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(11) 9127 
(97)   /  

(96)   /  

(22)  05/03/2019 

(21)  AL/P/ 2019/168 

(54)  ALB Hidrogjen HHO 

10/06/2020 

(30)  

(71)  Etmond Elmazi 

Lagjja 28 Nentori, Rruga Onufri Nr.10, Vlore, AL 

(72) Etmond Elmazi (Lagjja 28 Nentori, Rruga Onufri Nr.10, Vlore) 

(74) Kliton Stefani 

Rruga "Themistokli Germenji" Pallati Pegaso, Kati 7-8, Tiranë 

1. (57) Aparat i cili shfrytezon reaksionin kimik te elektrolizes, ne kete rast ne 
funksion te prodhimit te gazit HHO (Hidrogjen, Oksigjen) te cilin e ndan dhe e 
ribashkon duke e injektuar ne dhomen e djegies per te ndihmuar motorin me 
djegie te brendshme te reduktoje lenden djegese fosile gjate djegjes, 
permiresoje djegjen, shtimin e fuqise motorike, duke perdorur ujin e 
demineralizuar si lenda kryesore, eliminoje mbetjet te cilat shkarkohen ne 
ambient dhe e ndosin ate dhe perbehet nga: 
A. Gjeneratori i HHO 
B. Depozita e H2O 
C. Filter pastrimi H2O 



D. Rele elektrike 12/24V 
E. Sigurese elektrike 30/40Amp 
F. Modulator energjie (Shiko Fig 1) 
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(11) 10028 
(97)  EP2894151 / 11/11/2020 

(96)  13835193.7 / 26/08/2013 

(22)  23/11/2020 

(21)  AL/P/ 2020/792 

(54)  DERIVATET IMIDAZOLINE, METODAT E PERGATITJES SE TYRE, DHE 

PERDORIMI I TYRE NE MJEKESI 

07/06/2021 

(30) 201210323870  03/09/2012  CN 

(71)  Shanghai Hengrui Pharmaceutical Co. Ltd. and Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 

279 Wenjing Road, Minhang District Shanghai 200245, CN ;No. 7 Kunlunshan Road 

Economic and Technological Development Zone Lianyungang, Jiangsu 222047, CN 

(72) LU, Hejun (No.279 Wenjing Road Minhang District, Shanghai 200245); SUN, 

Piaoyang (No.7 Kunlunshan Road Economic and Technological Development Zone, 

Lianyungang Jiangsu 222047); DONG, Qing (No.279 Wenjing Road Minhang District, 

Shanghai 200245); FEI, Hongbo (No.279 Wenjing Road Minhang District, Shanghai 

200245); JIANG, Hongjian (No.279 Wenjing Road Minhang District, Shanghai 200245) 

;WANG, Haowei (No.279 Wenjing Road Minhang District, Shanghai 200245) 

(74) Aleksandra Meçaj 

Rr. Reshit Çollaku, Pall. Shallvare, Shk. 5, Ap. 70/4, Tiranë, 100 

1. (57) Përbërës i formulës (I), ose tautomer, mezomer, racemate, enantiomer, diastereomer, ose përzierje e 

tyre, ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e tyre:  

 

 
 

ku:  

A është -CR’ ose N;  

R’ është hidrogjen, halogjen, alkil, cikloalkil ose heterociklil;  

Z1 dhe Z2 janë C1-6 alkil;  

R1 është S;  

R2 është O;  

R3 është zgjedhur nga grupi që përbëhet nga alkil, cikloalkil, heterociklil, aril, dhe -S(O)mR6; ku alkil është 

zëvendësuar me një ose më shumë grupe të zgjedhur nga grupi që përbëhet nga halogjen, ciano, amino, 

cikloalkil, heterociklil, -OR6, -C(O)NR7R8, -S(O)mR6, -C(O)R6, -OC(O)R6, -NR7C(O)R8, -NR7C(O)OR8, dhe  

-C(O)OR6; ku cikloalkil, heterociklil, dhe aril janë zëvendësuar secili në mënyrë opsionale me një ose më 

shumë grupe të zgjedhur nga grupi që përbëhet nga halogjen, ciano, amino, alkil, haloalkil, -OR6, -

C(O)NR7R8, -S(O)mR6,-C(O)R6, -NR7C(O)OR8, dhe -C(O)OR6;  

R4 është ciano;  

R5 është zgjedhur në mënyrë të pavarur nga grupi që përbëhet nga alkil, haloalkil, hidroksi, halogjen, alkoksi, 

dhe haloalkoksi;  

R6 është hidrogjen, alkil ose haloalkil;  



R7 dhe R8 janë secili të zgjedhur në mënyrë të pavarur nga grupi që përbëhet nga hidrogjen, alkil dhe 

haloalkil;  

Heterociklili i referohet një heterociklili 3 deri 12 antarësh me 1 deri 4 heteroatome të zgjedhur nga grupi që 

përbëhet nga N, O, dhe S(O)m; dhe  

m është 0, 1, ose 2.  

 

2. Përbërësi i formulës (I), ose tautomer, mesomer, racemate, enantiomer, diastereomer, ose përzierje e tyre, ose 

kripë farmaceutikisht e pranueshme e tyre sipas pretendimit 1, që është përbërës i formulës (II) ose një 

tautomer, mesomer, racemate, enantiomer, diastereomer, ose përzierje e tyre, ose kripë farmaceutikisht e 

pranueshme e tyre:  

 

 
 

ku R’ është hidrogjen ose halogjen, Z1, Z2, R1 deri R5 janë sic përcaktohet në pretendimin 1.  

 

3. Përbërësi i formulës (I), ose tautomer, mesomer, racemate, enantiomer, diastereomer, ose përzierje e tyre, 

ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e tyre sipas pretendimit 1 , Z1 dhe Z2 janë secili metil në mënyrë 

të pavarur.  

 

4. Përbërësi i formulës (I), ose tautomer, mesomer, racemate, enantiomer, diastereomer, ose përzierje e tyre, 

ose kripë farmaceutikisht e pranueshme e tyre sipas pretendimit 1, ku R5 është haloalkil.  

 

5. Përbërësi i formulës (I), ose tautomer, mesomer, racemate, enantiomer, diastereomer, ose përzierje e tyre, 

ose kripë farmaceutikisht e pranueshme e tyre sipas pretendimit 1, ku R3 është alkil, ku alkili është 

zëvendësuar me një ose më shumë grupe të zgjedhur nga grupi që përbëhet nga halogjen, ciano, amino, 

cikloalkil, heterociklil, -OR6, -C(O)NR7R8, -S(O)mR6, dhe -C(O)OR6;  

R6, R7, dhe R8 janë secili në mënyrë të pavarur të zgjedhur nga grupi që përbëhet nga hidrogjen, alkil dhe 

haloalkil; dhe  

m është 2.  

 

6. Përbërësi i formulës (I), ose tautomer, mesomer, racemate, enantiomer, diastereomer, ose përzierje e tyre, 

ose kripë farmaceutikisht e pranueshme e tyre sipas pretendimit 1, ku R3 është alkil, ku alkili është 

zëvendësuar me një ose më shumë hidrokse.  

 

7. Përbërësi i formulës (I), ose tautomer, mesomer, racemate, enantiomer, diastereomer, ose përzierje e tyre, 

ose kripë farmaceutikisht të pranueshme të tyre sipas pretendimit 1, ku R3 është heterociklil, ku heterociklili 

është zëvendësuar në mënyrë opsionale me një ose më shumë grupe të zgjedhur nga grupi që përbëhet nga 

halogjen, amino, alkil, -OR6, -C(O)NR7R8, -S(O)mR6, -C(O)R6, dhe -C(O)OR6;  

R6, R7, dhe R8 janë secili të zgjedhur në mënyrë të pavarur nga grupi që përbëhet nga hidrogjen dhe alkil; dhe  

m është 2.  

 

8. Përbërësi i formulës (I), ose tautomer, mesomer, racemate, enantiomer, diastereomer, ose përzierje të tyre, 

ose kripë farmaceutikisht të pranueshme të tyre sipas pretendimit 1, ku përbërësi është zgjedhur nga grupi që 

përbëhet nga:  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
dhe 

 
 

9. Proces i përgatitjes së përbërësit të formulës (I) sipas pretendimit 1, ose një tautomer, mesomer, racemate, 

enantiomer, diastereomer, ose përzierje e tyre, ose kripë farmaceutikisht e pranueshme e tyre, që përmban 

hapat e:  

 

 
 



reaksionit të përbërësit të formulës (I-A) me një përbërës të formulës (I-B) në një situatë alkaline për të 

përftuar një përbërës të formulës (I);  

ku LG është një grup i mbetjeve ; dhe A, Z1, Z2, R1 deri R5 janë sic përcaktohen në pretendimin 1.  

 

10. Procesi sipas pretendimit 9, ku grupi i mbetjeve është halogjen ose p-toluenesulfoniloksi.  

 

11. Proces i përgatitjes së përbërësit të formulës (I) sipas pretendimit 1, ose tautomer, mesomer, racemate, 

enantiomer, diastereomer, ose përzierje e tyre, ose kripë farmaceutikisht e pranushme e tyre, që përmban 

hapin e:  

 

 
 

që kondenson përbërësin e formulës (I-A) me një përbërës të formulës (I-C) në prani të trifenilfosfinës ose tri-

n-butilfosfinës, azodikarboksilate për të përftuar një përbërës të formulës (I);  

ku A, Z1, Z2, R1 deri R5 janë sic përcaktohen në pretendimin 1.  

 

12. Procesi sipas pretendimit 11, ku azodikarboksilate është 1,1’-(azodikarbonil)dipiperidin ose diizopropil 

azodikarboksilat.  

 

13. Përbërje farmaceutike që përmban një sasi terapeutikisht efektive të përbërësit të formulës (I), ose një 

tautomer, mesomer, racemate, enantiomer, diastereomer, ose përzierje të tyre, ose kripë farmaceutikisht të 

pranueshme të tyre sipas cdonjërit prej pretendimeve 1 deri 8, dhe një mbajtës farmaceutikisht të pranueshëm, 

tretës, ose eksipient.  

 

14. Përbërësi i formulës (I), ose tautomer, mesomer, racemate, enantiomer, diastereomer, ose përzierje e tyre, 

ose kripë farmaceutikisht të pranueshme të tyre sipas cdonjërit prej pretendimeve 1 deri 8, ose përbërje 

farmaceutike sipas pretendimit 13, për përdorim si medikament.  

