroarile të sipërpërmendur janë zëvendësuar në mënyrë opsionale një deri në 

tre herë me R11, duke qenë, në mënyrë të pavarur nga njëri tjetri, të njëjtë ose të 

ndryshëm, ose zëvendësuar një herë me R11a dhe në mënyrë opsionale një deri në dy herë 

me R11 duke qenë në mënyrë të pavarur nga njëri tjetri, të njëjtë ose të ndryshëm. 

 

9. Një përbërje sipas pretendimit 8 karakterizuar në atë që: 

R2 përfaqëson një grup të zgjedhur nga: 

 

 

 

ku * tregon pikën e lidhjes së grupit të sipërpërmendur me pjesën tjetër të molekulës dhe 

grupet e sipërpërmendur janë zëvendësuar në mënyrë opsionale një deri në dy herë me 

R11, duke qenë, në mënyrë të pavarur nga njëri tjetri, të njëjtë ose të ndryshëm, ose 

zëvendësuar një herë me R11a dhe në mënyrë opsionale një herë me R11 duke qenë në 

mënyrë të pavarur nga njëri tjetri, të njëjtë ose të ndryshëm. 

 

10. Një përbërje sipas pretendimit 8 ose 9 karakterizuar në atë që: 

R2 përfaqëson një grup të zgjedhur nga: 

ose 



/ 

 

ku * tregon pikën e lidhjes së grupit të sipërpërmendur me pjesën tjetër të molekulës dhe 

grupet e sipërpërmendur janë zëvendësuar në mënyrë opsionale një deri në dy herë me 

R11, duke qenë, në mënyrë të pavarur nga njëri tjetri, të njëjtë ose të ndryshëm, ose 

zëvendësuar një herë me R11a dhe në mënyrë opsionale një herë me R11 duke qenë në 

mënyrë të pavarur nga njëri tjetri, të njëjtë ose të ndryshëm. 

 

11. Një përbërje sipas çdo njërit prej pretendimeve 1-6 karakterizuar në atë që: 

R2 përfaqëson heteroaril monociklik me 6- elementë, 

ku grupet heteroarile të sipërpërmendur janë zëvendësuar në mënyrë opsionale një deri në 

tre herë me R11, duke qenë, në mënyrë të pavarur nga njëri tjetri, të njëjtë ose të 

ndryshëm, ose zëvendësuar një herë me R11a dhe në mënyrë opsionale një deri në dy herë 

me R11 duke qenë në mënyrë të pavarur nga njëri tjetri, të njëjtë ose të ndryshëm. 

 

12. Një përbërje sipas çdo njërit prej pretendimeve 1-6 karakterizuar në atë që: 

R2 përfaqëson [5,6]-heteroaril biciklik të anelizuar, 

ku grupet heteroarile të sipërpërmendur janë zëvendësuar në mënyrë opsionale një deri në 

tre herë me R11, duke qenë, në mënyrë të pavarur nga njëri tjetri, të njëjtë ose të 

ndryshëm, ose zëvendësuar një herë me R11a dhe në mënyrë opsionale një deri në dy herë 

me R11 duke qenë në mënyrë të pavarur nga njëri tjetri, të njëjtë ose të ndryshëm. 

 

13. Një përbërje sipas çdo njërit prej pretendimeve 1-12 karakterizuar në atë që: 

R3 përfaqëson hidrogjen; dhe 

R4 përfaqëson hidrogjen, metil ose OH. 

 

14. Një përbërje sipas pretendimit 1 deri në 13 karakterizuar në atë që: 

R8 përfaqëson C1-C4-alkil, C3-C6-cikloalkil ose C1-C4-haloalkil. 

 

15. Një përbërje sipas pretendimit 1 deri në 14 karakterizuar në atë që: 

ose 



/ 

R9 përfaqëson, në mënyrë të pavarur nga njëri tjetri, C1-C4-alkil ose C3-C6-cikloalkil; 

R10 përfaqëson, në mënyrë të pavarur nga njëri tjetri, hidrogjen ose C1-C4-alkil. 

 

16. Një përbërje sipas pretendimit 1 deri në 15 të zgjedhur nga the folloëing list: 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(2-oksopiridin-1(2H)-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

N-[4-(4-Kloro-2-oksopiridin-1(2H)-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-klorofenil)acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(3,5-dikloro-2-oksopiridin-1(2H)-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

N-[4-(3-Kloro-2-oksopiridin-1(2H)-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-klorofenil)acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(3-metil-1 H-1,2,4-triazol-1 -il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(5-metil-1H-1,2,4-triazol-1 -il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{3-sulfamoil-4-[3-(trifluormetil)-1 H-1,2,4-triazol-1 - 

il]fenil}acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{4-[5-metil-3-(trifluormetil)-1H-1,2,4-triazol-1 -il]-3-

sulfamoilfenil}acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(1H-imidazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluormetil)-1H-imidazol-1-il] fenil}acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{3-sulfamoil-4-[3-(trifluormetil)-1H-pirazol-1-il]fenil}acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{4-[3-(difluormetil)-1H-pirazol-1-il]-3-sulfamoilfenil}acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{4-[5-ciklopropil-3-(difluormetil)-1H-pirazol-1-il]-3-

sulfamoilfenil}acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{4-[4-metil-3-(trifluormetil)-1H-pirazol-1-il]-3-

sulfamoilfenil}acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{4-[5-metil-3-(trifluormetil)-1H-pirazol-1-il]-3-

sulfamoilfenil}acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[3-sulfamoil-4-(1H-1,2,4-triazol-1-il)fenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{4-[3-(difluormetil)-1H-1,2,4-triazol-1 -il]-3-sulfamoilfenil}acetamid 

N-{4-[3-(Difluormetil)-1H-1,2,4-triazol-1-il]-3-sulfamoilfenil}-2-(2-fluorfenil)acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluormetil)-1H-pirazol-1-il]fenil}acetamid 

2-(2-Fluorfenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluormetil)-1H-pirazol-1-il]fenil}acetamid 



/ 

2-[2-(Difluormetil)fenil]-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluormetil)-1H-pirazol-1-

il]fenil}acetamid 

N-{3-Sulfamoil-4-[4-(trifluormetil)-1H-pirazol-1-il]fenil}-2-[2-

(trifluormetil)fenil]acetamid 

N-[4-(3-tert-Butil-1H-1,2,4-triazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-k lorofenil)acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(3-kloro-1H-1,2,4-triazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(4-kloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(4-fluor-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(4-izopropoksi-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

N-[4-(4-Bromo-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-klorofenil)acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(3-isobutil-1H-1,2,4-triazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{4-[4-(metilsulfanil)-1H-pirazol-1-il]-3-sulfamoilfenil}acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(4-metoksi-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

N-[4-(1H-Benzimidazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-klorofenil)acetamid 

N-[4-(4-Kloro-1H-imidazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-klorofenil)acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{4-[3-(dimetilamino)-1H-1,2,4-triazol-1-il]-3-

sulfamoilfenil}acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(3-etil-1H-1,2,4-triazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

(2-Klorofenil)-N-[4-(3-ciklopropil-1H-1,2,4-triazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(5-ciklopropil-1H-1,2,4-triazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{4-[3-(metoksimetil)-1H-1,2,4-triazol-1-il]-3-sulfamoilfenil}acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

N-[4-(4-tert-Butil-1H-imidazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-k lorofenil)acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(3-ciano-1H-1,2,4-triazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

N-[4-(4-Bromo-1H-imidazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-klorofenil)acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(3H-imidazo[4,5-b]piridin-3-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(1H-imidazo[4,5-b]piridin-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(1H-imidazo[4,5-c]piridin-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(3H-imidazo[4,5-c]piridin-3-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(2,4-dimetil-1H-imidazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 



/ 

2-(2-Fluorfenil)-N-[4-(4-fluor-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

N-[4-(4-Kloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-[2-(difluormetil)fenil]acetamid 

N-[4-(4-Kloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-fluorfenil)acetamid 

2-[2-(Difluormetil)fenil]-N-[4-(4-fluor-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

N-[4-(4-Ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-fluorfenil)acetamid 

2-(2-Metoksifenil)-N-{3-sulfamoil-4-[3-(trifluormetil)-1H-1,2,4-triazol-1-

il]fenil}acetamid 

2-(2-Fluorfenil)-N-{3-sulfamoil-4-[3-(trifluormetil)-1H-1,2,4-triazol-1-il]fenil}acetamid 

2-(3-Fluorfenil)-N-{3-sulfamoil-4-[3-(trifluormetil)-1H-1,2,4-triazol-1-il]fenil}acetamid 

2-(2-Kloro-4-fluorfenil)-N-{3-sulfamoil-4-[3-(trifluormetil)-1H-1,2,4-triazol-1-il] 

fenil}acetamid 

2-[2-(Difluormetoksi)fenil]-N-{3-sulfamoil-4-[3-(trifluormetil)-1 H-1,2,4-triazol-1-

il]fenil}acetamid 

2-(2-Kloro-5-fluorfenil)-N-{3-sulfamoil-4-[3-(trifluormetil)-1H-1,2,4-triazol-1-

il]fenil}acetamid 

2-(3-Kloropiridin-4-il)-N-{3-sulfamoil-4-[3-(trifluormetil)-1 H-1,2,4-triazol-1-il] 

fenil}acetamid 

2-[4-(Difluormetil)fenil]-N-{3-sulfamoil-4-[3-(trifluormetil)-1H-1,2,4-triazol-1 -

il]fenil}acetamid 

2-(2-Klorofenil)-2,2-difluor-N-{3-sulfamoil-4-[3-(trifluormetil)-1H-1,2,4-triazol-1-

il]fenil}acetamid 

N-[4-(4-Bromo-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-klorofenil)-2,2-difluoracetamid 

N-[4-(4-Bromo-1 H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-fluorfenil)acetamid 

N-[4-(4-Bromo-1 H-pirazol-1 -il)-3-sulfamoilfenil]-2-[2-(trifluormetil)fenil]acetamid 

N-[4-(4-Bromo-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(3-fluorfenil)acetamid 

N-[4-(4-Bromo-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-metilfenil)acetamid 

N-[4-(4-Bromo-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-kloropiridin-3-il)acetamid 

N-[4-(4-Bromo-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-kloro-4-fluorfenil)acetamid 

N-[4-(4-Bromo-1 H-pirazol-1 -il)-3-sulfamoilfenil]-2-[2-(difluormetoksi) fenil]acetamid 

N-[4-(4-Bromo-1 H-pirazol-1 -il)-3-sulfamoilfenil]-2-[2-(trifluormetoksi)fenil]acetamid 



/ 

N-[4-(4-Bromo-1 H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-kloro-4,5-difluorfenil)acetamid 

N-[4-(4-Bromo-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(3-kloropiridin-4-il)acetamid 

N-[4-(4-Bromo-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-[4-(difluormetil)fenil]acetamid 

2-(2-Bromofenil)-N-[4-(4-kloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

N-[4-(4-Kloro-1 H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-metoksifenil)acetamid 

2-(4-Klorofenil)-N-[4-(4-kloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Kloro-6-fluorfenil)-N-[4-(4-kloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

N-[4-(4-Kloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-nitrofenil)acetamid 

N-[4-(4-Kloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2,4-diklorofenil)acetamid 

N-[4-(4-Kloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2,6-diklorofenil)acetamid 

N-[4-(4-Kloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(3,4-difluorfenil)acetamid 

2-(3-Klorofenil)-N-[4-(4-kloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

N-[4-(4-Kloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(3,5-difluorfenil)acetamid 

N-[4-(4-Kloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(4-fluorfenil)acetamid 

N-[4-(4-Kloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-hidroksifenil)acetamid 

N-[4-(4-Kloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(4-hidroksifenil)acetamid 

N-[4-(4-Kloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2,3-difluorfenil)acetamid 

2-(2-Kloro-4-fluorfenil)-N-[4-(4-kloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

N-[4-(4-Kloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-kloropiridin-3-il)acetamid 

N-[4-(4-Kloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-[2-kloro-3-

(trifluormetil)fenil]acetamid 

N-[4-(4-Kloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-[2-(d ifluormetoksi)fenil]acetamid 

N-[4-(4-Kloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-[2-(trifluormetoksi)fenil]acetamid 

2-(2-Kloro-4,5-difluorfenil)-N-[4-(4-kloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Kloro-4-metoksifenil)-N-[4-(4-kloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Kloro-6-fluor-3-metilfenil)-N-[4-(4-kloro-1H-pirazol-1-il)-3-

sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Kloro-3,6-difluorfenil)-N-[4-(4-kloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Kloro-5-metilfenil)-N-[4-(4-kloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Kloro-5-fluorfenil)-N-[4-(4-kloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 



/ 

N-[4-(4-Kloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2,5-diklorofenil)acetamid 

N-[4-(4-Kloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-izopropilfenil)acetamid 

2-(2-Kloro-5-metoksifenil)-N-[4-(4-kloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Kloro-4,6-difluorfenil)-N-[4-(4-kloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

N-[4-(4-Kloro-1 H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-[2-kloro-6-

(trifluormetil)fenil]acetamid 

2-(5-Bromo-4-fluor-2-metilfenil)-N-[4-(4-kloro-1H-pirazol-1-il)-3-

sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Kloro-6-metoksifenil)-N-[4-(4-kloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

N-[4-(4-Kloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2,6-difluorfenil)propanamid 

N-[4-(4-Kloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-[4-(difluormetil)fenil]acetamid 

2-(4-Klorofenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluormetil)-1H-pirazol-1-il]fenil}acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(4-kloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2,2-difluoracetamid 

2-(2-Nitrofenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluormetil)-1H-pirazol-1-il]fenil}acetamid 

2-(2,4-Diklorofenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluormetil)-1H-pirazol-1-il]fenil}acetamid 

2-(2-Metoksifenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluormetil)-1H-pirazol-1-il]fenil}acetamid 

2-(2-Kloro-6-fluorfenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluormetil)-1H-pirazol-1-

il]fenil}acetamid 

2-(3-Fluorfenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluormetil)-1H-pirazol-1-il]fenil}acetamid 

2-(3,5-Difluorfenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluormetil)-1H-pirazol-1-il]fenil}acetamid 

2-(2,6-Diklorofenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluormetil)-1H-pirazol-1-il]fenil}acetamid 

2-(2-Bromofenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluormetil)-1 H-pirazol-1-il]fenil}acetamid 

2-(3,4-Difluorfenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluormetil)-1H-pirazol-1-il]fenil}acetamid 

2-(4-Fluorfenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluormetil)-1H-pirazol-1-il]fenil}acetamid 

2-(3-Klorofenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluormetil)-1H-pirazol-1-il]fenil}acetamid 

2-(4-Metoksifenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluormetil)-1H-pirazol-1-il]fenil}acetamid 

2-(2,3-Difluorfenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluormetil)-1H-pirazol-1-il]fenil}acetamid 

2-(2-Metilfenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluormetil)-1H-pirazol-1-il]fenil}acetamid 

2-(3-Metilfenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluormetil)-1H-pirazol-1-il]fenil}acetamid 



/ 

2-[2-(Difluormetoksi)fenil]-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluormetil)-1H-pirazol-1-

il]fenil}acetamid 

2-(2-Kloropiridin-3-il)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluormetil)-1H-pirazol-1-

il]fenil}acetamid 

2-(2-Kloro-4-fluorfenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluormetil)-1H-pirazol-1-

il]fenil}acetamid 

2-(2-Kloro-5-metilfenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluormetil)-1H-pirazol-1-

il]fenil}acetamid 

N-{3-Sulfamoil-4-[4-(trifluormetil)-1H-pirazol-1-il]fenil}-2-[2-

(trifluormetoksi)fenil]acetamid 

2-(2-Kloro-4,5-difluorfenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluormetil)-1H-pirazol-1-

il]fenil}acetamid 

2-[2-Kloro-3-(trifluormetil)fenil]-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluormetil)-1H-pirazol-1-

il]fenil}acetamid 

2-(2-Kloro-6-fluor-3-metilfenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluormetil)-1H-pirazol-1-

il]fenil}acetamid 

2-(2-Kloro-3,6-difluorfenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluormetil)-1H-pirazol-1-

il]fenil}acetamid 

2-[2-Kloro-6-(trifluormetil)fenil]-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluormetil)-1H-pirazol-1-

il]fenil}acetamid 

2-(2-Kloro-4-metoksifenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluormetil)-1H-pirazol-1-

il]fenil}acetamid 

2-(2,5-Diklorofenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluormetil)-1H-pirazol-1-il]fenil}acetamid 

2-(2-lsopropilfenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluormetil)-1H-pirazol-1-il]fenil}acetamid 

2-(2-Kloro-5-metoksifenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluormetil)-1H-pirazol-1-

il]fenil}acetamid 

2-(2-Kloro-5-fluorfenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluormetil)-1H-pirazol-1-

il]fenil}acetamid 

N-[4-(4-Fluor-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-[2-(trifluormetil)fenil]acetamid 

2-(5-Bromo-4-fluor-2-metilfenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluormetil)-1H-pirazol-1-

il]fenil}acetamid 



/ 

2-(2-Kloro-6-metoksifenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluormetil)-1H-pirazol-1-

il]fenil}acetamid 

2-(2-Kloro-4,6-difluorfenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluormetil)-1H-pirazol-1-

il]fenil}acetamid 

2-(3-Fluorfenil)-N-[4-(4-fluor-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(3,4-Difluorfenil)-N-[4-(4-fluor-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(3,5-Difluorfenil)-N-[4-(4-fluor-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

N-[4-(4-Fluor-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-hidroksifenil)acetamid 

2-(3-Klorofenil)-N-[4-(4-fluor-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(4-Fluorfenil)-N-[4-(4-fluor-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

N-[4-(4-Fluor-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(4-hidroksifenil)acetamid 

N-[4-(4-Fluor-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(3-metilfenil)acetamid 

N-[4-(4-Fluor-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(4-metilfenil)acetamid 

N-[4-(4-Fluor-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(4-metoksifenil)acetamid 

N-[4-(4-Fluor-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-metilfenil)acetamid 

2-(2,3-Difluorfenil)-N-[4-(4-fluor-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Etoksifenil)-N-[4-(4-fluor-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-[2-(Difluormetoksi)fenil]-N-[4-(4-fluor-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Kloropiridin-3-il)-N-[4-(4-fluor-1 H-pirazol-1 -il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Kloro-6-fluor-3-metilfenil)-N-[4-(4-fluor-1 H-pirazol-1-il)-3-

sulfamoilfenil]acetamid 

N-[4-(4-Fluor-1 H-pirazol-1 -il)-3-sulfamoilfenil]-2-[2-(trifluormetoksi)fenil]acetamid 

2-(2-Kloro-4,5-difluorfenil)-N-[4-(4-fluor-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-[2-Kloro-3-(trifluormetil)fenil]-N-[4-(4-fluor-1H-pirazol-1-il)-3-

sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2,5-diklorofenil)-N-[4-(4-fluor-1 H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Kloro-3,6-difluorfenil)-N-[4-(4-fluor-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Kloro-5-metilfenil)-N-[4-(4-fluor-1 H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(5-Bromo-4-fluor-2-metilfenil)-N-[4-(4-fluor-1H-pirazol-1-il)-3-

sulfamoilfenil]acetamid 



/ 

N-[4-(4-Fluor-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-izopropilfenil)acetamid 

2-(2-Kloro-5-fluorfenil)-N-[4-(4-fluor-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-[2-Kloro-6-(trifluormetil)fenil]-N-[4-(4-fluor-1H-pirazol-1-il)-3-

sulfamoilfenil]acetamid 

N-[4-(4-Kloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(4-metoksifenil)acetamid 

2-(2,6-Difluorfenil)-N-[4-(4-fluor-1 H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]propanamid 

N-[4-(4-Kloro-1 H-pirazol-1 -il)-3-sulfamoilfenil]-2-(4-metilfenil)acetamid 

N-[4-(4-Kloro-1 H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-metilfenil)acetamid 

N-[4-(4-Kloro-1 H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(3-metilfenil)acetamid 

N-[4-(4-Kloro-1 H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-etoksifenil)acetamid 

2-(2-Etoksifenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluormetil)-1H-pirazol-1-il]fenil}acetamid 

2-(2-Bromofenil)-N-[4-(4-fluor-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2,4-Diklorofenil)-N-[4-(4-fluor-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2,6-Diklorofenil)-N-[4-(4-fluor-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

N-[4-(4-Ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-nitrofenil)acetamid 

2-(4-Klorofenil)-N-[4-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

N-[4-(4-Ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-metoksifenil)acetamid 

2-(2-Kloro-6-fluorfenil)-N-[4-(4-ciano-1 H-pirazol-1 -il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

N-[4-(4-Ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-[2-(trifluormetil)fenil]acetamid 

N-[4-(4-Ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(3-fluorfenil)acetamid 

N-[4-(4-Ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2,4-diklorofenil)acetamid 

N-[4-(4-Ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2,6-diklorofenil)acetamid 

2-(2-Bromofenil)-N-[4-(4-ciano-1 H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

N-[4-(4-Ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(3,4-difluorfenil)acetamid 

N-[4-(4-Ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(3,5-difluorfenil)acetamid 

2-(3-Klorofenil)-N-[4-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

N-[4-(4-Ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(4-fluorfenil)acetamid 

N-[4-(4-Ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-hidroksifenil)acetamid 

N-[4-(4-Ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(4-hidroksifenil)acetamid 

N-[4-(4-Ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(4-metilfenil)acetamid 



/ 

N-[4-(4-Ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(4-metoksifenil)acetamid 

N-[4-(4-Ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-metilfenil)acetamid 

N-[4-(4-Ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(3-metilfenil)acetamid 

N-[4-(4-Ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-etoksifenil)acetamid 

N-[4-(4-Ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2,3-difluorfenil)acetamid 

2-(2-Kloropiridin-3-il)-N-[4-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Kloro-4-fluorfenil)-N-[4-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

N-[4-(4-Ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-[2-(difluormetoksi)fenil]acetamid 

N-[4-(4-Ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-[2-(trifluormetoksi)fenil]acetamid 

2-(2-Kloro-4,5-difluorfenil)-N-[4-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-[2-Kloro-3-(trifluormetil)fenil]-N-[4-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)-3-

sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-kloro-6-fluor-3-metilfenil)-N-[4-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Kloro-3,6-difluorfenil)-N-[4-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Kloro-5-metilfenil)-N-[4-(4-ciano-1 H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Kloro-4-metoksifenil)-N-[4-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

N-[4-(4-Ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2,5-diklorofenil)acetamid 

2-(5-Kloro-2-metoksifenil)-N-[4-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

N-[4-(4-Ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-[2-(propan-2-il)fenil]acetamid 

2-(2-Kloro-5-fluorfenil)-N-[4-(4-ciano-1 H-pirazol-1 -il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-[2-Kloro-6-(trifluormetil)fenil]-N-[4-(4-ciano-1 H-pirazol-1-il)-3-

sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Kloro-6-metoksifenil)-N-[4-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Kloro-4,6-difluorfenil)-N-[4-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(3-Kloropiridin-4-il)-N-[4-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

N-[4-(4-Ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-[4-(difluormetil)fenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2,2-difluoracetamid 

2-(2-Fluorfenil)-N-{3-sulfamoil-4-[5-(trifluormetil)piridin-3-il]fenil}acetamid 

N-{3-Sulfamoil-4-[5-(trifluormetil)piridin-3-il]fenil}-2-[2-(trifluormetoksi)fenil]acetamid 

N-{4-[1-(Difluormetil)-1 H-pirazol-4-il]-3-sulfamoilfenil}-2-(2-metilfenil)acetamid 



/ 

N-{4-[1-(Difluormetil)-1 H-pirazol-4-il]-3-sulfamoilfenil}-2-[2-

(trifluormetil)fenil]acetamid 

2-[2-(Difluormetil)fenil]-N-{4-[1-(difluormetil)-1 H-pirazol-4-il]-3-

sulfamoilfenil}acetamid 

N-{4-[1-(Difluormetil)-1H-pirazol-4-il]-3-sulfamoilfenil}-2-(2-metoksifenil)acetamid 

N-{4-[1-(Difluormetil)-1H-pirazol-4-il]-3-sulfamoilfenil}-2-(4-fluorfenil)acetamid 

2-(2-Kloro-5-fluorfenil)-N-{4-[1-(difluormetil)-1H-pirazol-4-il]-3-

sulfamoilfenil}acetamid 

2-(2,3-Diklorofenil)-N-{4-[1-(difluormetil)-1H-pirazol-4-il]-3-sulfamoilfenil}acetamid 