 

15. Përbërësi i formulës (I), ose tautomer, mesomer, racemate, enantiomer, diastereomer, ose përzierje e tyre, 

ose kripë farmaceutikisht e pranueshme e tyre sipas cdonjërit prej pretendimeve 1 deri 8, ose përbërje 

farmaceutike sipas pretendimit 13, për përdorim në trajtimin ose parandalimin e crregullimeve ose 

sëmundjeve të ndërmjetësuara nga receptori-androgjen, ku crregullimet ose sëmundjet e ndërmjetësuara nga 

receptori-androgjen janë zgjedhur nga grupi që përbëhet nga kanceri i prostatës, hiperplazia prostatike, 

hirsutizmi (dalja e qimeve në vende anormale), alopecia (tullacëria), anoreksia nervoza, kanceri i gjirit, akne, 

disfunksioni seksual mashkullor, SIDA, dhe kakeksia.  

 

16. Përbërësi i formulës (I), ose tautomer, mesomer, racemate, enantiomer, diastereomer, ose përzierje e tyre, 

ose kripë farmaceutikisht e pranueshme e tyre sipas cdonjërit prej pretendimeve 1 deri 8, ose përbërje 

farmaceutike sipas pretendimit 13 për përdorim sipas pretendimit 15, ku crregullimi ose sëmundja e 

ndërmjetësuar nga receptor-androgjen është kanceri i gjirit ose kanceri i prostatës.  

 

17. Përbërësi i formulës (I), ose tautomer, mesomer, racemate, enantiomer, diastereomer, ose përzierje e tyre, 

ose kripë farmaceutikisht e pranushme e tyre sipas cdonjërit prej pretendimeve 1 deri 8, ose përbërje 

farmaceutike sipas pretendimit 13 për përdorim sipas pretendimit 16, ku crregullimi ose sëmundja e 

ndërmjetësuar nga receptori-androgjen është kanceri prostatës.  

 



18. Përbërësi i formulës (I), ose tautomer, mesomer, racemate, enantiomer, diastereomer, ose përzierje e tyre, 

ose kripë farmaceutikisht e pranushme e tyre sipas cdonjërit prej pretendimeve 1 deri 8, ose përbërje 

farmaceutike sipas pretendimit 13 për përdorim sipas pretendimit 15, ku crregullimi ose sëmundja e 

ndërmjetësuar nga receptori-androgjen është kanceri i prostatës hormon-sensitiv ose kanceri i prostatës 

hormon-refraktar. 

 

 

 

 

(11) 10029 
(97)  EP3250208 / 30/09/2020 

(96)  16744237.5 / 29/01/2016 

(22)  04/12/2020 

(21)  AL/P/ 2020/831 

(54)  7-BENZIL-4-(4-(TRIFLUOROMETIL)BENZIL)-1,2,6,7,8,9-

HEKSAHIDROIMIDAZOL[1,2-A]PIRIDO[3,4-E]PIRIMIDIN-5(4H)-ON DHE 

KRIPËRAT E TIJ DHE PËRDORIMI I TYRE NË TERAPI 

07/06/2021 

(30) 201562109737 P  30/01/2015  US; 201562148844 P  17/04/2015  US and 201562233757 

P  28/09/2015  US 

(71)  Oncoceutics, Inc. 

3675 Market Street Suite 200, Philadelphia, PA 19104, US 

(72) STOGNIEW, Martin (7811 Mathern Ct. Lakewood Ranch,, Florida 34202); 

POTTORF, Richard S. (7550 Prairie View Dr., Indianapolis, Indiana 46526); 
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E. (43 Chestnut St., Unit 311, New Haven, Connecticut 06511) ;SUN, Yanjun (14 
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(74) Aleksandra Meçaj 

Rr.Reshit Çollaku, Pall. Shallvare, Shk.5,Ap70/4 Tiranë, 100 

(57) 1.    Një përbërës që ka strukturën e mëposhtme: 

 

 

 

 
 

 

       ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj. 

 

2.    Një përbërëje që përmban një kripë të përbërësit të pretendimit 1. 

 

3.    Një përbërje sipas pretendimit 2, në të cilën kripa është një di-kripë. 

 

4.    Një përbërje sipas pretendimit 3, në të cilën di-kripa është një hidroklorid di-kripë. 



 

5.    Një përbërje farmaceutike që përmban përbërësin e pretendimit 1 ose një kripë farmaceutikisht të pranueshme të 

saj 

dhe një mbajtës farmaceutikisht të pranueshëm. 

 

6.    Përbërësi i pretendimit 1, ose përbërja e cdonjërit prej pretendimeve 2-4, ose përbërja farmaceutike e pretendimit 

5, 

Për përdorim si një medikament. 

 

7.    Përbërësi i pretendimit 1, ose përbërja e cdonjërit prej pretendimeve 2-4, ose përbërja farmaceutike e pretendimit 

5, 

për përdorim në trajtimin e kancerit. 
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(96)  15740745.3 / 26/01/2015 
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(21)  AL/P/ 2020/875 

(54)  RRJET ME VRIMA. 

09/06/2021 

(30) 201461931848 P  27/01/2014  US 

(71)  P.R.S Geo Tech Technologies Ltd. 

Sharbat House 12th FL. 4 Kaufman ST, 8213502 Tel Aviv, IL 
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(74) Ditika HOXHA 

Rr. Emin DURAKU, Pall.6/1, Ap. 4-2, Tiranë 

1. (57) Një rrjet (10) i formuar nga një numër (tërësi) shiritash polimerikë (14), shiritat e afert janë 

të lidhur së bashku përgjatë linjave të ngjitura (16) për të formuar një tërësi qelizash (20) që 

kanë mure qelizore (18) kur tërhiqen në një drejtim pingul kundrejt faqeve të shiritave; 

ku të paktën një shirit pērmban një mur qelizor (400) që ka një bashkim të parë në buzë (402), 

një bashkim të dytë në buzë (404), një bashkim qëndror (410), dhe një tërësi vrimash (420) që      

kanë nje diametër nga 7mm deri në 30mm; 

ku vrimat (420) janë regulluar në seri prej të paktën tre linjash laterale paralele të afërta me një 

distancë konstante të ruajtur ndërmjet vrimave të aferta në sejcilën linjë laterale dhe një distancë 

konstante të ruajtur ndërmjet çdo linje laterale të afërt; 

e karakterizuar nga ajo që 

seritë e linjave laterale të afërta përcaktojnë një model (profil/pamje) të vetëm, të tillë që vrimat 

në të të paktën një prej linjave laterale të zgjatur (shtrirë) permes gjithë murit qelizor deri sa dy 

vrimat e fundit të asaj linje laterale të gjenden brenda një distance të buzës (a) me një 

maksimum prej 35mm të bashkimit të buzës dhe e tillë gë çdo rrip (450) i prerë paralel me 

bashkimet të buzës (402, 404) nga të paktën një shirit në fjalë i rrjetit dhe që ka një gjërësi prej 

40 mm dhe një gjatësi (452) të barabartë dhe paralel me bashkimin e parë në buzë (402) do të 



ketë të paktën një vrimë. 

 

2. Rrjeti i pretendiumit 1, ku vrimat (400) kanë një diametër nga 7mm deri ne 15mnm 

 

3. Rrjeti i pretendiumit 1, ku vrimat (420) janë rrethore dhe kanë një diametër nga 7mm deri ne 

15mm 

 

4. Rrjeti i pretendiumit 1, ku vrimat (420) janë jo-rrethore dhe kanë një zonë të barabartë me një 

rreth që ka një diametër nga 7 mm deri në 30mm. 

 

5. Rrjeti i çdonjërit prej pretendimeve 1 deri në 4, ku modeli i vrimës është i tillë që kur shiriti ka 

një  trashësi muri (44) prej 1.2 mm deri ne 1.5 mm dhe mbahet (vendoset) në mënyrë të 

tendosur me një ngarkesë prej 6.0 kN deri sa shiriti të zgjatet deri ne 12%, rritja e diamentrit të 

vrimës (425) në drejtimin e stresit (forces), është një mesatare prej të paktën e 3 vrimave në 

linjën të afektuar më tëpër dhe më e shumta është 15%. 

 

6. Rrjeti i çdonjërit prej pretendimeve 1 deri në 4, ku modeli i vrimës është i tillë që kur shiriti ka 

një trashësi muri (44) prej 1.0 mm deri ne 1.2 mm dhe mbahet (vendoset) në mënyrë të tendosur 

me një ngarkesë prej 4.0 KN deri sa shiriti të zgjatet deri afër 12%, rritja e diamentrit të vrimës 

(425) në drejtimin e stresit (forces), është një mesatare e të paktën e 3 vrimave në linjën të 

afektuar më tëpër dhe më e shumta është 15%. 

 

7. Rrjeti i çdonjërit prej pretemndimeve të mëparëshme, ku shiritat kanë një trashësi të murit (44) 

prej 0.25 mm deri në 1.7 mm. 

 

8. Rrjeti i pretendimit 7, ku shiritat kanë një trashësi të murit (44) prej 0.5 mm deri në 1.35 mm. 

 

9. Rrjeti i çdonjërit prej pretendimeve të mëparëshme, ku muret qelizore (18) të rjetit (10) janë me 

teksturë (të dukshme) ose të lëmuara. 

 

10. Rrjeti i çdonjërit prej pretendimeve të mëparëshme, ku distanca midis bashkimit të parë në buzë 

(402) dhe bashkimit të dytë në buze (404) në një gjendje të pazgjatur (lë pashtrirë) është të 

paktën 250 mm. 

 

11. Rrjeti i çdonjërit prej pretendimeve të mëparëshme, ku zona e përgjithëshme e vrimave (420) në 

murin qelizor (400) me vrima, është nga rreth 5% deri në rreth 18% të zonës së murit qelizor 

me vrima. 

 

 

12. Rrjeti i çdonjërit prej pretendimeve të mëparëshme, ku vrimat më të afërta me bashkimin e parë 

në buzë (402) kanë hapësirë nga bashkimi i parë në buzë, nga një distancë e buzës (a), siç matet 

nga qendra e vrimave. 

 

13. Rrjeti i pretendimit 12, ku distanca e buzës (a) është nga 0 mm deri në 30 mm. 

 

14. Rrjeti i pretendimit 12 ose i pretendimit 13, ku distanca ndërmjet vrimave të afërta (435) është 

nga 1 herë nga distanca e buzës (a) deri në S herë nga distanca e buzës (a). 
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(71)  Precision Combustion, Inc. and General Energy Recovery Inc. 

410 Sackett Point Road, North Haven, CT 06473, US ;Suite 850, 635 8th Avenue SW, T2P 

3M3, Calgary, Alberta, CA 

(72) BAIRD, Benjamin (410 Sackett Point Road, North Haven, Connecticut, CT 06473); 

ALAVANDI, Sandeep (410 Sackett Point Road, North Haven, Connecticut, CT 06473); 

BURNS, Kevin J. (410 Sackett Point Road, North Haven, Connecticut, CT 06473); 

CROWDER, Bruce (410 Sackett Point Road, North Haven, Connecticut, CT 06473); KAY, 

Brian (Suite 850, 635 8th Avenue SW, T2P 3M3 Calgary, Alberta); MASTANDUNO, 

Richard (410 Sakett Point Road, North Haven, Connecticut, CT 06473); MORGAN, Curtis 

(410 Sackett Point Road, North Haven, Connecticut, CT 06473) ;SANDBERG, Chester 

Ledlie (Suite 850, 635 8th Avenue SW, T2P 3M3 Calgary, Alberta) 

(74) Krenar LOLOÇI 

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

(57) Një sistem (20) për prodhimin e naftës nga një rezervuar nafte që ka një pus (24, 36, 38), sistemi (20) 

përfshin: 

një modul mbështetës (44) që përmban një modul ajri (48), një modul uji (50) dhe një modul 

karburanti (52);  

një modul avulli (90) që përmban një kuti të sistemit (95), dhe një pjesë mikser (94) të vendosur 

brenda kutisë së sistemit (95), pjesa e mikserit (94) që përfshin: 

një strehim (120), një kanal (128) i vendosur në qendër të strehimit (120), një periferi e 

jashtme e kanalit (128) dhe periferia e brendshme e strehimit (120) duke bashkëpunuar për 

të përcaktuar një pjesë të brendshme të zbrazët (127), kanali (128) që ka një shumicë 

hapjesh (122) të vendosur në një periferi të njërit fund të kanalit (128), shumësia e hapjeve 

(122) e rregulluar përf të bashkuar rrjedhshëm pjesën e brendshme të zbrazët (127) me një 

pjesë të brendshme të kanalit (128); 

një hyrje e parë në njërin fund të strehimit (120) e rregulluar për të bashkuar rrjedhshëm 

modulin e karburantit (52) në pjesën e brendshme të zbrazët (127) dhe një hyrje të dytë në 

fund të strehimit (120) të rregulluar për të bashkuar në mënyrë të rrjedhshme modulin e ajrit 

(48) në pjesën e brendshme të zbrazët (127). 

2. Sistemi i pretendimit 1 që gjithashtu përmban: 

një pjesë injektori (96) që ka një rrugë të parë lëngu dhe një rrugë të dytë lëngu, ku pjesa e mikserit 

(94) është konfiguruar për të ndarë ajrin nga hyrja e dytë në një pjesë të parë dhe një pjesë të dytë, 

pjesa e parë është e përzier me një karburant për të formuar një përzierje të karburantit dhe ajrit, 

pjesa e mikserit (94) përfshin edhe një portë të parë të daljes (126) që çifton në mënyrë të rrjedhshme 

përzierjen e karburantit dhe ajrit në rrugën e parë të lëngut dhe një portë të dytë të daljes që çifton në 

mënyrë të rrjedhshme pjesën e dytë të ajrit në rrugën e dytë të lëngut (138); 

një djegës (100) i bashkuar në një fund (144) të pjesës së injektorit (96) përballë pjesës së mikserit 

(94), djegësi (100) i konfiguruar për të djegur ajrin dhe karburantin nga rruga e parë e lëngut dhe 

ajrin nga e dyta rruga e lëngut për të formuar gazra me djegie; dhe 

një gjenerator avulli (102) i bashkuar në një fund të djegësit (100), gjeneratori i avullit (102) duke 

përfshirë të paktën një grykë (160) të bashkuar në një sipërfaqe të jashtme të gjeneratorit të avullit 



(102) dhe të konfiguruar gjatë operimit për të spërkatur ujin nga moduli i ujit (50) në gazrat e djegies 

në gjeneratorin e avullit (102), një drejtim i spërkatjes është së paku pjesërisht drejt djegësit (100). 

3. Sistemi i pretendimit 2 ku moduli i avullit (90) është vendosur brenda pusit (24, 36, 38) larg nga moduli 

mbështetës (44). 

4. Sistemi i pretendimit 2 ku pjesa e injektorit (96) përfshin një shumicë tubash (138) që kanë një katalizator 

oksidues në sipërfaqet e jashtme të tyre, rruga e parë e lëngut e përcaktuar nga sipërfaqet e jashtme të 

shumësisë së tubave (138) dhe e bashkuar në mënyrë të rrjedhshme për të marrë përzierjen e ajrit dhe 

karburantit nga pjesa e mikserit (94), rruga e dytë e lëngut (138) e përcaktuar nga sipërfaqet e brendshme të 

shumësisë së tubave (138) dhe të bashkuar në mënyrë të rrjedhshme për të marrë ajrin nga pjesa e mikserit 

(94). 

5. Sistemi i pretendimit 4 ku katalizatori oksidues është konfiguruar për të ndezur automatikisht ajrin dhe 

përzierjen e karburantit kur hidrogjeni shtohet në një tub të karburantit (115) nga moduli i karburantit (52).  

6. Sistemi i pretendimit 2 ku djegësi (100) përfshin një shumësi zgjatimesh (146) të vendosur rreth një 

periferie të një furçe (145).  

7. Sistemi i pretendimit 6 që përmban më tej një mbështjellje (148) të bashkuar midis djegësit (100) dhe 

kutisë së sistemit (95), mbështjellja (148) që ka një hyrje (150) që ngushtohet në një diametër i parë në një 

diametër të dytë, shumësia e zgjatimeve (146) janë së paku pjesërisht të vendosura brenda diametrit të dytë. 

8. Një metodë e prodhimit të naftës nga një rezervuar nafte të rëndë që ka një pus (24, 36, 38), metoda që 

përfshin: 

furnizim me ajër, ujë dhe karburant për një modul avulli (90); 

ndarjen e ajrit të furnizuar në një pjesë të parë dhe një pjesë të dytë në një pjesë mikser (94) të 

modulit të avullit (90) duke rrjedhur pjesën e parë të ajrit përmes një numri të madh të hapjeve (122) 

të vendosura rreth një periferie të një kanali (128 ) ndërsa rrjedh pjesën e dytë të ajrit së jashtmi 

kanalit (128); 

përzierja e pjesës së dytë me karburantin e furnizuar për të formuar një përzierje karburant-ajër; 

që rrjedh pjesën e parë të ajrit përmes tubave të reaktorit (138), tubat e reaktorit (138) që kanë një 

katalizator oksidimi në një sipërfaqe të jashtme; 

duke rrjedhur përzierjen e karburantit-ajrit mbi sipërfaqen e jashtme të tubave të reaktorit (138); 

përzierja e pjesës së parë të ajrit dhe përzierjes së karburantit-ajrit në një djegës (100); 

djegia e pjesës së parë të përzier të ajrit dhe përzierjes së karburantit-ajrit për të prodhuar gazra me 

djegie; 

spërkatjen e ujit në gazrat e djegies për të formuar avull; dhe 

drejtimin e avullit dhe gazrave të djegies në një rezervuar nafte. 

9. Metoda e pretendimit 8 përfshin më tej pozicionimin e modulit të avullit (90) brenda një pusi (24, 36, 38) 

larg nga një sipërfaqe e pusit përpara furnizimit të ajrit, ujit dhe karburantit.  

10. Metoda e pretendimit 9 që gjithashtu përmban: 

hidrogjen që rrjedh mbi sipërfaqen e jashtme të tubave të reaktorit (138); dhe 

ndezja automatike e përzierjes karburant-ajër kur hidrogjeni kontakton me katalizatorin e oksidimit. 

11. Metoda e pretendimeve 10 ku pjesa e parë e përzier e ajrit dhe përzierja e karburantit-ajrit digjet në djegës 

(100). 

12. Metoda e pretendimit 11 që gjithashtu përmban:  

parashikimi i djegësit (100) me një shumicë zgjatimesh (145) të vendosura rreth periferisë së djegësit 

(100); 

rrjedhja e ujit mbi shumësinë e zgjatimeve (146); dhe 

transferimi i nxehtësisë nga një furçë (145) e djegësit (100) përmes shumësisë së zgjatimeve (145) në 

ujë. 

13. Metoda e pretendimit 12 që gjithashtu përmban: 

sigurimi i një mbështjelljeje (148) midis furçës (145) dhe një kutie të sistemit (95), mbështjellja 

(148) që ngushtohet në një hyrje (150) me një diametër të parë në një diametër të dytë, shumësia e 

zgjatimeve (146) është në të paktën pjesërisht e depozituar brenda diametrit të dytë; dhe 

duke rrjedhur ujin përmes hyrjes së mbështjelljes (150). 

14. Metoda e pretendimit 13 që gjithashtu përmban: 

sigurimi i kutisë së sistemit (95), pjesa e mikserit (94) dhe djegësi (10) që janë vendosur brenda 

kutisë së sistemit (95); dhe 



konfigurimi i pjesës së mikserit (94) dhe pjesës së djegies (100) për të lëvizur brenda kutisë së 

sistemit (95) për shkak të zgjerimit termik gjatë operimit. 

 

15. Metoda e pretendimit 14 ku hapi i spërkatjes së ujit përfshin spërkatjen e ujit në drejtim të djegësit (100). 

 

 

 

 

(11) 9986 
(97)  EP3517081 / 25/11/2020 

(96)  19153292.8 / 25/04/2013 

(22)  01/02/2021 

(21)  AL/P/ 2021/74 

(54)  APLIKIMI I RREZATIMIT ELEKTROMAGNETIK NË IRISIN E NJERIUT 

31/05/2021 

(30) 201213456111  25/04/2012  US 

(71)  Homer, Gregg 

668 North Coast Highway, Suite 1371, Laguna Beach, California 92651, US 

(72) Homer, Gregg (668 North Coast Highway Suite 1371, Laguna Beach, California 

92651) 

(74) Krenar LOLOÇI 

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

(57) 1. Një aparat për shpërndarjen e rrezatimit elektromagnetik në një sipërfaqe të përparme të një irisi të 

një syri njerëzor, aparati që përfshin: 

 

një lazer; 

të paktën një nga të mëposhtmet: 

 

(a) një aparat për të kufizuar lëvizjen e syrit gjatë procedurës, që përfshin të paktën njërën prej unazave 

thithëse të vendosura në sy ose një target të fiksimit të shikimit, ose 

 

(b) një aparat për të zbuluar lëvizjen e syrit gjatë trajtimit, ku lëvizja e syrit identifikohet së paku në njërën 

nga rrafshi x-y ose boshti z, dhe në rast se lëvizja e syrit zbulohet gjatë trajtimit, rrezja lazer është së paku 

njëra nga lëvizjet që i korrespondon lëvizjes së syrit, tëpërfunduar ose pezulluar; 

aparati më tej përfshin një sistem skanimi të kompjuterizuar për të aplikuar rrezen e lazerit në 25% ose më 

shumë të zonës totale të sipërfaqes së përparme të irisit; 

karakterizuar në atë qëlazeri është konfiguruar për të lëshuar një rreze lazer e cila kalon përmes kornesë, e 

cila konvergjon përpara me irisin, e cila i jep irisit një densitet energjie të parë, dhe e cila, në rast të 

ekspozimit aksidental të fundusit në rrezen e lazerit, divergjon pas irisit dhe shpërndan te fundusi një densitet 

energjie të dytë, densiteti i energjisë së parë është më i madh sedensiteti i energjisë së dytë. 