2-(3-Kloropiridinn4-il)-N-{4-[1-(difluormetil)-1H-pirazol-4-il]-3-

sulfamoilfenil}acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(3-ciklobutil-H-1,2,4-triazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

N-[4-(4-Acetil-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-klorofenil)acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(3-izopropil-1H-1,2,4-triazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

N-[4-(4-Kloro-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-[2-(trifluormetil)fenil]acetamid 

Etil 1-(4-{[(2-klorofenil)acetil]amino}-2-sulfamoilfenil)-1H-pirazol-4-karboksilat 

Etil 1-(4-{[(2-fluorfenil)acetil]amino}-2-sulfamoilfenil)-1H-pirazol-4-karboksilat 

2-(2-Fluorfenil)-N-{4-[4-(2-hidroksipropan-2-il)-1H-pirazol-1-il]-3-

sulfamoilfenil}acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{4-[4-(2-hidroksipropan-2-il)-1H-pirazol-1-il]-3-

sulfamoilfenil}acetamid 

2-(2-Kloropiridin-3-il)-N-{3-sulfamoil-4-[3-(trifluormetil)-1H-1,2,4-triazol-1-

il]fenil}acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-metil-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluormetil)-1H-pirazol-1-

il]fenil}acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluormetil)-2H-1,2,3-triazol-2-il]fenil}acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluormetil)-1H-1,2,3-triazol-1-il]fenil}acetamid 

2-(2-Kloro-5-cianofenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluormetil)-1H-pirazol-1-

il]fenil}acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{3-ciano-5-sulfamoil-4-[4-(trifluormetil)-1H-pirazol-1-

il]fenil}acetamid 



/ 

2-(5-Bromo-2-klorofenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluormetil)-1H-pirazol-1-

il]fenil}acetamid 

N-[4-(3-Kloro-1H-1,2,4-triazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-fluorfenil)acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[3-ciano-4-(4-fluor-1H-pirazol-1-il)-5-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(4-metil-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(3-metoksi-1H-1,2,4-triazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(4-ciklopropil-1H-imidazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(4-metil-1H-imidazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(3-ciklopropil-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(H-pirazolo[3,4-b]piridin-2-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(2H-pirazolo[3,4-c]piridin-2-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(2H-pirazolo[4,3-b]piridin-2-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{4-[4-(2-metoksietil)-1H-pirazol-1-il]-3-sulfamoilfenil}acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(3-fluor-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-(4-{4-[(2,2-difluoretil)amino]-1H-pirazol-1-il}-3-

sulfamoilfenil)acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{4-[4-(2,2-difluoretil)-1H-pirazol-1-il]-3-sulfamoilfenil}acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(4-{[(2,2-difluoretil)amino]metil}-1H-pirazol-1-il)-3-

sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{3-sulfamoil-4-[5-(trifluormetil)-1,2,4-oksadiazol-3-il]fenil}acetamid 

2-(2-Fluorfenil)-N-[4-(4-metil-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

N-[4-(4-Ciklopropil-1H-imidazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-fluorfenil)acetamid 

N-[4-(3-Ciklopropil-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-fluorfenil)acetamid 

2-(2-Fluorfenil)-N-{4-[4-(2-metoksietil)-1H-pirazol-1-il]-3-sulfamoilfenil}acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-(2-sulfamoilbifenil-4-il)acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{4-[1-(ciklopropilmetil)-1H-pirazol-4-il]-3-sulfamoilfenil}acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{4-[1-(2-metoksietil)-1H-pirazol-4-il]-3-sulfamoilfenil}acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{4-[1-(piperidin-4-il)-1H-pirazol-4-il]-3-sulfamoilfenil}acetamid 

2-(2-Fluorfenil)-N-{4-[1-(piperidin-4-il)-1H-pirazol-4-il]-3-sulfamoilfenil} acetamid 

N-{4-[1-(Azetidin-3-il)-1H-pirazol-4-il]-3-sulfamoilfenil}-2-(2-klorofenil) acetamid 



/ 

2-(3-Klorofenil)-N-(2-sulfamoilbifenil-4-il)acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(3-metil-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(6-kloropiridin-3-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(3,5-dimetil-1,2-oksazol-4-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-(4-{1-[(3-metiloksetan-3-il)metil]-1H-pirazol-4-il}-3-

sulfamoilfenil)acetamid 

2-(2-Kloro-4-fluorfenil)-N-{4-[1-(2-metoksietil)-1H-pirazol-4-il]-3-

sulfamoilfenil}acetamid 

2-(2-Kloro-4-fluorfenil)-N-[4-(1-ciklopropil-1H-pirazol-4-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-(3-sulfamoil-4-{1-[2-(trifluormetoksi)etil]-1H-pirazol-4-

il}fenil)acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(1-ciklobutil-1H-pirazol-4-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-(4-{1-[2-(pirolidin-1-il)etil]-1H-pirazol-4-il}-3-

sulfamoilfenil)acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(5-cianopiridin-3-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-(4-{1-[oksetan-2-ilmetil]-1H-pirazol-4-il}-3-sulfamoilfenil)acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{3-sulfamoil-4-[2-(2,2,2-trifluoretoksi)pirimidin-5-il]fenil}acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(2-metoksipirimidin-5-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-(4-{1-[2-(propan-2-iloksi)etil]-1H-pirazol-4-il}-3-

sulfamoilfenil)acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{4-[1-(3-hidroksi-3-metilbutil)-1H-pirazol-4-il]-3-

sulfamoilfenil}acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{4-[5-(2-hidroksipropan-2-il)-1-metil-1H-pirazol-3-il]-3-

sulfamoilfenil}acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{4-[5-(difluormetoksi)piridin-3-il]-3-sulfamoilfenil}acetamid 

N-[4-(2-Kloro-5-metoksipiridin-3-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-klorofenil)acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{4-[1-(2-hidroksietil)-1H-pirazol-4-il]-3-sulfamoilfenil}acetamid 

N-[4-(5-tert-Butil-1H-pirazol-3-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-klorofenil)acetamid 

N-[4-(1-Benzil-1H-pirazol-4-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-klorofenil)acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(6-metilpiridazin-4-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 



/ 

2-(2-Klorofenil)-N-{3-sulfamoil-4-[6-(trifluormetil)piridin-2-il]fenil}acetamid 

N-{4-[1-(Difluormetil)-1H-pirazol-4-il]-3-sulfamoilfenil}-2-(2-fluorfenil)acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{6-[1-(difluormetil)-1H-pirazol-4-il]-5-sulfamoilpiridin-3-il}acetamid 

N-[4-(6-Kloro-5-metilpiridin-3-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-klorofenil)acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{4-[2-(ciklopropilamino)pirimidin-5-il]-3-sulfamoilfenil}acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{3-sulfamoil-4-[1-(tetrahidrofuran-3-il)-1H-pirazol-4-

il]fenil}acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{4-[2-(metilamino)pirimidin-5-il]-3-sulfamoilfenil}acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[6-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-5-sulfamoilpiridin-3-il]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{4-[1-(2,2-difluoretil)-1H-pirazol-4-il]-3-sulfamoilfenil}acetamid 

N-{3-Sulfamoil-4-[5-(trifluormetil)piridin-3-il]fenil}-2-[2-(trifluormetil)fenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[3-sulfamoil-5'-(trifluormetil)-2,3'-bipiridin-5-il]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{3-sulfamoil-4-[2-(trifluormetil)pirimidin-5-il]fenil}acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{3-sulfamoil-4-[5-(trifluormetoksi)piridin-3-il]fenil}acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(2-ciklopropilpirimidin-5-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(2-etoksipirimidin-5-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{4-[2-(propan-2-ilamino)pirimidin-5-il]-3-sulfamoilfenil}acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{4-[2-(propan-2-iloksi)pirimidin-5-il]-3-sulfamoilfenil}acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{4-[2-(etilamino)pirimidin-5-il]-3-sulfamoilfenil}acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(2-metilpirimidin-5-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{4-[2-(propilamino)pirimidin-5-il]-3-sulfamoilfenil}acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-(3-sulfamoil-4-{2-[(2,2,2-trifluoretil)amino]pirimidin-5-

il}fenil)acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{4-[2-(ciklobutiloksi)pirimidin-5-il]-3-sulfamoilfenil}acetamid 

N-[4-(2-Kloro-4-metilpirimidin-5-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-klorofenil)acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluormetil)piridin-2-il]fenil}acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(5-kloropiridin-2-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 2-(2-Klorofenil)-N-

[4-(1,2-dimetil-1H-imidazol-4-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

N-{6-[1-(Difluormetil)-1H-pirazol-4-il]-5-sulfamoilpiridin-3-il}-2-(2-fluorfenil)acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{4-[5-(pirolidin-1-il)piridin-3-il]-3-sulfamoilfenil}acetamid 



/ 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(1-ciklopropil-1H-pirazol-4-il)-3-sulfamoilfenil]-2-

hidroksietanamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{4-[1-(difluormetil)-1H-pirazol-4-il]-3-sulfamoilfenil}-2-

hidroksietanamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(5-kloropiridin-3-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{4-[1-(difluormetil)-1H-pirazol-4-il]-3-sulfamoilfenil}acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(5-fluorpiridin-3-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{4-[1-(2-metilpropil)-1H-pirazol-4-il]-3-sulfamoilfenil}acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(1-ciklopentil-1H-pirazol-4-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[2'-fluor-3'-(propan-2-iloksi)-2-sulfamoilbifenil-4-il]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{3-sulfamoil-4-[5-(trifluormetil)piridin-3-il]fenil}acetamid 

N-[4-(6-kloro-5-metoksipiridin-3-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-klorofenil)acetamid 

2-(2-Kloro-6-fluorfenil)-N-[4-(1-ciklopropil-1H-pirazol-4-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Kloro-3-fluorfenil)-N-[4-(1-metil-1 H-pirazol-4-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

N-[4-(1-tert-butil-1H-pirazol-4-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-klorofenil)acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{4-[2-(propan-2-iloksi)piridin-3-il]-3-sulfamoilfenil}acetamid 

2-(2-Kloro-3-fluorfenil)-N-[4-(1-ciklopropil-1H-pirazol-4-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Fluorfenil)-N-[4-(piridin-3-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Kloro-6-fluorfenil)-N-[4-(1-metil-1 H-pirazol-4-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[3'-fluor-5'-(2-hidroksipropan-2-il)-2-sulfamoilbifenil-4-il]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(5-metoksipiridin-3-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[3'-(2-hidroksipropan-2-il)-2-sulfamoilbifenil-4-il]acetamid 

2-(2-Fluorfenil)-N-{4-[1-(propan-2-il)-1H-pirazol-4-il]-3-sulfamoilfenil}acetamid 

N-[4-(1-Ciklopropil-1H-pirazol-4-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-fluorfenil)acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{3-sulfamoil-4-[1-(tetrahidro-2H-piran-2-il)-1H-pirazol-4-

il]fenil}acetamid 

N-[4-(1-tert-Butil-1H-pirazol-4-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-fluorfenil)acetamid 

N-[3'-Fluor-5'-(2-hidroksipropan-2-il)-2-sulfamoilbifenil-4-il]-2-(2-fluorfenil)acetamid 

N-[4-(1-Ciklopentil-1H-pirazol-4-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-fluorfenil)acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(1-ciklopropil-1H-pirazol-4-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 



/ 

2-(2-Kloro-6-fluorfenil)-N-{4-[1-(2-metoksietil)-1H-pirazol-4-il]-3-

sulfamoilfenil}acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(1,3-dimetil-1H-pirazol-5-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-(4'-kloro-2-sulfamoilbifenil-4-il)acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{4-[1-metil-3-(trifluormetil)-1H-pirazol-5-il]-3-

sulfamoilfenil}acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(piridin-3-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{4-[1-metil-3-(trifluormetil)-1H-pirazol-4-il]-3-

sulfamoilfenil}acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-(3'-kloro-2-sulfamoilbifenil-4-il)acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-(4-{1-[(2,2-diklorociklopropil)metil]-1H-pirazol-4-il}-3-

sulfamoilfenil)acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(1,3-dimetil-1H-pirazol-4-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{4-[1-(propan-2-il)-1H-pirazol-4-il]-3-sulfamoilfenil}acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{4-[1-(2-hidroksi-3,3-dimetilbutil)-1H-pirazol-4-il]-3-

sulfamoilfenil}acetamid 

2-(2-Fluorfenil)-N-[4-(5-fluorpiridin-3-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(5-metil-1-fenil-1H-pirazol-4-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