 

 

2. Aparati sipas pretendimit 1, ku rrezatimi elektromagnetik aplikohet në një përqindje të zonës sësipërfaqes 

totale të përparme të irisit e barabartë me 50-75%. 

 

3. Aparati sipas pretendimit 1, ku rrezatimi elektromagnetik aplikohet në një përqindje të zonës së sipërfaqes 

totale të përparme të irisit e barabartë me 75-100%. 

 

4. Aparati sipas çdonjë prej pretendimeve të mëparshme, ku rrezja lazer prodhon një njollë në sipërfaqen e 

përparme të irisit me një diametër të barabartë me 1- 10 mikronë. 



 

5. Aparati sipasçdonjë prej pretendimeve 1-3, ku rrezja lazer prodhon një njollë në sipërfaqen e përparme të 

irisit me një diametër të barabartë me 10-50 mikronë. 

 

6. Aparati sipas çdonjë prej pretendimeve 1-3, ku rrezja lazer prodhon një njollë në sipërfaqen e përparme të 

irisit me një diametër të barabartë me 50-100 mikronë. 

 

7. Aparati sipas çdonjë prej pretendimeve 1-3, ku rrezja lazer prodhon një njollë në sipërfaqen e përparme të 

irisit me një diametër të barabartë me 100-200 mikronë. 

 

8. Aparati sipas çdonjë prej pretendimeve 1-3, ku rrezja lazer prodhon një njollë në sipërfaqen e përparme të 

irisit me një diametër të barabartë me 200-500 mikronë. 

 

9. Aparati sipas çdonjë prej pretendimeve të mëparshme, ku aparati përfshin një aparat për të kufizuar lëvizjen 

e syrit gjatë procedurës, që përfshin një unazë thithjeje të fiksueshme në sy. 

 

10. Aparati sipas çdonjë prej pretendimeve të mëparshme, ku aparati përfshin një aparat për të kufizuar 

lëvizjen e syrit gjatë procedurës, që përfshin një target fiksimi të shikimit. 

 

11. Aparati sipas çdonjë prej pretendimeve të mëparshme, ku aparati përfshin një aparat për të zbuluarlëvizjen 

e syrit gjatë trajtimit, ku lëvizja e syrit identifikohet përgjatë rrafshit x-y. 

 

12. Aparati sipas çdonjë prej pretendimeve të mëparshme, ku aparati përfshin një aparat për të zbuluar 

lëvizjen e syrit gjatë trajtimit, ku lëvizja e syrit identifikohet përgjatë boshtit z. 

 

13. Aparati sipas çdonjë prej pretendimeve të mëparshme, ku aparati përfshin një aparat për të zbuluar 

lëvizjen e syrit gjatë trajtimit,dhe në rast se lëvizja e syrit zbulohet gjatë trajtimit, rrezja e lazerit lëviz për të 

korresponduar me lëvizjen e syrit. 

 

14. Aparati sipas çdonjë prej pretendimeve të mëparshme, ku aparati përfshin një aparat për të zbuluar 

lëvizjen e syrit gjatë trajtimit, dhe në rast se lëvizja e syrit zbulohet gjatë trajtimit, rrezja lazer përfundon. 

 

15. Aparati sipas çdonjë prej pretendimeve të mëparshme, ku aparati përfshin një aparat për të zbuluar 

lëvizjen e syrit gjatë trajtimit, dhe në rast se lëvizja e syrit zbulohet gjatë trajtimit, rrezja lazer pezullohet.  
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1. (57) Një dekodues video, që përmban: 

 

përcaktimin nëse do të zbatohet një filtër i parë për një vlerë piksel reference të një blloku aktual 

bazuar në një mënyrë të parashikimit të brendshëm të bllokut aktual dhe një madhësi e bllokut 

aktual; 

kur është përcaktuar që të zbatohet filtri i parë për vlerën piksel të referencës të bllokut aktual, duke 

derivuar një vlerë parashikimi të brendshëm për bllokut aktual duke përdorur vlerën piksel të 

referencës të filtruar dhe mënyrën e parashikimit të brendshëm të bllokut aktual; dhe 

përcaktimin nëse do të zbatohet një filtër i dytë në vlerën e parashikimit të brendshëm të bllokut 

aktual bazuar në një parashikim të brendshëm të bllokut aktual dhe një madhësi e bllokut aktual, për 

të prodhuar kështu një vlerë parashikimi të brendshëm të filtruar, 

ku mënyra e parashikimit të brendshëm e bllokut aktual është përcaktuar bazuaur në Mënyrën më 

Probable të Mundshme (MPM), 

ku kur mënyra e parashikimit të brendshëm e bllokut aktual është një mënyrë DC, përcaktimi nëse do 

të zbatohet një filtër i dytë për vlerën e parashikimit të brendshëm të bllokut aktual është e tillë që 

filtri me 3-trokitje është zbatuar vetëm për një piksel më të sipërm më majtas të bllokut aktual mes 

pikselëve të parashikimit të bllokut aktual dhe një filtër me 2-trokitje është zbatuar vetëm për 



pikselët sa më të sipërm dhe pikselët sa më majtas të mbetur me përjashtim të piksleit sa më të 

sipërm dhe sa më majtas mes pikselëve të parashikimit të bllokuar bllokut aktual. 

  

2. Mënyra e dekodimit video e pretendimit 1, ku filtri me 3-trokitje si filtri i dytë përfshin koeficientë të filtrit 

të parë dhe të filtrit të dytë që korrespondojnë me vlerën e pikselit referencë dhe një koeficient i filtrit të tretë 

që korrespondon me pikselin më të sipërm më majtas, ku koeficienti i filtrit të tretë është 2 herë më i madh se 

koeficienti i filtrit të parë dhe, ku koeficienti i parë dhe i dytë janë të barabartë me njëri-tjetrin. 

  

3. Një mënyrë e kodimit të videos që përmban: 

 

përcaktimin nëse do të zbatohet një filtër i parë për vlerën e pikselit referencë të një blloku aktual 

bazuar në një mënyrë të parashikimit të brendshëm të bllokut aktual dhe një madhësi të bllokut 

aktual; 

ku është paracaktuar që do të zbatohet filtri i parë për vlerën e pikselit referencë të bllokut aktual, 

duke parashikuar një vlerë parashikimi të brendshëm të bllokut aktual duke përdorur vlerën e piksleit 

referencë të filtruar dhe mënyrën e parashikimit të brendshëm të bllokut aktual; 

përcaktimin nëse do të zbatohet një filtër i dytë i vlerës së parashikimit të brendshëm të bllokut 

aktual bazuar në mënyrën e parashikimit të brendshëm të bllokut aktual dhe madhësinë e bllokut 

aktual, për të prodhuar kështu një vlerë parashikimi të brendshëm të filtruar; dhe 

informacioni i koduar përfshin mënyrën e parashikimit të brendshëm të bllokut aktual dhe madhësinë 

e bllokut aktual, 

ku mënyra e parashikimit të bllokut aktual është koduar bazuar në Mënyrën më Probable të 

Mundshme (MPM) dhe, 

ku kur mënyra e parashikimit të brendshëm të bllokut aktual është një mënyrë DC, përcaktimi nëse 

do të zbatohet një filtër i dytë në vlerën e parashikimit të brendshëm të bllokut aktual është e tillë që 

që një filtër me 3-trokitje është zbatuar vetëm për një piksel më të sipërm më majtas të bllokut aktual 

mes pikselëve të parashikimit të bllokut aktual dhe një filtër me 2-trokitje është zbatuar vetëm për 

pikselët sa më të sipërm dhe pikselët sa më majtas të mbetur mes pikselëve të parashikimit të bllokut 

aktual. 

  

4. Mënyra e kodimit të videos e pretendimit 3, ku filtri me 3-trokitje si filtër i dytë përfshin koeficientë të 

filtrit të parë dhe të filtrit të dytë që korrespondojnë me vlerën piksel të referencës dhe një koeficient i filtrit të 

tretë që korrespondon me pikselin më të sipërm më majtas, ku koeficienti i filtrit të tretë është 2 herë më i 

madh se koeficienti i filtrit të parë dhe, ku koeficienti i filtrit të parë dhe filtrit të dytë janë të barabartë me 

njëri-tjetrin. 
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(57) 1. Nje qelize brejtesi e vecuar e perbere nga: 

 

te pakten nje segment te zones variable Vα te nje qelize T humane te pariregulluar dhe 

te pakten nje segment te zones variable Jα te nje qelize T humane te pariregulluar te 

lidhur ne menyre te operueshme tek nje varg geni konstant TCR α te brejtesit  tek nje 

pjese geni variabel TCR α  te brejtesit endogjenoz, dhe/ose 

te pakten nje segment te zones variable Vβ te nje qelize T humane te pariregulluar, te 

pakten nje segment te zones variable Dβ te nje qelize T humane te pariregulluar, dhe te 

pakten nje segment te zones variabel Jβ te lidhur ne menyre te operueshme tek nje varg 

geni konstant TCRβ te brejtesit tek nje pjese geni variabel TCRβ te brejtesit 

endogjenoz, ku segmented e zones variabel te qelizes T humane te pariregulluar kane 

aftesine e riregullimit ne nje qelize T per te formuar gene qe kodojne domenet variabel 

receptore te qelizes T humane te cilat lidhin specifikisht nje antigen interesi. 

 

2. Qeliza e vecuar e brejtesit e pretendimit 1, ku qeliza e brejtesit permban nje  fshirje te 

zgjedhur nga grupi qe konsiston ne (a) nje fshirje e te gjitha segmenteve te geneve 

endogjenoze Vα, (b) nje fshirje e te gjitha segmenteve te geneve endogjenoze Jα, dhe (c) nje 

kombinim i tyre dhe/ose ku qeliza e brejtesit permban nje fshirje te zgjedhur nga grupi qe 

konsiston ne (a) nje fshirje e te gjitha segmenteve te geneve endogjenoze Vβ, (b) nje fshirje 

e te gjitha segmenteve te geneve endogjenoze Dβ, (c) nje fshirje e te gjitha segmenteve te 

geneve endogjenoze Jβ, dhe (d) nje kombinim te tyre. 

 

3. Qeliza e vecuar e brejtesit e ndonjerit prej pretendimeve 1-2, ku qeliza eshte nje qelize 

embrionike stem. 