4'-{[(2-Klorofenil)acetil]amino}-N-[2-(dimetilamino)etil]-2'-sulfamoilbifenil-3-

karboksamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(pirazolo[1,5-a]pirimidin-3-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{4-[5-(pirolidin-1-ilkarbonil)piridin-3-il]-3-sulfamoilfenil}acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(1H-pirazol-4-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Fluorfenil)-N-{4-[1-metil-3-(trifluormetil)-1H-pirazol-5-il]-3-

sulfamoilfenil}acetamid 

2-(2-Fluorfenil)-N-{4-[1-(2-metoksietil)-1H-pirazol-4-il]-3-sulfamoilfenil}acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{4-[1-(2-hidroksi-2-metilpropil)-1H-pirazol-4-il]-3-

sulfamoilfenil}acetamid 

2-(5-Kloro-2-fluorfenil)-N-[4-(1-ciklopropil-1H-pirazol-4-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(6-metilpiridin-3-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 



/ 

2-(2-Klorofenil)-N-{4-[1-(oksetan-3-il)-1H-pirazol-4-il]-3-sulfamoilfenil}acetamid 

2-(2-Fluorfenil)-N-[4-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

N-[4-(1,3-dimetil-1H-pirazol-4-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-fluorfenil)acetamid 

N-[4-(5-ciklopropil-1,3,4-oksadiazol-2-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-fluorfenil)acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(5-ciklopropil-1,3,4-oksadiazol-2-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

N-{4-[4-(Difluormetil)-1H-pirazol-1-il]-3-sulfamoilfenil}-2-(2-fluorfenil)acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{4-[4-(difluormetil)-1H-pirazol-1-il]-3-sulfamoilfenil}acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{5-sulfamoil-6-[4-(trifluormetil)-1H-pirazol-1-il]piridin-3-

il}acetamid 

2-(2-Fluorfenil)-N-{5-sulfamoil-6-[4-(trifluormetil)-1H-pirazol-1-il]piridin-3-il}acetamid 

N-[6-(4-Ciano-1H-pirazol-1-il)-5-sulfamoilpiridin-3-il]-2-(2-fluorfenil)acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[6-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)-5-sulfamoilpiridin-3-il]acetamid 

2-(2-Fluorfenil)-N-[6-(4-fluor-1H-pirazol-1-il)-5-sulfamoilpiridin-3-il]acetamid 

2-(2-klorofenil)-N-[6-(4-fluor-1H-pirazol-1-il)-5-sulfamoilpiridin-3-il]acetamid 

N-[6-(4-Bromo-1H-pirazol-1-il)-5-sulfamoilpiridin-3-il]-2-(2-fluorfenil)acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[6-(4-kloro-1H-pirazol-1-il)-5-sulfamoilpiridin-3-il]acetamid 

N-[6-(4-Kloro-1H-pirazol-1-il)-5-sulfamoilpiridin-3-il]-2-(2-fluorfenil)acetamid 

N-[6-(4-Bromo-1H-pirazol-1-il)-5-sulfamoilpiridin-3-il]-2-(2-klorofenil)acetamid 

2-(2-Fluorfenil)-N-{3-sulfamoil-4-[5-(trifluormetil)-1,3,4-oksadiazol-2-il]fenil}acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{3-sulfamoil-4-[5-(trifluormetil)-1,3,4-oksadiazol-2-il]fenil}acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{4-[3-(piridin-3-il)-1H-1,2,4-triazol-1-il]-3-sulfamoilfenil}acetamid 

2-(2-Fluorfenil)-N-[4-(1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

N-[4-(4-tert-Butil-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-klorofenil)acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(1H-indazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(2H-indazol-2-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Fluorfenil)-N-[4-(2H-indazol-2-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Fluorfenil)-N-[4-(1H-indazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

1-(4-{[(2-Klorofenil)acetil]amino}-2-sulfamoilfenil)-N,N-dimetil-1H-pirazol-4-

karboksamid 



/ 

N-[1-(4-{[(2-Klorofenil)acetil]amino}-2-sulfamoilfenil)-1H-pirazol-4-

il]ciklopropankarboksamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{4-[4-(pirazin-2-il)-1H-pirazol-1-il]-3-sulfamoilfenil}acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{4-[4-(piridin-2-il)-1H-pirazol-1-il]-3-sulfamoilfenil}acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{4-[4-(piridin-3-il)-1H-pirazol-1-il]-3-sulfamoilfenil}acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{4-[4-(pirimidin-4-il)-1H-pirazol-1-il]-3-sulfamoilfenil}acetamid 

2-(2-Fluorfenil)-N-{4-[4-(pirimidin-4-il)-1]-1H-pirazol-1-il]-3-sulfamoilfenil}acetamid 

2-(4-Metoksifenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluormetil)-2H-1,2,3-triazol-2-

il]fenil}acetamid 

2-(4-Metoksifenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluormetil)-1H-1,2,3-triazol-1-

il]fenil}acetamid 

2-(4-Metilfenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluormetil)-2H-1,2,3-triazol-2-il]fenil}acetamid 

2-(4-Metilfenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluormetil)-1H-1,2,3-triazol-1-il]fenil}acetamid 

2-[4-(Difluormetil)fenil]-N-{-3-sulfamoil-4-[4-(trifluormetil)-2H-1,2,3-triazol-2-

il]fenil}acetamid 

2-[4-(Difluormetil)fenil]-N-{-3-sulfamoil-4-[4-(trifluormetil)-1H-1,2,3-triazol-1-

il]fenil}acetamid 

2-(2-Fluorfenil)-N-{-3-sulfamoil-4-[4-(trifluormetil)-2H-1,2,3-triazol-2-il]fenil}acetamid 

2-(2-Fluorfenil)-N-{-3-sulfamoil-4-[4-(trifluormetil)-1H-1,2,3-triazol-1-il]fenil}acetamid 

2-[2-Kloro-4-(trifluormetil)fenil]-N-{-3-sulfamoil-4-[4-(trifluormetil)-2H-1,2,3-triazol-2-

il]fenil}acetamid 

2-[2-Kloro-4-(trifluormetil)fenil]-N-{-3-sulfamoil-4-[4-(trifluormetil)-1H-1,2,3-triazol-1-

il]fenil}acetamid 

2-(2,4-Diklorofenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluormetil)-2H-1,2,3-triazol-2-

il]fenil}acetamid 

2-(2,4-Diklorofenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluormetil)-1H-1,2,3-triazol-1-

il]fenil}acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[3-sulfamoil-4-(1,3-tiazol-5-il)fenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[3-sulfamoil-4-(1,2-tiazol-3-il)fenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(2-metil-1,3-tiazol-4-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(2-metoksi-1,3-tiazol-4-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 



/ 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(2-metoksi-1,3-tiazol-5-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(2-metil-1,3-tiazol-5-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(3-metil-1,2-tiazol-5-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(4-metil-1,3-tiazol-2-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[3-sulfamoil-4-(1,2-tiazol-4-il)fenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[3-sulfamoil-4-(1,3-tiazol-2-il)fenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(4-ciano-1,3-tiazol-2-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{4-[2-(difluormetil)-1,3-tiazol-5-il]-3-sulfamoilfenil}acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(2-ciklopropil-13-tiazol-5-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(2-ciklopropil-13-tiazol-4-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(4-metil-1,3-oksazol-2-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{-3-sulfamoil-4-[2-(trifluormetil)-1,3-tiazol-4-il]fenil}acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{-3-sulfamoil-4-[4-(trifluormetil)-1,3-tiazol-2-il]fenil}acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{-4-[2-(2-hidroksipropan-2-il)-1,3-tiazol-5-il]-3-

sulfamoilfenil}acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{-4-[2-(2-hidroksipropan-2-il)-l,3-tiazol-4-il]-3-

sulfamoilfenil}acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[3-sulfamoil-4-(1,3-tiazol-4-il)fenil]acetamid 2-(2-Klorofenil)-N-[4-

(5-ciklopropil-1,2-oksazol-3-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(2-ciklopropil-1,3-oksazol-5-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-(4-{4-[(3,3-difluorazetidin-1-il)karbonil]-1H-pirazol-1-il}-3-

sulfamoilfenil)acetamid 

N-{4-[4-(Azetidin-1-il karbonil)-1H-pirazol-1-il]-3-sulfamoilfenil}-2-(2-

klorofenil)acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{4-[4-(pirolidin-1-ilkarbonil)-1H-pirazol-1-il]-3-

sulfamoilfenil}acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-(4-{4-[(3,3-difluorpirolidin-1-il)karbonil]-1H-pirazol-1-il}-3-

sulfamoilfenil)acetamid 

2-(4-Klorofenil)-N-{3-sulfamoil-4-[5-(trifluormetil)piridin-3-il]fenil}acetamid 

2-(2-Kloro-6-fluorfenil)-N-{3-sulfamoil-4-[5-(trifluormetil)piridin-3-il]fenil}acetamid 



/ 

N-{3-Sulfamoil-4-[5-(trifluormetil)piridin-3-il]fenil}-2-[4-(trifluormetil)fenil]acetamid 

2-(3-Fluorfenil)-N-{3-sulfamoil-4-[5-(trifluormetil)piridin-3-il]fenil}acetamid 

2-(2,4-Diklorofenil)-N-{3-sulfamoil-4-[5-(trifluormetil)piridin-3-il]fenil}acetamid 

2-(2-Bromofenil)-N-{3-sulfamoil-4-[5-(trifluormetil)piridin-3-il]fenil}acetamid 

2-(2,4-Difluorfenil)-N-{3-sulfamoil-4-[5-(trifluormetil)piridin-3-il]fenil}acetamid 

2-(3,4-Difluorfenil)-N-{3-sulfamoil-4-[5-(trifluormetil)piridin-3-il]fenil}acetamid 

2-(3,5-Difluorfenil)-N-{3-sulfamoil-4-[5-(trifluormetil)piridin-3-il]fenil}acetamid 

2-(3-Klorofenil)-N-{3-sulfamoil-4-[5-(trifluormetil)piridin-3-il]fenil}acetamid 

2-(4-Metilfenil)-N-{3-sulfamoil-4-[5-(trifluormetil)piridin-3-il]fenil}acetamid 

2-(4-Metoksifenil)-N-{3-sulfamoil-4-[5-(trifluormetil)piridin-3-il]fenil}acetamid 

2-(2-Fluor-4-metilfenil)-N-{3-sulfamoil-4-[5-(trifluormetil)piridin-3-il]fenil}acetamid 

2-(2-Fluor-4-metoksifenil)-N-{3-sulfamoil-4-[5-(trifluormetil)piridin-3-il]fenil}acetamid 

2-[4-(Difluormetil)fenil]-N-{3-sulfamoil-4-[5-(trifluormetil)piridin-3-il]fenil}acetamid 

2-(4-Klorofenil)-N-[4-(6-kloropiridin-3-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

N-[4-(6-Kloropiridin-3-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-fluorfenil)acetamid 

2-(2-Kloro-6-fluorfenil)-N-[4-(6-kloropiridin-3-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

N-[4-(6-Kloropiridin-3-il)-3-sulfamoilfenil]-2-[4-(trifluormetil)fenil]acetamid 

N-[4-(6-Kloropiridin-3-il)-3-sulfamoilfenil]-2-[2-(trifluormetil)fenil]acetamid 

N-[4-(6-Kloropiridin-3-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(3-fluorfenil)acetamid 

N-[4-(6-Kloropiridin-3-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2,4-diklorofenil)acetamid 

N-[4-(6-Kloropiridin-3-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2,4-difluorfenil)acetamid 

2-(2-Bromofenil)-N-[4-(6-kloropiridin-3-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

N-[4-(6-Kloropiridin-3-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(3,4-difluorfenil)acetamid 