 

4. Nje qelize T brejtesi e vecuar, qe permban nje varg human te riregulluar TCR Vα/Jα tek 

nje pozicion geni endogjenoz variabel TCRα dhe/ose nje varg human te riregulluar TCR 

Vβ/Dβ/Jβ tek nje pozicion geni endogjenoz variabel TCRβ, ku qeliza T shfaq nje receptor 

qelize T qe permban nje domen variabel human TCRα te lidhur ne menyre te operueshme 

tek nje zone konstante TCRα e brejtesit dhe/ose domen variabel  TCRβ te lidhur ne menyre 

te operueshme tek nje zone konstante TCRβ te brejtesit ne siperfaqen e qelizes se tij. 

 

5. Qeliza e vecuar e brejtesit e pretendimit 4, ku qeliza T eshte nje qelize CD4+ T, nje qelize 

CD8+ T, nje hibridome ose kuadrome te rjedhur nga qeliza CD4+ T, ose nje hibridome ose 

kuadrome te rjedhur nga qeliza CD8+ T. 

 

6. Qeliza e vecuar e brejtesit ose qeliza T e cdonjerit prej pretendimeve 1-5, ku brejtesi eshte 

nje rat. 

 

7. Qeliza e vecuar e brejtesit ose qeliza T e cdonjerit prej pretendimeve 1-5, ku brejtesi eshte 

nje mi. 

 

8. Nje sistem in vitro i perbere nga nje qelize sipas cdonjerit prej pretendimeve 1-7. 

 

9. Nje kompleks qelizor in vitro i perbere nga nje qelize e pare  sipas cdonjerit prej 

pretendimeve 4-7 dhe nje qelize e dyte, ku qeliza e dyte eshte nje antigen qe paraqet qelizen 

qe shfaq nje molecule humane ose te humanizuar MHC. 

 

10. Kompleksi qelizor in vitro i pretendimit 9, ku qeliza e dyte eshte nje qelize humane ose 

brejtesi. 

 

11. Nje metode per te realizuar nje brejtes te modifikuar genetikisht qe perfshin: 

modifikimin e nje pozicioni geni variabel TCR α brejtesi endogjenoz per te perfshire te 

pakten nje segment zone variabel Vα te qelizes T humane te pariregulluar dhe te pakten nje 

segment zone variabel Jα te qelizes T humane te pariregulluar te lidhur ne menyre te 

operueshme tek nje varg geni konstant TCR α te brejtesit, dhe/ose 

modifikimin e nje pozicioni geni variabel TCRβ brejtes endogjenoz per te perfshire te pakten 

nje segment zone variabel Vβ te qelizes humane T te pariregulluar, te pakten nje segment 

zone variabel Dβ te qelizes T humane te pariregulluar, dhe te pakten nje segment zone 

variabel Jβ te qelizes T humane te pariregulluar te lidhur ne menyre te operueshme tek nje 

varg geni konstant  TCRβ te brejtesit, 

ku segmented e zones variabel te qelizes T humane te pariregulluar kane aftesine te 

riregullohen per te formuar gene te cilat kodojne domenet variabel receptore qeliza T 

humane, perfshire domenet qe lidhin specifikisht nje antigen interesi. 

 

12. Metoda e pretendimit 11, ku brejtesi permban nje fshirje te zgjedhur nga grupi qe 

konsiston ne (a) nje fshirje e te gjitha segmenteve te geneve endogjenoze Vα, (b) nje fshirje 

e te gjitha segmenteve te geneve endogjenoze Jα, dhe (c) nje kombinim te tyre dhe/ose ku 



brejtesi permban nje fshirje te zgjedhur nga grupi qe konsiston ne (a) nje fshirje e te gjitha 

segmenteve te geneve endogjenoze Vβ, (b) nje fshirje e te gjitha segmenteve te geneve 

endogjenoze Dβ, (c) nje fshirje e te gjitha segmenteve te geneve endogjenoze Jβ, dhe (d) nje 

kombinim te tyre. 

 

13. Metoda e cdonjerit prej pretendimeve 11-12, ku brejtesi eshte nje rat. 

 

14. Metoda e cdonjerit prej pretendimeve 11-12, ku brejtesi eshte nje mi. 

 

15. Metoda e pretendimit 14, ku modifikimi eshte bere ne nje qelize te vetme ES, dhe qeliza 

e vetme ES eshte paraqitur tek nje embrion miu per te bere nje mi. 

 

16. Nje metode e  fitimit te nje vargu acidi nukleik qe kodon nje domen variabel TCR human 

qe perfshin: 

percaktimin e nje vargu acidi nukleik te nje zone variabel TCR humane te shfaqur nga qeliza 

e vecuar e brejtesit te cdonjerit prej pretendimeve 4-7. 

 

17. Nje metote per prodhimin e nje receptori qelize T  qe perfshin: 

 

fitimin e nje qelize te vecuar brejtesi te cdonjerit prej pretendimeve 4-7, 

vecimin e vargut te acidit nukleik qe kodon te pakten nje domen variabel TCR human 

te shfaqur nga qeliza e vecuar e brejtesit, 

klonimin e vargut te acidit nukleik brenda nje konstrukti nukleotid, dhe shfaqjen e qelizes T 

te permendur ne nje qelize. 
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(57) 1. Një përbërje e formulës: 

 
ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj, 

për përdorim në trajtimin ose parandalimin e kancerit, ku përbërja duhet të administrohet në 

kombinim me një imunoterapi. 

 

2. Përbërja për përdorim sipas pretendimit 1, e cila është një përbërje e formulës: 

    
3. Një formë polimorfike e një përbërje që ka formulën: 

              
për përdorim në trajtimin ose parandalimin e kancerit, ku forma polimorfike duhet të 

administrohet në kombinim me një imunoterapi; dhe 

ku forma polimorfike ka një model të difraksionit të pluhurit me rreze X (CuKα) që 

përfshin një kulm halo në rreth 14 °2θ, ose 

forma polimorfike është një tretës që ka një model të difraksionit të pluhurit me rreze 

X (CuKα) që përfshin kulmet në rreth 5.6, 7.0, 10.6, 12.7, dhe 14.6 °2θ, ose 



forma polimorfike është një tretës që ka një model të difraksionit të pluhurit me rreze 

X (CuKα) që përfshin kulmet në rreth 7.0, 7.8, 8.6, 11.9, 13.9 (kulm i dyfishtë), 14.2, 

dhe 16.0 °2θ, ose 

forma polimorfike është një hemitretës acetonitril që ka një model të difraksionit të 

pluhurit me rreze X (CuKα) që përfshin kulmet në rreth 7.5, 11.4, 15.6, dhe 16.6 °2θ, 

ose  

forma polimorfike është një tretës që ka një model të difraksionit të pluhurit me rreze 

X (CuKα) që përfshin kulmet në rreth 6.8, 9.3, 9.5, 10.5, 13.6, dhe 15.6 °2θ. 

 

4. Një kompozim farmaceutik për përdorim në trajtimin ose parandalimin e kancerit, 

kompozimi farmaceutik që përfshin: 

një ingredient aktiv të përbërë prej një përbërjeje siç përcaktohet në pretendimin 1 

ose 2 ose një formë polimorfike siç përcaktohet në pretendimin 3; dhe 

një mbartës farmaceutikisht të pranueshëm; 

ku kompozimi farmaceutik duhet të administrohet në kombinim me një imunoterapi. 

 

5. Përbërja për përdorim sipas pretendimit 1 ose 2 ose forma polimorfike për përdorim 

sipas pretendimit 3 ose kompozimi farmaceutik për përdorim sipas pretendimit 4, ku 

imunoterapia është një imunoterapi që synon kancerin, një imunoterapi me bazë qelizash 

dendritike, ose një imunoterapi e qelizave T adoptuese. 

6. Përbërja për përdorim sipas pretendimit 1 ose 2 ose forma polimorfike për përdorim 

sipas pretendimit 3 ose kompozimi farmaceutik për përdorim sipas pretendimit 4, ku 

imunoterapia është një antitrup që synon kancerin i cili është zgjedhur nga trastuzumab, 

alemtuzumab, bevacizumab, cetuximab, panitumumab, ibritumomab tiuxetan, 

tositumomab, brentuximab vedotin, ado-trastuzumab emtansine, dhe denileukin dititox. 

7. Përbërja për përdorim sipas pretendimit 6 ose forma polimorfike për përdorim sipas 

pretendimit 6 ose kompozimi farmaceutik për përdorim sipas pretendimit 6, ku kanceri 

është një karcinomë, sarkomë, limfomë, leucemi, melanomë, mesoteliomë, mielomë e 

shumëfishtë, ose seminomë. 

8. Përbërja për përdorim sipas pretendimit 7 ose forma polimorfike për përdorim sipas 

pretendimit 7 ose kompozimi farmaceutik për përdorim sipas pretendimit 7, ku kanceri 

është melanoma. 

9. Përbërja për përdorim sipas pretendimit 6 ose forma polimorfike për përdorim sipas 

pretendimit 6 ose kompozimi farmaceutik për përdorim sipas pretendimit 6, ku kanceri 

është i fshikëzës, gjakut, kockave, trurit, gjirit, sistemit nervor qëndror, qafës së mitrës, 

zorrës së trashë, endometrit, ezofagut, fshikëzës së tëmthit, organeve gjenitale, traktit 

gjenitourinar, kokës, veshkave, laringut, mëlçisë, mushkërive, indeve muskulore, qafës, 

mukozës orale ose nazale, vezores, pankreasit, prostatës, lëkurës, shpretkës, zorrës së hollë, 

zorrës së trashë, stomakut, testikujve, ose tiroideve. 

10. Një përbërje e formulës: 



 
ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj, 

për përdorim në trajtimin ose parandalimin e një gjendje të lidhur me stresin oksidativ të 

shkaktuar nga mosfunksionimi mitokondrial. 

 

11. Përbërja për përdorim sipas pretendimit 10, e cila është një përbërje e formulës: 

 
12. Një formë polimorfike e një përbërjeje që ka formulën: 

          
për përdorim në trajtimin ose parandalimin e një gjendje të lidhur me stresin 

oksidativ të shkaktuar nga mosfunksionimi mitokondrial;  

ku forma polimorfike ka një model të difraksionit të pluhurit me rreze X (CuKα) që 

përfshin një kulm halo në rreth 14 °2θ, ose 

forma polimorfike është një tretës që ka një model të difraksionit të pluhurit me rreze 

X (CuKα) që përfshin kulmet në rreth 5.6, 7.0, 10.6, 12.7, dhe 14.6 °2θ, ose 

forma polimorfike është një tretës që ka një model të difraksionit të pluhurit me rreze 

X (CuKα) që përfshin kulmet në rreth 7.0, 7.8, 8.6, 11.9, 13.9 (kulm i dyfishtë), 14.2, 

dhe 16.0 °2θ, ose 

forma polimorfike është një hemitretës acetonitril që ka një model të difraksionit të 

pluhurit me rreze X (CuKα) që përfshin kulmet në rreth 7.5, 11.4, 15.6, dhe 16.6 °2θ, 

ose 



forma polimorfike është një tretës që ka një model të difraksionit të pluhurit me rreze 

X (CuKα) që përfshin kulmet në rreth 6.8, 9.3, 9.5, 10.5, 13.6, dhe 15.6 °2θ. 