N-[4-(6-Kloropiridin-3-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(4-metilfenil)acetamid 

N-[4-(6-Kloropiridin-3-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(4-metoksifenil)acetamid 

N-[4-(6-Kloropiridin-3-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-fluor-4-metilfenil)acetamid 

N-[4-(6-Kloropiridin-3-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-fluor-4-metoksifenil)acetamid 

N-[4-(6-Kloropiridin-3-il)-3-sulfamoilfenil]-2-[4-(difluormetil)fenil]acetamid 

N-[4-(6-Kloropiridin-3-il)-3-sulfamoilfenil]-2-[2-kloro-4-(trifluormetil)fenil]acetamid 

2-(2,4-Diklorofenil)-N-[4-(5-fluorpiridin-3-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 



/ 

2-(2-Fluor-4-metilfenil)-N-[4-(5-fluorpiridin-3-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-[4-(Difluormetil)fenil]-N-[4-(5-fluorpiridin-3-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(4-ciklopropil-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

N-[4-(4,6-Difluor-2H-benzotriazol-2-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-fluorfenil)acetamid 

N-[4-(4,6-Difluor-1H-benzotriazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-fluorfenil)acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(4,6-difluor-1H-benzotriazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(4,6-difluor-2H-benzotriazol-2-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{3-sulfamoil-4-[2-(trifluormetil)-1,3-tiazol-5-il]fenil}acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)-5-sulfamoil-2-

(trifluormetil)fenil]acetamid 

2-[2-Kloro-5-(trifluormetil)fenil]-N-[4-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)-3-

sulfamoilfenil]acetamid 

2-[2-Kloro-5-(trifluormetil)fenil]-N-[4-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)-5-sulfamoil-2-

(trifluormetil)fenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoil-2-

(trifluormetil)fenil]acetamid 

2-[2-Kloro-3-(trifluormetil)fenil]-N-[4-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)-5-sulfamoil-2-

(trifluormetil)fenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{4-[1-(difluormetil)-1H-pirazol-4-il]-3-sulfamoil-2-

(trifluormetil)fenil}acetamid 

2-[2-Kloro-3-(trifluormetil)fenil]-N-{4-[1-(difluormetil)-1H-pirazol-4-il]-3-

sulfamoilfenil}acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{4-[1-(difluormetil)-1H-pirazol-4-il]-5-sulfamoil-2-

(trifluormetil)fenil}acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{4-[1-(difluormetil)-5-(trifluormetil)-1H-pirazol-4-il]-3-

sulfamoilfenil}acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{4-[1-(difluormetil)-1H-pirazol-4-il]-2-fluor-3-

sulfamoilfenil}acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{4-[1-(difluormetil)-1H-pirazol-4-il]-2-fluor-5-

sulfamoilfenil}acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{4-[2-(dimetilamino)-1,3-tiazol-4-il]-3-sulfamoilfenil}acetamid 



/ 

2-(2-Klorofenil)-N-[3-sulfamoil-4-(1,2-tiazol-5-il)fenil]acetamid 

1-(4-{[(2-Klorofenil)acetil]amino}-2-sulfamoilfenil)-N-ciklopropil-N-metil-1H-pirazol-4-

karboksamid 

2-(2-Klorofenil)-2-hidroksi-N-{3-sulfamoil-4-[4-(trifluormetil)-1H-pirazol-1-

il]fenil}etanamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{3-kloro-5-sulfamoil-4-[4-(trifluormetil)-1H-pirazol-1-

il]fenil}acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(4-ciano-3-hidroksi-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(1H-pirazolo[4,3-c]piridin-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(4,5-dimetil-1,3-tiazol-2-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(2,4-dimetil-1,3-tiazol-5-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(4-metil-1,3-tiazol-5-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

N-{4-(4-Amino-1H-pirazol-1-il)-3-[(2,4-dimetoksibenzil)sulfamoil]fenil}-2-(2-

klorofenil)acetamid 

N-[1-(4-{[(2-Klorofenil)acetil]amino}-2-sulfamoilfenil)-1H-pirazol-4-il]-2,2-

difluoracetamid 

N-[1-(4-{[(2-Klorofenil)acetil]amino}-2-sulfamoilfenil)-1H-pirazol-4-il]-3,3,3-

trifluorpropanamid 

N-[1-(4-{[(2-Klorofenil)acetil]amino}-2-sulfamoilfenil)-1H-pirazol-4-il]-3,3,3-trifluor-2-

metilpropanamid (racemik) 

N-[1-(4-{[(2-Klorofenil)acetil]amino}-2-sulfamoilfenil)-1H-pirazol-4-il]-3,3,3-trifluor-2-

metilpropanamid (Enantiomer A) 

N-[1-(4-{[(2-Klorofenil)acetil]amino}-2-sulfamoilfenil)-1H-pirazol-4-il]-3,3,3-trifluor-2-

metilpropanamid (Enantiomer B) 

2-(2-Klorofenil)-N-(4-{4-[(cis)-2,5-dimetilpirolidin-1-il]-1H-pirazol-1-il}-3-

sulfamoilfenil)acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-(4-{4-[(trans)-2,5-dimetilpirolidin-1-il]-1H-pirazol-1-il}-3-

sulfamoilfenil)acetamid (Enantiomer A) 

2-(2-Klorofenil)-N-(4-{4-[(trans)-2,5-dimetilpirolidin-1-il]-1H-pirazol-1-il}-3-

sulfamoilfenil)acetamid (Enantiomer B) 



/ 

N-(4-{4-[(2,2-Difluoretil)amino]-1H-pirazol-1-il}-3-sulfamoilfenil)-2-(2-

fluorfenil)acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-(3-sulfamoil-4-{4-[(2,2,2-trifluoretil)amino]-1H-pirazol-1-

il}fenil)acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(4-izopropil-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Fluorfenil)-N-[4-(4-izopropil-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(2,2,2-trifluoretil)-1H-pirazol-1-il]fenil}acetamid 

2-(2-Fluorfenil)-N-{3-sulfamoil-4-[4-(2,2,2-trifluoretil)-1H-pirazol-1-il]fenil}acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(5-ciklopropil-1,2,4-oksadiazol-3-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{3-sulfamoil-4-[3-(trifluormetil)-1,2,4-oksadiazol-5-il]fenil}acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{4-[5-(difluormetil)-1,3,4-oksadiazol-2-il]-3-sulfamoilfenil}acetamid 

N-{4-[5-(Difluormetil)-1,3,4-oksadiazol-2-il]-3-sulfamoilfenil}-2-(2-fluorfenil)acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(5-metil-1,3,4-oksadiazol-2-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Fluorfenil)-N-[4-(5-metil-1,3,4-oksadiazol-2-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

N-[4-(5-Metil-1,3,4-oksadiazol-2-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(4-metilfenil)acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(1H-pirol-3-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{4-[5-(difluoracetil)-1H-pirol-3-il]-3-sulfamoilfenil}acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(1-metil-1H-pirol-3-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(5-ciano-1-metil-1H-pirol-2-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{3-sulfamoil-2-(trifluormetil)-4-[4-(trifluormetil)-1H-pirazol-1-

il]fenil}acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{5-sulfamoil-2-(trifluormetil)-4-[4-(trifluormetil)-1H-pirazol-1-

il]fenil}acetamid 

2-[2-Kloro-3-(trifluormetil)fenil]-N-{5-sulfamoil-2-(trifluormetil)-4-[4-(trifluormetil)-

1H-pirazol-1-il]fenil}acetamid 

2-[2-Kloro-5-(trifluormetil)fenil]-N-{5-sulfamoil-2-(trifluormetil)-4-[4-(trifluormetil)-

1H-pirazol-1-il]fenil}acetamid 

2-[2-Kloro-6-(trifluormetil)fenil]-N-[4-(4-fluor-1H-pirazol-1-il)-5-sulfamoil-2-

(trifluormetil)fenil]acetamid 

2-[2-Kloro-3-(trifluormetil)fenil]-N-[4-(4-fluor-1H-pirazol-1-il)-5-sulfamoil-2-

(trifluormetil)fenil]acetamid 



/ 

2-[2-Kloro-5-(trifluormetil)fenil]-N-[4-(4-fluor-1H-pirazol-1-il)-5-sulfamoil-2-

(trifluormetil)fenil]acetamid 

2-[2-Kloro-4-(trifluormetil)fenil]-N-[4-(4-fluor-1H-pirazol-1-il)-5-sulfamoil-2-

(trifluormetil)fenil]acetamid 

N-[4-(3-tert-Butil-4-ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-klorofenil)acetamid 

N-[4-(3-Bromo-4-ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-klorofenil)acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{4-[4-kloro-3-(trifluormetil)-1H-pirazol-1-il]-3-

sulfamoilfenil}acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(3,4-dimetil-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

N-[4-(4-Kloro-3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-(2-klorofenil)acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(3-ciano-5-metil-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(3-hidroksi-5-metil-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(4-ciano-5-metil-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(4-ciano-3-metil-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{4-[4-(morfolin-4-il)-1,3-tiazol-2-il]-3-sulfamoilfenil}acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-{4-[5-(morfolin-4-il)-1,3-tiazol-2-il]-3-sulfamoilfenil}acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(5-metil-1,3-tiazol-2-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(piridin-4-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

1-(4-{[(2-Klorofenil)acetil]amino}-2-sulfamoilfenil)-1H-pirazol-4-karboksamid 

2-(2-Kloro-3-hidroksifenil)-N-[4-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Kloro-4-hidroksifenil)-N-[4-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Kloro-5-hidroksifenil)-N-[4-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Kloro-6-hidroksifenil)-N-[4-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]-2-hidroksiacetamid 

 

17. Një përbërje sipas pretendimit 1 të formulës: 

2-(2-Klorofenil)-N-[4-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)-3-sulfamoilfenil]acetamid 
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18. Një përbërje e formulës së përgjithshme I, ose një stereoizomer, një tautomer, një oksid N, 

një hidrat, një tretës ose një kripë e saj, veçanërisht një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj, 

ose një përzierje e së njëjtës, sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 17, për përdorim në 

trajtimin ose profilaksinë e një sëmundjeje. 

  

19. Një përbërje e formulës së përgjithshme I, ose një stereoizomer, një tautomer, një oksid N, 

një hidrat, një tretës ose një kripë e saj, veçanërisht një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj, 

ose një përzierje e së njëjtës, sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 17 për përgatitjen e një 

ilaçi për përdorim në profilaksinë ose trajtimin e një sëmundjeje. 

  

20. Një përbërje për përdorim sipas pretendimeve 18 ose 19, ku sëmundja e sipërpërmendur 

është një sëmundje gjenitourinare, gastrointestinale, sëmundja, gjendja ose çrregullimi 

proliferues ose i lidhur me dhimbjen; kanceri; sëmundjet fibroze duke përfshirë fibrozën e 

mushkërive, fibrozën e zemrës, fibrozën e veshkave dhe fibrozën e organeve të tjera; sëmundjet 

gjinekologjike, dismenorrea, dispareunia, endometrioza dhe adenomioza; dhimbje e shoqëruar 

nga endometrioza; simptoma të shoqëruara nga endometrioza, ku simptomat e sipërpërmendura 

janë veçanërisht të lidhura me endometriozën, dismenorrea, dispareunia, disuria, ose diskezia; 

mbindjeshmëri pelvike; uretriti; prostatiti; prostatodinia; cistiti; mbindjeshmëria e fshikëzës 

idiopatike; çrregullime gastrointestinale duke përfshirë sindromën e zorrëve të irritueshme (IBS), 

sëmundje inflamatore të zorrëve (IBD), dhimbje të tëmthit dhe çrregullime të tjera të tëmthit, 

dhimbje të veshkave, IBS mbizotëruese e diarresë, refluks gastroezofageal, distension 

gastrointestinal, sëmundje Crohn dhe të ngjashme; Semundja e Parkinsonit; Sëmundja e 

Alzheimerit; infarkti miokardial; arteroskleroza; çrregullime të lipideve; çrregullime funksionale 

të zorrëve, sindromi i zorrës së irrituar, artriti, artrozë dhe artriti reumatoid dhe sëmundje ose 

sindroma të shoqëruara me dhimbje (duke përfshirë dhimbje akute, kronike, inflamatore dhe 

neuropatike), dhimbje inflamatore, dhimbje mesi, dhimbje kirurgjikale, dhimbje të organeve të 

brendshme, dhimbje dentare, dhimbje para menstruale, dhimbje të shoqëruara me endometriozë, 

dhimbje të shoqëruara me sëmundje fibrotike, dhimbje qendrore, dhimbje për shkak të djegies së 

sindromës së gojës, dhimbje për shkak të djegies, dhimbje për shkak të migrenës, dhimbje koke 

të tufave, hiperalgji, alodinë, dhimbje për shkak të dëmtimit nervor traumatik, dhimbje për shkak 

të dëmtimeve post -traumatike, dhimbje për shkak të frakturave dhe lëndimeve sportive, dhimbje 
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për shkak të nevralgjisë trigeminale, dhimbje e shoqëruar me neuropati me fibra të vogël, 

dhimbje e shoqëruar me neuropati diabetike, dhimbje kronike të mesit, dhimbje fantazme të 

gjymtyrëve, sindroma e dhimbjes pelvike, dhimbje kronike e legenit, dhimbje neuroma, 

sindromë komplekse e dhimbjes rajonale, dhimbje e shoqëruar me distension gastrointestinal, 

dhimbje artritike kronike dhe nevralgji të ngjashme, dhe dhimbje të shoqëruara me kancer, 

dhimbje të shoqëruara me kimioterapi, neuropati të shkaktuar nga HIV dhe HIV, trajtimi i 

kruarjes; shërimi i dëmtuar i plagëve dhe sëmundja e skeletit si degjenerimi i nyjeve, spondiliti 

ankilozant. 

  

21. Një përbërje për përdorim sipas çdo njërit prej pretendimeve 18 ose 19, ku sëmundja e 

sipërpërmendur është një sëmundje gjinekologjike, dismenorrea, dispareunia ose endometrioza, 

adenomiosis, dhimbje të shoqëruara me endometriozë, ose simptoma të tjera të shoqëruara me 

endometriozë, ku simptomat e sipërpërmendura janë dismenorrhea, dispareunia, disuria, ose 

diskezia e shoqëruar nga endometrioza. 

  

22. Një kompozim farmaceutik që përfshin të paktën një përbërje sipas çdo njërit prej 

pretendimeve 1 deri në 17, së bashku me të paktën një ndihmës farmaceutikisht të pranueshëm. 

  

23. Një ndërmjetës i formulës 3a, 3b, 4a ose 4b 

 

ku 

R2 përfaqëson fenil ose heteroaril, 

ku fenili ose grupet heteroarile të sipërpërmendura janë zëvendësuar në mënyrë opsionale 

një deri në tre herë me R11, duke qenë, në mënyrë të pavarur nga njëri tjetri, të njëjtë ose 

të ndryshëm, ose 



/ 

zëvendësuar një herë me R11a dhe në mënyrë opsionale një deri në dy herë me R11 duke 

qenë në mënyrë të pavarur nga njëri tjetri, të njëjtë ose të ndryshëm, ose zëvendësuar me 

dy zëvendësues ngjitur R11 që përfaqëson së bashku një grup metilendioksi për të formuar 

një unazë me 5 elementë; 

R2a përfaqëson hidrogjen, ciano, nitro, halogjen, C1-C2-alkil ose C1-C2-haloalkil; 

R2b përfaqëson hidrogjen, halogjen, C1-C2-alkil ose C1-C2-haloalkil; 

R2c përfaqëson hidrogjen, halogjen, C1-C2-alkil ose C1-C2-haloalkil, ku jo më pak se një 

prej R2a, R2b dhe R2c përfaqëson hidrogjen; 

 

24. Një ndërmjetës i formulës së mëposhtme: 

 

ku 

R1 përfaqëson një grup të zgjedhur nga: 

 

ku * tregon pikën e lidhjes së grupit të sipërpërmendur me pjesën tjetër të molekulës në të 

cilin R6 , R6a , R6b , R7a dhe R7b kanë kuptimin siç përcaktohet në pretendim 1; 

R2a përfaqëson hidrogjen, ciano, nitro, halogjen, C1-C2-alkil ose C1-C2-haloalkil; 

R2b përfaqëson hidrogjen, halogjen, C1-C2-alkil ose C1-C2-haloalkil; 

R2c përfaqëson hidrogjen, halogjen, C1-C2-alkil ose C1-C2-haloalkil, ku jo më pak se një 

prej R2a, R2b dhe R2c përfaqëson hidrogjen; 

R3 përfaqëson hidrogjen ose fluor; 

R4 përfaqëson hidrogjen, fluor, metil ose OH; 

ose 
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W përfaqëson një grup amino i cili është në mënyrë opsionale mbrojtur me 

(dimetilamino)metilen ose 2,4-dimetoksibenzil, 

V përfaqëson kloro ose bromo. 

 

25. Një përbërje me formulën e mëposhtme: 

1 2-Kloro-N-(2,4-dimetoksibenzil)-5-nitrobenzensulfonamid 

2 N-(2,4-Dimetoksibenzil)-2-fluor-5-nitrobenzensulfonamid 

3 N-(2,4-Dimetoksibenzil)-5-nitro-2-[4-(trifluormetil)-1H-pirazol-1-il]benzensulfonamid 

4 2-(4-Kloro-1H-pirazol-1-il)-N-(2,4-dimetoksibenzil)-5-nitrobenzensulfonamid 

5 N-(2,4-Dimetoksibenzil)-2-(4-fluor-1H-pirazol-1-il)-5-nitrobenzensulfonamid 

6 2-(4-Bromo-1H-pirazol-1-il)-N-(2,4-dimetoksibenzil)-5-nitrobenzensulfonamid 

7 N-(2,4-Dimetoksibenzil)-5-nitro-2-[3-(trifluormetil)-1H-1,2,4-triazol-1-il]benzen-

sulfonamid 

8 2-[3-(Difluormetil)-1H-1,2,4-triazol-1-il]-N-(2,4-dimetoksibenzil)-5-nitrobenzen-

sulfonamid 

9 2-(4-Ciano-1H-pirazol-1-il)-N-(2,4-dimetoksibenzil)-5-nitrobenzensulfonamid 

10 5-Amino-N-(2,4-dimetoksibenzil)-2-[4-(trifluormetil)-1H-pirazol-1-il]benzen-

sulfonamid 

11 5-Amino-2-(4-kloro-1H-pirazol-1-il)-N-(2,4-dimetoksibenzil)benzensulfonamid 

12 5-Amino-N-(2,4-dimetoksibenzil)-2-(4-fluor-1H-pirazol-1-il)benzensulfonamid 

13 5-Amino-2-(4-bromo-1H-pirazol-1-il)-N-(2,4-dimetoksibenzil)benzensulfonamid 

14 5-Amino-N-(2,4-dimetoksibenzil)-2-[3-(trifluormetil)-1H-1,2,4-triazol-1-il]-

benzensulfonamid 

15 2-(2-Klorofenil)-N-{4-[3-(difluormetil)-1H-1,2,4-triazol-1-il]-3-[(2,4-dimetoksi-

benzil)sulfamoil]fenil}acetamid 

16 N-{4-[3-(Difluormetil)-1H-1,2,4-triazol-1-il]-3-[(2,4-dimetoksibenzil)sulfamoil]-

fenil}-2-(2-fluorfenil)acetamid 

17 2-Kloro-N-[(dimetilamino)metilen]-5-nitrobenzensulfonamid 

18 N-[(Dimetilamino)metilen]-5-nitro-2-[5-(trifluormetil)piridin-3-il]benzen-sulfonamid 

19 5-Amino-N-[(dimetilamino)metilen]-2-[5-(trifluormetil)piridin-3-il]benzen-

sulfonamid 
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20 2-[1-(Difluormetil)-1H-pirazol-4-il]-N-[(dimetilamino)metilen]-5-

nitrobenzen¬sulfonamid 

21 5-Amino-2-[1-(difluormetil)-1H-pirazol-4-il]-N-[(dimetilamino)metilen]-

benzensulfonamid 

22 2-(2-Klorofenil)-N-(3-{[(dimetilamino)metilen]sulfamoil}-4-[4-(trifluor-metil)-1H-

pirazol-1-il]fenil)acetamid 

23 2-(2-Klorofenil)-N-[3-{[(dimetilamino)metilen]sulfamoil}-4-(4-fluor-1H-pirazol-1-

il)fenil]acetamid 

24 N-(2,4-Dimetoksibenzil)-2-(4-metil-1H-pirazol-1-il)-5-nitrobenzensulfonamid 

25 N-(2,4-Dimetoksibenzil)-2-(3-metoksi-1H-1,2,4-triazol-1-il)-5-nitrobenzen-

sulfonamid 

26 2-(4-Ciklopropil-1H-imidazol-1-il)-N-(2,4-dimetoksibenzil)-5-nitrobenzen-

sulfonamid 

27 N-(2,4-Dimetoksibenzil)-2-(4-metil-1H-imidazol-1-il)-5-nitrobenzensulfonamid 

28 2-(3-Ciklopropil-1H-pirazol-1-il)-N-(2,4-dimetoksibenzil)-5-nitrobenzensulfonamid 

29 N-(2,4-Dimetoksibenzil)-5-nitro-2-(2H-pirazolo[3,4-b]piridin-2-il)benzen-sulfonamid 

30 N-(2,4-Dimetoksibenzil)-5-nitro-2-(2H-pirazolo[3,4-c]piridin-2-il)benzen-sulfonamid 

31 N-(2,4-Dimetoksibenzil)-5-nitro-2-(2H-pirazolo[4,3-b]piridin-2-il)benzen-sulfonamid 

32 N-(2,4-Dimetoksibenzil)-2-[4-(2-metoksietil)-1H-pirazol-1-il]-5-nitrobenzen-

sulfonamid 

33 N-(2,4-Dimetoksibenzil)-2-(3-fluor-1H-pirazol-1-il)-5-nitrobenzensulfonamid 

35 2-{4-[(2,2-Difluoretil)amino]-1H-pirazol-1-il}-N-(2,4-dimetoksibenzil)-5-nitro-

benzensulfonamid 

36 N-(2,4-Dimetoksibenzil)-2-[4-(2-hidroksietil)-1H-pirazol-1-il]-5-nitrobenzen-

sulfonamid 

37 N-(2,4-Dimetoksibenzil)-5-nitro-2-[4-(2-oksoetil)-1H-pirazol-1-il]benzensulfonamid 

38 2-[4-(2,2-Difluoretil)-1H-pirazol-1-il]-N-(2,4-dimetoksibenzil)-5-nitrobenzen-

sulfonamid 

39 2-(2-Klorofenil)-N-{4-[4-(2,2-difluoretil)-1H-pirazol-1-il]-3-[(2,4-dimetoksi-

benzil)sulfamoil]fenil}acetamid 
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42 2-(4-{[(2,2-Difluoretil)amino]metil}-1H-pirazol-1-il)-N-(2,4-dimetoksibenzil)-5-

nitrobenzensulfonamid 

43 tert-Butil (2,2-difluoretil)[(1-{2-[(2,4-dimetoksibenzil)sulfamoil]-4-nitrofenil}-1H-

pirazol-4-il)metil]karbamate 

44 tert-Butil {[1-(4-{[(2-klorofenil)acetil]amino}-2-[(2,4-dimetoksibenzil)¬sulfa-

moil]¬¬fenil)-1H-pirazol-4-il]metil}(2,2-difluoretil)karbamate 

46 2-Ciano-N-(2,4-dimetoksibenzil)-5-nitrobenzensulfonamid 

47 2-[(2,4-Dimetoksibenzil)sulfamoil]-N'-hidroksi-4-nitrobenzenkarboximidamid 

48 N-(2,4-Dimetoksibenzil)-5-nitro-2-[5-(trifluormetil)-1,2,4-oksadiazol-3-il]benzen-

sulfonamid 

49 2-(2-Klorofenil)-N-{3-[(2,4-dimetoksibenzil)sulfamoil]-4-[5-(trifluormetil)-1,2,4-

oksadiazol-3-il]fenil}acetamid 

50 2-(2-Klorofenil)-N-{3-[(2,4-dimetoksibenzil)sulfamoil]-4-(4-metil-1H-pirazol-1-

il)fenil}acetamid 

51 2-(2-Klorofenil)-N-{3-[(2,4-dimetoksibenzil)sulfamoil]-4-(3-metoksi-1H-1,2,4-

triazol-1-il)fenil}acetamid 

52 2-(2-Klorofenil)-N-{4-(4-ciklopropil-1H-imidazol-1-il)-3-[(2,4-dimetoksi-

benzil)sulfamoil]fenil}acetamid 

53 2-(2-Klorofenil)-N-{3-[(2,4-dimetoksibenzil)sulfamoil]-4-(4-metil-1H-imidazol-1-

il)fenil}acetamid 

54 2-(2-Klorofenil)-N-{4-(3-ciklopropil-1H-pirazol-1-il)-3-[(2,4-dimetoksi-

benzil)sulfamoil]fenil}acetamid 

55 2-(2-Klorofenil)-N-{3-[(2,4-dimetoksibenzil)sulfamoil]-4-(2H-pirazolo[3,4-b]piridin-