 

13. Një kompozim farmaceutik për përdorim në trajtimin ose parandalimin e një gjendje të 

lidhur me stresin oksidativ të shkaktuar nga mosfunksionimi mitokondrial, kompozimi 

farmaceutik që përfshin: 

një ingredient aktiv të përbërë prej një përbërjeje siç përcaktohet në pretendimin 10 

ose 11 ose një formë polimorfike siç përcaktohet në pretendimin 12; dhe  

një mbartës farmaceutikisht të pranueshëm. 

 

14. Një përbërje e formulës: 

 
ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj, 

për përdorim në trajtimin ose parandalimin e një çrregullimi të krizës. 

 

15. Përbërja për përdorim sipas pretendimit 14, e cila është një përbërje e formulës: 

       
16. Një formë polimorfike e një përbërjeje që ka formulën: 

          
për përdorim në trajtimin ose parandalimin e një çrregullimi të krizës; 

ku forma polimorfike ka një model të difraksionit të pluhurit me rreze X (CuKα) që 

përfshin një kulm halo në rreth 14 °2θ, ose 



forma polimorfike është një tretës që ka një model të difraksionit të pluhurit me rreze 

X (CuKα) që përfshin kulmet në rreth 5.6, 7.0, 10.6, 12.7, dhe 14.6 °2θ, ose 

forma polimorfike është një tretës që ka një model të difraksionit të pluhurit me rreze 

X (CuKα) që përfshin kulmet në rreth 7.0, 7.8, 8.6, 11.9, 13.9 (kulm i dyfishtë), 14.2, 

dhe 16.0 °2θ, ose 

forma polimorfike është një hemitretës acetonitril që ka një model të difraksionit të 

pluhurit me rreze X (CuKα) që përfshin kulmet në rreth 7.5, 11.4, 15.6, dhe 16.6 °2θ, 

ose 

forma polimorfike është një tretës që ka një model të difraksionit të pluhurit me rreze 

X (CuKα) që përfshin kulmet në rreth 6.8, 9.3, 9.5, 10.5, 13.6, dhe 15.6 °2θ. 

 

17. Një kompozim farmaceutik për përdorim në trajtimin ose parandalimin e një çrregullimi 

të krizës, kompozimi farmaceutik që përfshin: 

një ingredient aktiv të përbërë prej një përbërjeje siç përcaktohet në pretendimin 14 

ose 15 ose një formë polimorfike siç përcaktohet në pretendimin 16; dhe 

një mbartës farmaceutikisht të pranueshëm. 

 

18. Përbërja për përdorim sipas pretendimit 14 ose 15 ose forma polimorfike për përdorim 

sipas pretendimit 16 ose kompozimi farmaceutik për përdorim sipas pretendimit 17, ku 

çrregullimi i krizës është epilepsi. 
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(57) 1. Një metodë për prodhimin e një kompozimi të karburantit të ngurtë nga një përzierje e mbetjeve të 

ngurta pa formimin e singasit, metoda përfshin:  

ngrohjen e një përzierje të mbetjes së ngurtë që përfshin ndërmjet rreth 5% wt. dherreth 60% wt. plastikë të 

përzierë brenda një ene procesi në një temperaturë jo më të madhe se rreth 110 °C për të ndarë përzierjen e 

mbetjes së ngurtë në një përzierje mbetjesh të thara dhe përbërje të avullueshme; 



heqjene përbërjeve të avullueshme nga ena e procesit; 

ngrohjen dhe përzierjen e përzierjes së mbetjeve të ngurta të thara te të paktën 160 °C dheposhtë presionit 

atmosferik për të formuar një përzierje të mbetjeve të ngurta që përfshin përzierje plastike të shkrirë; 

nxjerrjen e përzierjes së mbetjeve të ngurta të nxehta nga rreth 100 °C deri në rreth 260 °C për të prodhuar një 

përzierje mbetjesh të ngurtëtë ekstruduar; dhe 

ftohjen e përzierjes së mbetjeve të ngurta të ekstruduara te më pak se rreth 65 °C për të formuar kompozimin 

e karburantit të ngurtë, që ka një përmbajtje energjieqë renditet ndërmjet rreth 18,608 kJ/kg (8,000 BTU/Ib.) 

dhe rreth 32,564 kJ/kg (14,000 BTU/lb.), një densitet që renditet ndërmjet rreth 481 kg/m3 (30 lb./ft3) dhe 

rreth 1282 kg/m3 (80 lb./ft3), dhe një përmbajtje uji prej më pak se rreth 1 wt. %. 

 

2. Metoda e pretendimit 1, kupërzierja e mbetjeve të ngurta përfshin mbetjet e ngurta komunale dhe mbetje 

agrikulturale. 

   

3. Metoda e pretendimit 2, që përfshin më tej analizimin e përzierjes së mbetjeve të ngurta për mbetje të 

ngurta jo-të djegshme dhe, nëse janë të pranishme, heqjen e mbetjeve të ngurta jo-të djegshme. 

   

4. Metoda e pretendimit 3, kupërzierja e mbetjeve të ngurta është në mënyrë substanciale pa mbetje metalike 

jo-të djegshme. 

   

5. Metoda e pretendimit 2, që përfshin më tej analizimin e përzierjes së mbetjeve të ngurta nga një përzierje 

me përmbajtje plastike dhe, nëse është e nevojshme, rregullimin e sasisë së përzierjes së plastikës në 

përzierjen e mbetjeve të ngurta te ndërmjet rreth 5% wt. dhe rreth 60% wt. 

   

6. Metoda e pretendimit 1, kupërzierja plastike përfshin një ose më shumë plastika zgjedhur nga grupi i 

përbërë prejpoliestër, tereftalat polietileni, polietileni, klorid polivinil, klorur polivinilideni, polypropylene, 

polisterol, poliamide, akrilonitrile butadien stiren, polietileni/akrilonitrile butiren stireni, polikarbonat, 

polikarbonat/akrilonitril butadien stiren, polyurethanes, maleimide/bismaleimide, formaldehid melamine, 

formaldehidet e fenolit, poliepoksid, poliereteterketone, polieterimid, poliimide, acid polilaktik, metakrilat 

polimetil, politetrafluoroetilen, dheure-formaldehid. 

   

7. Metoda e pretendimit 6, kupërzierja e plastikës përfshinklorid polivinil, klorur polivinilideni, dhe 

kombinime të tyre, dhembetja e ngurtë e thatë është ngrohur te të paktën rreth 190 °C. 

   

8. Metoda e pretendimit 1, kupërzierja e mbetjeve të ngurta përfshin nga rreth 5% wt. deri në rreth 35% wt. të 

përzierjes së plastikës. 

   

9. Metoda e pretendimit 1, ku material përfshin:  

nga rreth 40% wt. deri në rreth 80% wt. karbon; 



nga rreth 5% wt. deri në rreth 20% wt. hidrogjen; 

nga rreth 5% wt. deri në rreth 20% wt. oksigjen; 

më pak se rreth 2% wt. sulfur; dhe 

më pak se rreth 2% wt. klorine. 

 

10. Metoda e pretendimit 1, kuena e procesit përfshin një ose më shumë mure të ngrohura mbajtur në një 

temperaturë muri prej të paktën rreth 190 °C, një përzierës në vëllimin e brendshëm të enës së procesit dhe 

lidhur në mënyrë operative te ena e procesit, një element nxjerrës që kalon përmes një hapje të parënë enën e 

procesit, dhe një portë vakumi që kalon përmes një hapje të dytë në enën e procesit; kuena e procesit është 

bashkëngjitur nëpërmjet një porte vakumi në një sistem vakumi që përfshin një pompë vakumi. 

   

11. Metoda e pretendimit 10, kusistemi i vakumit përfshin një aparat kondensimi që përfshin një portë të 

sipërme, një portë të poshtme poshtë portës së sipërme, një legen kondensimi poshtë portës së poshtme, dhe 

njëtharëse në legenin e kondensimit, aparati i kondensimit bashkohet në mënyrë operative te porta e 

vakumittë enës së procesit nëpërmjet portës së sipërme të aparatit të kondensimit, dhe aparati i kondensimit 

bashkon në mënyrë operative te pompa e vakumitnëpërmjet portës së poshtme të aparatit të kondensimit. 

   

12. Metoda e pretendimit 11, kupompa e vakumit heq përbërjet e avullueshme nëpërmjet portës së vakumit, 

përbërjet e avullueshme përfshijnë avuj uji, përbërje organike të paqëndrueshme, përbërje organike të 

kloruara, gaz klori, dhe çdo kombinim të tyre. 

   

13. Metoda e pretendimit 1, që përfshin më tejcopëtimin e përzierjes së mbetjeve të ngurta në copa që kanë 

një maksimum dimensioni ose maksimum diametri prej rreth 5.08 cm (dyinç) përpara se të futet përzierja e 

mbetjeve të ngurta në enën e procesit. 

   

14. Metoda e pretendimit 1, që përfshin më tej:  

analizimin e përzierjes së mbetjeve të ngurta për mbetje të ngurta jo-të djegshme dhe, nëse është e pranishme, 

heqjen e mbetjeve të ngurta jo-të djegshme; 

analizimin e përzierjes së mbetjeve të ngurta për një përzierje përmbatjeplastike dhe, nëse është e nevojshme, 

rregullimin e sasisë së përzierjes së plastikësnë përzierjen e mbetjeve të ngurta te ndërmjet rreth 5% wt. dhe 

rreth 60% wt.; 

copëzimin e përzierjes së mbetjeve të ngurta për të reduktuarmadhësinë e grimcave  të barabarta ose më të 

vogla se grimcat e tjera individuale brenda përzierjes së mbetjeve të ngurta; 

futjen e përzierjes së mbetjeve të ngurta në enën e procesit, që përfshin një ose më shumë mure të ngrohura 

mbajtur në një temperaturë muri ndërmjet rreth 190 °C dhe rreth 260 °C, një përzierës të lidhur në mënyrë 

operative te ena e procesit, një element ekstrudimi që kalon përmes një hapje të parë në enën e procesit, dhe 

një portë vakumi që kalon përmes një hapje të dytë në enën e procesit. 
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(57) 1. Një përbërje me çlirim të ngadaltë për përdorim në mjekimin ose lehtësimin e dhimbjeve, djegieve 

ose kserostomisë së kavitetit gojor, që përmban bupivakainë ose një kripë farmaceutikisht aktive të saj, e 

formuluar për administrim lokal në gojën ose grykën e një subjekti në formën e një tablete, ku bupivakaina 

ose kripa farmaceutikisht aktive e saj është e vetmi përbërës aktiv në tablet. 