2-il)fenil}acetamid 

56 2-(2-Klorofenil)-N-{3-[(2,4-dimetoksibenzil)sulfamoil]-4-(2H-pirazolo[3,4-c]piridin-

2-il)fenil}acetamid 

57 2-(2-Klorofenil)-N-{3-[(2,4-dimetoksibenzil)sulfamoil]-4-(2H-pirazolo[4,3-b]piridin-

2-il)fenil}acetamid 

58 2-(2-Klorofenil)-N-{3-[(2,4-dimetoksibenzil)sulfamoil]-4-[4-(2-metoksietil)-1H-

pirazol-1-il]fenil}acetamid 
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59 2-(2-Klorofenil)-N-{3-[(2,4-dimetoksibenzil)sulfamoil]-4-(3-fluor-1H-pirazol-1-

il)fenil}acetamid 

60 2-(2-Klorofenil)-N-(4-{4-[(2,2-difluoretil)amino]-1H-pirazol-1-il}-3-[(2,4-

dimetoksibenzil)sulfamoil]fenil)acetamid 

61 N-{3-[(2,4-Dimetoksibenzil)sulfamoil]-4-(4-metil-1H-pirazol-1-il)fenil}-2-(2-

fluorfenil)acetamid 

62 2-(2-Fluorfenil)-N-{4-(4-ciklopropil-1H-imidazol-1-il)-3-[(2,4-dimetoksibenzil)-

sulfamoil]fenil}acetamid 

63 N-{4-(3-Ciklopropil-1H-pirazol-1-il)-3-[(2,4-dimetoksibenzil)sulfamoil]fenil}-2-(2-

fluorfenil)acetamid 

64 N-{3-[(2,4-Dimetoksibenzil)sulfamoil]-4-[4-(2-metoksietil)-1H-pirazol-1-il]-fenil}-2-

(2-fluorfenil)acetamid 

69 N-(2,4-Dimetoksibenzil)-5-nitro-2-[5-(trifluormetil)-1,3,4-oksadiazol-2-il]benzen-

sulfonamid 

70 2-(2-Klorofenil)-N-{3-[(2,4-dimetoksibenzil)sulfamoil]-4-[5-(trifluormetil)-1,3,4-

oksadiazol-2-il]fenil}acetamid 

71 N-{3-[(2,4-Dimetoksibenzil)sulfamoil]-4-[5-(trifluormetil)-1,3,4-oksadiazol-2-

il]fenil}-2-(2-fluorfenil)acetamid 

72 2-Bromo-N-(2,4-dimetoksibenzil)-5-nitrobenzensulfonamid 

73 5-Amino-2-bromo-N-(2,4-dimetoksibenzil)benzensulfonamid 

74 N-{4-Bromo-3-[(2,4-dimetoksibenzil)sulfamoil]fenil}-2-(2-klorofenil)acetamid 

76 2-Bromo-N-[(dimetilamino)metiliden]-5-nitrobenzensulfonamid 

77 5-Amino-2-bromo-N-[(dimetilamino)metiliden]benzensulfonamid 

78 N-(4-Bromo-3-{[(dimetilamino)metiliden]sulfamoil}fenil)-2-(2-klorofenil)acetamid 

79 N-(4-Bromo-3-{(dimetilamino)metiliden]sulfamoil}fenil)-2-(2-fluorfenil)acetamid 

80 N-(4-Bromo-3-{[(dimetilamino)metiliden]sulfamoil}fenil)-2-(2-kloro-4-

fluorfenil)acetamid 

81 2-(2-Klorofenil)-N-[3-{[(dimetilamino)metiliden]sulfamoil}-4-(1H-pirazol-4-

il)fenil]acetamid 

82 4-Amino-N-(2,4-dimetoksibenzil)bifenil-2-sulfonamid 

83 5-Amino-2-(1-metil-1 H-pirazol-4-il)benzensulfonamid 
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84 5-Amino-2-(1 -ciklopropil-1 H-pirazol-4-il)-N-[(dimetilamino)metiliden] 

benzensulfonamid 

85 5-Amino-2-(1 -tert-butil-1 H-pirazol-4-il)benzensulfonamid 

86 5-Amino-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)benzensulfonamid 

87 5-Amino-N-[(dimetilamino)metiliden]-2-[1-(tetrahidro-2H-piran-2-il)-1H-pirazol-4-

il]benzensulfonamid 

88 5-Amino-2-(1-ciklopentil-1 H-pirazol-4-il)benzensulfonamid 

89 5-Amino-2-[1-(2-metoksietil)-1H-pirazol-4-il]benzensulfonamid 

90 5-Amino-2-(1,3-dimetil-1H-pirazol-5-il)benzensulfonamid 

91 5-Amino-2-[1-metil-3-(trifluormetil)-1H-pirazol-5-il]benzensulfonamid 

92 5-Amino-N-[(dimetilamino)metiliden]-2-[5-(trifluormetil)piridin-3-il]-

benzensulfonamid 

93 5-Amino-2-(1,3-dimetil-1H-pirazol-4-il)benzensulfonamid 

94 5-Amino-2-[1 -(difluormetil)-1H-pirazol-4-il]benzensulfonamid 

95 Tert-butil4-[4-(4-amino-2-sulfamoilfenil)-1H-pirazol-1-il]piperidin-1-karboksilat 

97 5-Bromo-2-kloro-N-[(dimetilamino)metiliden]piridin-3-sulfonamid 

98 2-Kloro-N-[(dimetilamino)metiliden]-5-[(difenilmetiliden)amino]piridin-3-sulfonamid 

99 2-[1-(Difluormetil)-1H-pirazol-4-il]-N-[(dimetilamino)metiliden]-5-[(difenil-

metiliden)amino]piridin-3-sulfonamid 

100 5-Amino-2-[1-(difluormetil)-1H-pirazol-4-il]-N-[(dimetilamino)metiliden] piridin-3-

sulfonamid 

101 N-[(Dimetilamino)metiliden]-5-[(difenilmetiliden)amino]-2-(1-metil-1H-pirazol-4-

il)piridin-3-sulfonamid 

102 5-Amino-N-[(dimetilamino)metiliden]-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)piridin-3-

sulfonamid 

103 N-[(Dimetilamino)metiliden]-5-[(difenilmetiliden)amino]-5'-(trifluormetil)-2,3'-

bipiridin-3-sulfonamid 

104 5-Amino-N-[(dimetilamino)metiliden]-5'-(trifluormetil)-2,3'-bipiridin-3-slfonamid 

105 2-(2-Klorofenil)-N-[3-{[(dimetilamino)metiliden]sulfamoil}-4-(4,4,5,5-tetrametil-

1,3,2-dioksaborolan-2-il)fenil]acetamid 
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106 5-Amino-2-(5-ciklopropil-1,3,4-oksadiazol-2-il)-N-[(dimetilamino)metiliden]-

benzensulfonamid 

107 2-[4-(Difluormetil)-1H-pirazol-1-il]-N-[(dimetilamino)metilen]-5-nitro-

benzensulfonamid 

108 5-Amino-2-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)-N-[(dimetilamino)metilen]piridin-3-sulfonamid 

109 5-Amino-2-(4-kloro-1H-pirazol-1-il)-N-[(dimetilamino)metilen]piridin-3-sulfonamid 

110 5-Amino-2-(4-bromo-1H-pirazol-1-il)-N-[(dimetilamino)metilen]piridin-3-

sulfonamid 

111 5-Amino-N-[(dimetilamino)metilen]-2-(4-fluor-1H-pirazol-1-il)piridin-3-sulfonamid 

112 5-Amino-N-[(dimetilamino)metiliden]-2-[4-(trifluormetil)-1H-pirazol-1-il]-piridin-3-

sulfonamid 

113 Metil 1-(4-{[(2-klorofenil)acetil]amino}-2-sulfamoilfenil)-1H-pirazol-4-karboksilat 

114 N-(4-Bromo-3-sulfamoilfenil)-2-(2-klorofenil)acetamid 

115 N-(4-Bromo-3-{[(dimetilamino)metilen]sulfamoil}fenil)-2-(2-klorofenil)acetamid 

116 N-[(Dimetilamino)metilen]-5-nitro-2-[4-(trifluormetil)-2H-1,2,3-triazol-2-

il]benzensulfonamid 

117 N-[(Dimetilamino)metilen]-5-nitro-2-[4-(trifluormetil)-1H-1,2,3-triazol-1-

il]benzensulfonamid 

118 2-(4-Ciano-1H-pirazol-1-il)-5-nitrobenzensulfonamid 

119 5-Amino-2-(4-ciano-1H-pirazol-1-il)benzensulfonamid 

120 Etil 1-{2-[(2,4-dimetoksibenzil)sulfamoil]-4-nitrofenil}-1H-pirazol-4-karboksilat 

121 1-{2-[(2,4-Dimetoksibenzil)sulfamoil]-4-nitrofenil}-1H-pirazol-4-karboksilic acid 

122 2-(Trimetilsilil)etil (1-{2-[(2,4-dimetoksibenzil)sulfamoil]-4-nitrofenil}-1H-pirazol-

4-il)karbamate 

123 2-(Trimetilsilil)etil [1-(4-{[(2-klorofenil)acetil]amino}-2-[(2,4-

dimetoksibenzil)sulfamoil]fenil)-1H-pirazol-4-il]karbamate 

124 N-{4-(4-Amino-1H-pirazol-1-il)-3-[(2,4-dimetoksibenzil)sulfamoil]fenil}-2-(2-

klorofenil)acetamid 

125 N-[1-(4-{[(2-Klorofenil)acetil]amino}-2-[(2,4-dimetoksibenzil)sulfamoil]fenil)-1H-

pirazol-4-il]-2,2-difluoracetamid 
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126 N-[1-(4-{[(2-Klorofenil)acetil]amino}-2-[(2,4-dimetoksibenzil)sulfamoil]fenil)-1H-

pirazol-4-il]-3,3,3-trifluorpropanamid 

127 (±)-N-[1-(4-{[(2-Klorofenil)acetil]amino}-2-[(2,4-dimetoksibenzil)sulfamoil]fenil)-

1H-pirazol-4-il]-3,3,3-trifluor-2-metilpropanamid 

128 2-(2-Klorofenil)-N-(3-[(2,4-dimetoksibenzil)sulfamoil]-4-{4-(2,5-dimetil-pirolidin-

1-il)-1H-pirazol-1-il}fenil)acetamid (Mixture of stereoisomers) 

129 N-(4-{4-[(2,2-Difluoretil)amino]-1H-pirazol-1-il}-3-[(2,4-

dimetoksibenzil)sulfamoil]fenil)-2-(2-fluorfenil)acetamid 131 N-(2,4-Dimetoksibenzil)-