  

2. Një përbërje me çlirim të ngadaltë për përdorim në mjekimin ose lehtësimin e dhimbjeve, djegieve ose 

kserostomisë së kavitetit gojor, që përmban bupivakainë ose një kripë farmaceutikisht aktive të saj, e 

formuluar për administrim lokal në gojën ose grykën e një subjekti në formën e një tablete, ku bupivakaina 

ose kripa farmaceutikisht aktive e saj është e pranishme në një sasi prej 3 deri 75 mg për formë dozimi gojor. 

  

3. Përbërja me çlirim të ngadaltë për përdorim sipas pretendimit 2, ku sasia është 5 deri 50 mg për formë 

dozimi gojor. 

  

4. Përbërja me çlirim të ngadaltë për përdorim sipas cilitdo prej pretendimeve 1 deri 3, ku kripa 

farmaceutikisht aktive është hidrokloridi. 

  

5. Përbërja me çlirim të ngadaltë për përdorim sipas cilitdo prej pretendimeve 1 deri 4, ku sasia është 3 mg, 4 

mg, 6 mg, 7 mg, 8 mg, 9 mg, 10 mg, 11 mg, 12 mg, 15 mg, 20 mg, 24 mg, 25 mg, 26 mg, 27 mg, 30 mg, 35 

mg, 40 mg, 45 mg, 50 mg, 55 mg, 60 mg, 70 mg ose 75 mg për formë dozimi gojor. 

  

6. Përbërja me çlirim të ngadaltë për përdorim sipas pretendimit 5, ku sasia është 5 mg, 10 mg, 25 mg ose 50 

mg për formë dozimi gojor. 

  

7. Përbërja me çlirim të ngadaltë për përdorim sipas cilitdo prej pretendimeve 1 deri 6, e formuluar për të 

dhënë çlirim të ngadaltë të bupivakainës ose të kripës farmaceutikisht aktive të saj gjatë një periudhe kohore 

prej të paktën 20 minuta, të paktën 60 minuta, ose të paktën 70 minuta, dhe deri në 6 orë, deri në 5 orë, deri në 

4 orë, deri në 3 orë, deri në 2 orë, deri në 100 minuta, deri në 90 minuta ose deri në 80 minuta. 

  

8. Përbërja me çlirim të ngadaltë për përdorim sipas cilitdo prej pretendimeve 1 deri 7, ku përqëndrimi kulmor 

i gjakut te një njeri, pas administrimit gojor të përbërjes te njeriu dhe mbajtjes së përbërjes në kavitetin gojor 

të njeriut deri në tretjen e plotë të përbërjes, është mesatarisht nga 15 deri 45 minuta, nga 25 deri 35 minuta, 

ose 30 minuta pas kësaj tretjeje. 

  



9. Përbërja me çlirim të ngadaltë për përdorim sipas cilitdo prej pretendimeve 1 deri 8, ku përbërja është në 

një formë të përzgjedhur nga grupi i përbërë prej tabletave me bazë pluhuri, tabletave me bazë shurupi dhe 

tabletave të granuluara, tabletave me aplikator/lolipope (karamele me shkop). 

  

10. Përbërja me çlirim të ngadaltë për përdorim sipas cilitdo prej pretendimeve 2 deri 9, ku bupivakaina ose 

kripa farmaceutikisht aktive e saj është i vetmi përbërës aktiv. 

  

11. Përbërja me çlirim të ngadaltë për përdorim sipas cilitdo prej pretendimeve 2 deri 9, që përmban edhe një 

përbërës aktiv të dytë të përzgjedhur nga grupi i përbërë prej agjentëve antimikrobial, agjentëve antiviral, 

agjentëve antimykotik, antibiotikëve; agjentëve anti-inflamatorë, biologjikëve, agjentëve 

kemoterapikë/antikancer, preparateve për kollë dhe ftohje, antitusivëve, ekspektorantëve, dekongjestantëve, 

përbërësve fluor-çlirues dhe produkteve higjenike dentare të tjera, agjentëve stimulues të pështymës, 

agjentëve anestezik dhe antiemetikë të tjerë. 

  

12. Përbërja me çlirim të ngadaltë për përdorim sipas cilitdo prej pretendimeve 1 deri 11 që përmban 

0.1- 5 % (w/w) bupivakainë ose një kripë farmaceutikisht aktive të saj, 

70 - 85 % (w/w) mbushës ose lidhës, 

0 - 10 % (w/w) rrëshqitës ose lubrifikues, 

0.5 - 5 % (w/w) agjent ëmbëlsues pa-sheqer dhe 

5 - 20 % (w/w) aromë. 

  

13. Përbërja me çlirim të ngadaltë për përdorim sipas cilitdo prej pretendimeve 1 deri 11 që përmban 

0.01- 5 % (w/w) bupivakainë ose një kripë farmaceutikisht aktive të saj, 

70 - 95 % (w/w) bazë, 

3 - 20 % (w/w) aromë. 
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(74) Raimonda KARAPICI  

 Rr. Ndreko Rino, Nd. 1, H. 34/Ap 28  Tiranë  

(57) 1. Nje kombinim i bimeve mjekesore qe konsiston ne ekstrakte te hawthorn (Crataegus pinnatifida or 

Crataegus Oxyacantha), livando (Lavandula officinalis), dhe kacavjerrese (Humulus lupulus). 

 

2. Kombinimi sipas pretendimit 1, karakterizuar nga ajo qe ekstraktet e permendura jane ekstrakte te thata 

dhe jane titruar si vijon: 

 

- hawthorn i titruar 1-4% ne vitexin, 



- livando e titruar 2-6% ne linalool, 

- kacavjerrese e titruar 2-6% ne flavonoids. 

 

3. Kombinimi sipas pretendimit 2, karakterizuar nga ajo qe raportet ne peshe te ekstrakteve te thata te 

hawthorn/livando/kacavjerrese ne kombinim jane respektivisht at a 1/0.5-1/0.5-1.5. 

 

4. Nje perberje e bimeve mjekesore qe permban kombinimin e ekstrakteve sipas cdonjerit prej pretendimeve 1 

deri ne 3  se bashku me eksipiente dhe substance ndihmese te pranueshme fiziologjikisht. 

 

5. Perberja sipas pretendimit 4, karakterizuar nga ajo qe ajo eshte nje perberje e ngurte orale. 

 

6. Perberja sipas pretendimit 4 ose 5, karakterizuar nga ajo qe ajo permban 150 deri ne 350 mg, preferohet 

200 deri ne 300 mg ekstrakt te thate te of hawthorn; 100 deri ne 300 mg, preferohet 150 deri ne 250 mg ekstrakt 

te thate livando; dhe 150 deri ne 350 mg, preferohet 200 deri ne 300 mg to ekstrakt te thate kacavjerrese. 

 

7. Perberja sipas cdonjerit prej pretendimeve 4 deri ne 6, ne forme tablet me shume shtresa karakterizuar nga 

ajo qe ajo permban: 

 

- nje shtrese treje e shpejte qe permban ekstrakt te thate te hawthorn; 

- nje shtrese treje e ndermjetme qe permban ekstrakt te thate livando; dhe 

- nje shtrese treje e ngadalte qe permban ekstrakt te thate kacavjerrese, dhe opsionalisht ekstrakt te thate 

livando. 

 

8. Perberja sipas pretendimit 7, karakterizuar nga ajo qe ajo permban 

 

- nje shtrese treje e shpejte qe permban 150 deri ne 350 mg, preferohet 200 deri ne 300 mg ekstrakt te 

thate hawthorn; 

- nje shtrese treje e ndermjetme qe permban 70 deri ne 250 mg, preferohet 100 deri ne 200 mg ekstrakt 

te thate livando; dhe 

- nje shtrese treje e ngadalte qe permban 150 deri ne 350 mg, preferohet 200 deri ne 300 mg ekstrakt te 

thate kacavjerrese, dhe opsionalisht 30 deri ne 100 mg, preferohet 40 deri ne 70 mg ekstrakt te thate 

livando. 

 

9. Perberja sipas cdonjerit prej pretendimeve 4 deri ne 8, qe permban me tej te pakten nje polimer te zgjedhur 

nga derivate te celulozes, polimere akrilik, polivinil alkol, polivinilpyrrolidone, polietilene glicole, niseshte dhe 

sodium karboksimetil niseshte. 

 

10. Perberja sipas cdonjerit prej pretendimeve 4 deri ne 9, per perdorim ne trajtimin dhe/ose parandalimin e 

crregullimeve te gjumit. 
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1. (57) Një përbërje farmaceutike për përdorim në një metodë të trajtimit të një sëmundjeje, ku përbërja 

përfshin një përzjerje si Formula VIIa: 

                                                                     

                                                         
 

  ose një krip prej saj e pranueshme farmaceutikisht, ku: 

G është NH, n është 1, dhe V është O; ose 

G është NH, n është 0, dhe V është CH2; ose 

G është O, n është 0 dhe V është NH; 

R1 është C1-3 alkil; 



R2 është halo, C1-6 alkil, C1-6 alkoksi, C1-6 haloalkil, C1-6 haloalkoksi, fenil, ose 5-6 hallka heteroaril; 

ku fenili në fjalë dhe 5-6 hallkat heteroaril janë secili jo detyrimisht të zëvendësueshëm nga 1, 2, 3, 

ose 4 zëvendësues të përzgjedhur në mënyrë të pavarur nga halo, OH, CN, C1-4 alkil, C1-4 alkoksi, dhe 

C1-4 haloalkoksi; 

R4 është H, halo, OH, CN, C1-4 alkil, C1-4 haloalkil, C1-4 alkoksi, ose C1-4 haloalkoksi; 

R5 është halo, OH, CN, C1-4 alkil, C1-4 haloalkil, C1-4 alkoksi, C1-4 haloalkoksi, ose ciklopropil; 

R6 është halo, OH, CN, C1-4 alkil, C1-4 haloalkil, C1-4 alkoksi, ose C1-4 haloalkoksi; 

R8 është H, halo, -OH, -CN, C1-6 alkil, C2-6 alkenil, C2-6 alkinyl, C1-6 haloalkil, Cy2, -(C1-3 alkilen)-Cy2, 

ORa2, SRa2, C(=O)Rb2, C(=O)NRc2Rd2, C(=O)ORa2, OC(=O)Rb2, OC(=O)NRc2Rd2, NRc2Rd2, 