5-nitro-2-{4-[(2,2,2-trifluoretil)amino]-1H-pirazol-1-il}benzensulfonamid 

132 2-(2-Klorofenil)-N-(3-[(2,4-dimetoksibenzil)sulfamoil]-4-4-[(2,2,2-

trifluoretil)amino]-1H-pirazol-1-il}fenil)acetamid 

133 N-(2,4-Dimetoksibenzil)-2-(4-izopropil-1H-pirazol-1-il)-5-nitrobenzensulfonamid 

134 2-(2-Klorofenil)-N-{3-[(2,4-dimetoksibenzil)sulfamoil]-4-(4-izopropil-1H-pirazol-1-

il)fenil}acetamid 

135 N-{3-[(2,4-Dimetoksibenzil)sulfamoil]-4-(4-izopropil-1H-pirazol-1-il)fenil}-2-(2-

fluorfenil)acetamid 

138 N-(2,4-Dimetoksibenzil)-5-nitro-2-[4-(2,2,2-trifluoretil)-1H-pirazol-1-il] 

benzensulfonamid 

139 2-(2-Klorofenil)-N-{3-[(2,4-dimetoksibenzil)sulfamoil]-4-[4-(2,2,2-trifluoretil)-1H-

pirazol-1-il]fenil}acetamid 

140 N-{3-[(2,4-Dimetoksibenzil)sulfamoil]-4-[4-(2,2,2-trifluoretil)-1H-pirazol-1-

il]fenil}-2-(2-fluorfenil)acetamid 

141 2-(5-Ciklopropil-1,2,4-oksadiazol-3-il)-N-(2,4-dimetoksibenzil)-5-

nitrobenzensulfonamid 

142 2-(2-Klorofenil)-N-{4-(5-ciklopropil-1,2,4-oksadiazol-3-il)-3-[(2,4-

dimetoksibenzil)sulfamoil]fenil}acetamid 

144 N-(2,4-Dimetoksibenzil)-5-nitro-2-[3-(trifluormetil)-1,2,4-oksadiazol-5-il]benzen-

sulfonamid 

145 2-(2-Klorofenil)-N-{3-[(2,4-dimetoksibenzil)sulfamoil]-4-[3-(trifluormetil)-1,2,4-

oksad iazol-5-il]fenil}acetamid 
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148 2-[5-(Difluormetil)-1,3,4-oksadiazol-2-il]-N-(2,4-dimetoksibenzil)-5-nitrobenzen-

sulfon amid 

149 2-(2-Klorofenil)-N-{4-[5-(difluormetil)-1,3,4-oksadiazol-2-il]-3-[(2,4-

dimetoksibenzil)sulfamoil]fenil}acetamid 

150 N-{4-[5-(Difluormetil)-1,3,4-oksadiazol-2-il]-3-[(2,4-

dimetoksibenzil)sulfamoil]fenil}-2-(2-fluorfenil)acetamid 

152 N-(2,4-Dimetoksibenzil)-2-(5-metil-1,3,4-oksadiazol-2-il)-5-nitrobenzensulfonamid 

153 2-(2-Klorofenil)-N-{3-[(2,4-dimetoksibenzil)sulfamoil]-4-(5-metil-1,3,4-oksadiazol-

2-il)fenil}acetamid 

154 N-{3-[(2,4-Dimetoksibenzil)sulfamoil]-4-(5-metil-1,3,4-oksadiazol-2-il)fenil}-2-(2-

fluorfenil)acetamid 

155 N-{3-[(2,4-Dimetoksibenzil)sulfamoil]-4-(5-metil-1 ,3,4-oksadiazol-2-il)fenil}-2-(4-

metilfenil)acetamid 

156 tert-Butil 3-(4-{[(2-klorofenil)acetil]amino}-2-

{[(dimetilamino)metilen]sulfamoil}fenil)-1H-pirol-1-karboksilat 

157 2-(2-Klorofenil)-N-[3-{[(dimetilamino)metilen]sulfamoil}-4-(1H-pirol-3-

il)fenil]acetamid 

158 2-(2-Klorofenil)-N-[3-{[(dimetilamino)metilen - metil-1H-pirol-3-i)fenil]acetamid 

159 2-(2-Klorofenil)-N-[4-(5-ciano-1-metil-1H-pirol-2-il)-3-

{[(dimetilamino)metilen]sulfamoil}fenil]acetamid 
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1. Një imunoadezinë që përfshin: 

një fushë e parë që përfshin një CTLA4 të SEQ ID NO:6 ose një variant CTLA4 siç 

krahasohet me SEQ ID NO: 6, ku varianti i sipërpërmendur CTLA4 përfshin të paktën 

një modifikim amino acidi në një CTLA4 të lindur, ku modifikimi i sipërpërmendur është 

një zëvendësim në CTLA4 pozicioni T51, ku varianti i sipërpërmendur siguron lidhjen e 

shtuar për B7-1, B7-2, ose të dy B7-1 dhe B7-2; dhe 

një fushë e dytë që përfshin një rajon varianti Fc të një polipeptidi Fc të llojit të egër, 

varianti Fc që përfshin zëvendësimet amino acide në rajonin Fc të polipeptidit Fc të llojit 

të egër të sipërpërmendur të M428L dhe N434S, ku numërimi është sipas indeksit EU si 

në Kabat. 

 

2. Një imunoadezin sipas pretendimit 1, ku varianti i sipërpërmendur CTLA4 përfshin një 

modifikim amino acid të zgjedhur nga grupi i përbërë prej T51N, A29H, M53Y, L61E, dhe 

K93Q, ku varianti i sipërpërmendur siguron lidhjen e shtuar për B7-1, B7-2 ooseB7-1 dhe B7-2, 

dhe ku varianti i sipërpërmendur përfshin një kombinim të zëvendësimeve të zgjedhura nga 

grupi i përbërë prej A29H/T51N, T51N/M53Y, A29H/T51N/L61E, T51N/L61E/K93Q, 

T51N/M53Y/L61E, A29H/T51N/L61E/K93Q, T51N/M53Y/L61E/K93Q, dhe 

A29H/T51N/M53Y/L61E/K93Q. 

 

3. Imunoadezina sipas pretendimit 1, ku varianti i sipërpërmendur siguron lidhjen e shtuar për 

B7-1 dhe B7-2.  

 

4. Imunoadezina sipas pretendimit 1, ku varianti i sipërpërmendur përfshin kombinimin e 

zëvendësimeve A29H/T51N. 

 

5. Imunoadezina sipas pretendimit 1, ku varianti i sipërpërmendur përfshin kombinimin e 

zëvendësimeve T51N/M53Y.  

 

6. Imunoadezina sipas pretendimit 1, ku varianti i sipërpërmendur përfshin kombinimin e 

zëvendësimeve T51N/M53Y/L61E.  

 

7. Imunoadezina sipas pretendimit 1, ku varianti i sipërpermendur përfshin kombinimin e 

zëvendësimeve T51N/L61E/K93Q.  

 

8. Imunoadezina sipas pretendimit 1, ku varianti i sipërpërmendur përfshin kombinimin e 

zëvendësimeve A29H/T51N/L61E/K93Q.  

 

9. Një imunadezin sipas çdonjë prej pretendimeve 1 deri në 8 për përdorim në trajtimin në një 

pacient me një çrregulluim të lidhur imun.  

 

10. Një imunadezin sipas çdonjë prej pretendimeve 1 deri në 8 për përdorim sipas pretendimit 9, 

ku çrregullimi i lidhur imun i sipërpërmendur është zgjedhur nga grupi i përberë prej sëmundjes 

Crohn, lupusit eritematoz sistemik (SLE), lupus nefritit, artritit psoriatik, psoriasisit, artritit 

reumatoid, kolitit ulcerative dhe refuzimit të transplantit.  



/ 

 

11. Një acid nukleik që kodon imunoadezinën sipas çdonjë prej pretendimeve 1 deri në 8.  

 

12. Një qelizë pritëse që përfshin acidin nukleik të pretendimit 11. 

 

13. Një metodë e bërjes së një imunoadezine që përfshin kultivimin e qelizës pritëse të 

pretendimit 12 nën kushtet ku imunoadezina e sipërpërmendur është prodhuar. 
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1. (57) Një proçes për prodhimin e përbërjes (III) ose një produkti të mbrojtur të tij: 

 
që përfshin përbërjen reaktive (II) 
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me acid kloroacetik, në prezencën e një agjenti reduktues;  

ku PG është një grup mbrojtës dhe R është OH në një formë të mbrojtur në mënyrë të 

përshtatshme ose 

 

 
2. Një proçes siç pretendohet në pretendimin 1, i cili është performuar në prezencën e një agjenti 

reduktues të zgjedhur nga grupi i përbërë prej borane, një kompleks bazë borane-Lewis, një 

borohidrid, një metal hidrid, dhe H2 në prezencën e një katalizatori metalik, dhe në mënyrë të 

preferuar të zgjedhur nga grupi i përbërë prej BH3 dhe borane dimetilsulfid. 

 

3. Një proçes siç pretendohet në çdo njërin prej pretendimeve 1 ose 2, ku PG është zgjedhur nga 

grupi i përbërë prej metil oksikarbonil, etil oksikarbonil, 9-fluorenilmetil oksikarbonil, t-butil 

oksikarbonil, benzil oksikarbonil, p-metoksibenzil oksikarbonil, 1-adamantil oksikarbonil, p-

bromobenzil oksikarbonil, trifluoroacetil, kloroacetil, fenilacetil, benzacetil, p-toluenesulfonil, 2-

nitrobenzenesulfonil, t-butilsulfonil, 2- ose 4-nitrobenzenesulfonil, 2,4-dinitronenzesulfonil, dhe 

2-naftalensulfonil, dhe në mënyrë të preferuar është t-butil oksikarbonil.  

 

 

4. Një proçes siç pretendohet në çdo njërin prej pretendimeve 1 deri në 3, i cili është performuar 

në një temperaturë në intervalin prej nga 3 deri në 50 °C, nga 4 deri në 45 °C, ose nga 5 deri në 

40 °C.  

 

5. Një proçes siç pretendohet në çdo njërin prej pretendimeve 1 deri në 4, i cili është performuar 

në prezencën e një agjenti tamponues.  

 

6. Proçesi siç pretendohet në pretendimin 5, ku agjenti tamponues është një kripë kloroacetat, për 

shembull kloroacetat natriumi.  
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7. Një proçes siç pretendohet në pretendimin 6, ku raporti molar i acidit kloroacetik : kripë 

kloroacetat është nga 2:1 deri në 5:1, dhe/ose ku raporti molar i përbërjes (II) : kripë kloroacetat 

është nga 1:7 deri në 1:20.  

 

8. Një proçes siç pretendohet në çdo njërin prej pretendimeve 1 deri në 7, ku R është 

 
9. Një proçes për prodhimin e një kripe të përbërjes (III), ose një kripe të një produkti të mbrojtur 

të përbërjes (III), që përfshin proçeset siç pretendohet në çdo njërin prej pretendimeve 1 deri në 

8 dhe një hap për formimin e kripës, për shembull një hap për formimin e kripës hidroklorid.  

 

10. Një proçes siç pretendohet në çdo njërin prej pretendimeve 1 deri në 9, ku përbërja (II) është 

prodhuar nga përbërja reaktive (VI): 

 
me një agjent reduktues, ku PG është siç përcaktohet për përbërjen (II) dhe R është OH 

opsionalisht në një formë të mbrojtur në mënyrë të përshtatshme ose 

 
dhe në mënyrë të preferuar ku agjenti reduktues është hidrogjen dhe një katalizator, për 

shembull H2/Pd/C. 

11. Një proçes për prodhimin e përbërjes (I), ose një kripe të tij: 



/ 

 
e cila përfshin kryerjen e një proçesi siç pretendohet në çdo njërin prej pretendimeve 1 

deri në 10, dhe më tej mbrojtjen e përbërjes (III) për të prodhuar përbërjen (I), ose një 

kripë të tij, ku R është OH opsionalisht në një formë të mbrojtur në mënyrë të 

përshtatshme ose 

 
dhe në mënyrë të preferuar ku përbërja (I) është përbërja (Ib), ose një kripë e tij: 

 
12. Një proçes për prodhimin e një kripe të përbërjes (I), për shembull për prodhimin e kripës 

hidroklorid të përbërjes (Ib): 



/ 

 
që përfshin proçesin siç pretendohet në pretendimin 11 dhe një hap për formimin e kripës, 

për shembull një hap për formimin e kripës hidroklorid.  

13. Një proçes për prodhimin e përbërjes (VIb): 

 
që përfshin përbërjen reaktive (IV): 

 
me përbërjen (V): 
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ku PG është një grup mbrojtës. 

14. Një përbërje që ka strukturën e mëposhtme: 

 
ku Y është NH2 ose NO2, dhe PG është një grup mbrojtës.  

Një përbërje siç pretendohet në pretendimin 14, ku PG është t-butil oksikarbonil. 
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PATENTA TË SKADUARA PËR MOSPAGESËN E 

RIPËRTËRITJES 
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