NRc2C(=O)Rb2, NRc2C(=O)ORb2, NRc2C(=O)NRc2Rd2, C(=NRe)Rb2, C(=NRe)NRc2Rd2, 

NRc2C(=NRe)NRc2Rd2, NRc2S(=O)Rb2, NRc2S(=O)2NRc2Rd2, S(=O)Rb2, S(=O)2Rb2, or S(=O)2NRc2Rd2; 

ku  

C1-6 alkil, C2-6 alkenil, C2-6 alkinyl në fjalë janë secili jo detyrimisht të zëvendësueshëm nga 1, 2, 3, ose 

4 që në mënyrë të pavarur përzgjedhin grupet R11; 

R10 është H ose C1-4 alkil; 

secila Re është e përzgjedhur në mënyrë të pavarur nga H, CN, OH, C1-4 alkil, dhe C1-4 alkoksi; 

secila Cy2 është e përzgjedhur në mënyrë të pavarur nga C3-7 cikloalkil, 4-7 hallka heterocikloalkil, 

fenil, 5-6 hallka heteroaril, ose 9-10-hallka biciklik heteroaril, secila prej tyre është jo detyrimisht e 

zëvendësueshme me 1, 2, 3, ose 4 që në mënyrë të pavarur përzgjedhin grupet R11; 

secila Ra2, Rb2, Rc2, dhe Rd2 është jo detyrimisht e përzgjedhur nga H, C1-6 alkil, C1-6 haloalkil, C2-6 

alkenil,  

C 2-6 alkynil, C3-7 cikloalkil, 4-7 hallka heterocikloalkil, fenil, dhe 5-6 hallka heteroaril; ku C1-6 alkil, 

C2-6 alkenil, C2-6 alkynil, C3-7 cikloalkil, 4-7 hallka heterocikloalkil, fenil dhe 5-6 hallka heteroaril në 

fjalë janë secili jo detyrimisht të zëvendësueshëm me 1, 2, ose 3 që në mënyrë të pavarur përzgjedhin 

grupet R11; 

ose Rc2 dhe Rd2 bashkë me atomin N te i cili ato bashkalidhen prej një grupi hallkash heterocikloalkil 

4-, 5-, 6-, ose 7, i cili është jo detyrimisht i zëvendësueshëm me -OH ose  C1-3 alkil; dhe 

secila R11 është jo detyrimisht i përzgjedhur nga OH, NO2, CN, halo, C1-3 alkil, C2-3 alkenil, C2-3 alkynil,  

C1-3 haloalkil, cyano-C1-3 alkil, HO-C1-3 alkil, C1-3 alkoksi-C1-3 alkil, C3-7 cikloalkil, C1-3 alkoksi, C1-3 

haloalkoksi, amin, C1-3 alkilamin, di(C1-3 alkil)amin, tio, C1-3 alkiltio, C1-3 alkilsulfinil, C1-3 

alkilsulfonil, karbami,  

C1-3 alkilkarbamil, di(C1-3 alkil)karbamil, karboksi, C1-3 alkilkarbonil, C1-4 alkoksikarbonil, C1-3 

alkilkarbonilamin, C1-3 alkilsulfonilamin, aminosulfonil, C1-3 alkilaminosulfonil, di(C1-3 

alkil)aminosulfonil, aminosulfonilamin,  

C1-3 alkilaminosulfonilamin, di(C1-3 alkil)aminosulfonilamin, aminokarbonilamin, C1-3 

alkilaminokarbonilamin, dhe di(C1-3 alkil)aminokarbonilamin; dhe 

të paktën një agjent farmaceutik i përzgjedhur nga grupi i përbër nga kimioterapitë, agjentët 

antiinflamator, steroidet, imunosupresantët, agjentët citostatik, antitrupat terapeutik, frenuesit kinazë 

Bcr-Abl, frenuesit kinazë Flt- 3, frenuesit kinazë EGFR, frenuesit kinazë HER2, frenuesit kinazë c-

MET, frenuesit kinazë VEGFR, frenuesit kinazë PDGFR, frenuesit kinazë cKit,  frenuesit kinazë IGF-

1R, frenuesit kinazë RAF, frenuesit kinazë FAK, frenuesit kinazë mTOR, frenuesit kinazë PIM dhe 

frenuesit kinazë AKT.    

 

2. Përbërja për përdorim e pretendimit 1, ku përzjerja e Formulës VIIa është një përzjerje e Formulës VIIb: 

 



                                                       
 

ose një kripë prej saj farmaceutikisht e pranuar. 

 

3. Përbërja për përdorim sipas pretenimit 1 ose 2, ose një kripë prej saj farmaceutikisht e pranuar, ku: 

 

G është NH; 

n është 0; 

V është CH2; 

R2 është C1-3 alkoksi; 

R4 është halo, CN, ose C1-4 alkil; 

R5 është halo; dhe 

R6 është H. 

 

4. Përbërja për përdorim sipas pretenimit 1 ose 2, ose një kripë pre saj farmaceutikisht e pranuar, ku: 

 

G është NH; 

n është 1; 

V është O; 

R2 është C1-3 alkoksi; 

R4 është halo, CN, ose C1-4 alkil; 

R5 është halo; dhe 

R6 është H. 

 

5. Përbërja për përdorim sipas pretenimit 1 ose 2, ose një kripë prej saj farmaceutikisht e pranuar, ku: 

 

G është O; 

n është 0; 

V është NH; 

R2 është C1-3 alkoksi; 

R4 është halo; 

R5 është halo; dhe 



R6 është H. 

 

6. Përbërja për përdorim sipas pretenimit 1, ku përbërja e Formulës VIIa është e përzgjedhur nga: 

 

4-{3-[1-(4-amin-3-metil-1H-pirazol[3,4-d]pirimidin-1-il)etil]-5-klor-2-etoksi-6-metilfenil}pirrolidin-

2 -one; 

6-{3-[1-(4-Amin-3-metil-1H-pirazol[3,4-d]pirimidin-1-il)etil]-5-klor-2-metoksi-6-

metilfenil}morfolin-3-one; 

4-{3-[1-(4-amin-3-metil-1H-pirazol[3,4-d]pirimidin-1-il)etil]-5-klor-2-etoksi-6-

fluorfenil})pirrolidin-2-one; 

4-[1-(4-amin-3-metil-1H-pirazol[3,4-d]pirimidin-1-il)etil]-6-klor-3-etoksi-2-(5-oksopirrolidin-3-

il)benzonitril; dhe 

4-{3-[1-(4-amin-3-metil-1H-pirazol[3,4-d]pirimidin-1-il)etil]-5-klor-2-etoksi-6-fluorfenil}-1,3-

oksazolidin-2-one; 

      ose një kripë prej saj farmaceutikisht e pranuar e cilitdo prej të lartpërmendurit. 

 

 

7. Përbërja për përdorim sipas pretenimit 1, ku përzjerja e Formulës VIIa është 4-{3-[1-(4-amin-3-metil-1H-

pirazol [3,4-d]pirimidin-1-il)etil]-5-klor-2-etoksi-6-fluorfenil}pirrolidin-2-one, ose një kripë prej saj 

farmaceutikisht e pranuar. 

 

8. Përbërja për përdorim sipas pretenimit 1, ku përzjerja e Formulës VIIa është  (S)-4-(3-((S)-1-(4-amin- 3-

metil-1H-pirazol[3,4-d]pirimidin-1-il)etil)-5-klor-2-etoksi-6-fluorfenil)pirrolidin-2-one, ose një kripë prej 

saj farmaceutikisht e pranuar. 

 

9. Përbërja për përdorim sipas pretenimit 1, ku përzjerja e Formulës VIIa është (R)-4-(3-((S)-1-(4-amin-3-

metil-1H-pirazol[3,4-d]pirimidin-1-il)etil)-5-klor-2-etoksi-6-fluorfenil)pirrolidin-2-one, ose një kripë prej 

saj farmaceutikisht e pranuar. 

 

10. Përbërja për përdorim sipas pretenimit 1, ku përzjerja e Formulës VIIa është (S)-4-(3-((R)-1-(4-amin- 3-

metil-1H-pirazol[3,4-d]pirimidin-1-il)etil)-5-klor-2-etoksi-6-fluorfenil)pirrolidin-2-one, ose një kripë prej 

saj farmaceutikisht e pranuar. 

 

11. Përbërja për përdorim sipas pretenimit 1, ku përzjerja e Formulës VIIa është (R)-4-(3-((R)-1-(4-amin- 3-

metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-1-il)etil)-5-klor-2-etoksi-6-fluorfenil)pirrolidin-2-one, ose një kripë 

prej saj farmaceutikisht e pranuar. 

 

12. Përbërja për përdorim sipas cilido prej pretendimeve nga 1-11, përfshin të paktën një mbartës 

farmaceutikisht të pranuar 

 

13. Përbërja për përdorim sipas cilido prej pretendimeve nga 1-12, ku sëmundja në fjalë është osteoartriti, 

restenosi, ateroskleroza, sëmundjet e kockave, artriti, retinopatia diabetike, psoriasis, hipertrofia beninje e 

prostatës,  

inflamacion, angiogjeneza, pankreati, sëmundje e veshkave, sëmundje inflamatore të zorrëve, miastenia 

gravis, skleroza e shumfishtë, ose sindroma e Sjögren-it.  

 

14. Përbërja për përdorim sipas cilitdo prej pretendimeve nga 1-12, për përdorim në trajtimin e një sëmundjeje 

me bazë imune. 

 

15. Përbërja për përdorim sipas pretendimit 14, ku sëmundja në fjalë me bazë imune është artrit rheumatoid, 

alegjia, astma, glomerulonefriti, lupus, ose inflamacion të lidhura me cilindo prej të lartpërmendurit. 



 

16. Përbërja për përdorim sipas ndonjë prej pretendimeve nga 1-12, për përdorim në trajtimin e kancerit. 

 

17. Përbërja për përdorim sipas pretendimit 16, ku kanceri në fjalë është ai i gjirit, prostatës, i zorrës së trashë, 

endometrial, i trurit, i fshikëzës, i lëkurës, i mitrës, i vezores, i mushkërive, i pankreasit, i veshkave, i 

stomakut, ose një kancer hematologjik.  

 

18. Përbërja për përdorim sipas pretendimit 17, ku kanceri hematologjik në fjalë është leuçemia mieloblastike 

akute, leuçemia kronike mieloide, ose limfoma e qelizave B.  

 

19. Përbërja për përdorim sipas ndonjë prej pretendimeve nga 1-12, për përdorim në trajtimin e një sëmundjeje 

të mushkërive te një pacient.  

 

20. Përbërja për përdorim sipas pretendimit 19, ku sëmundja e mushkërive në fjalë është dëmtim akut i 

mushkërive (ALI) ose sindroma e shqetësimit të frymëmarrjes të të rriturve (ARDS). 
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(74) Raimonda KARAPICI  

 Rr. Ndreko Rino, Nd. 1, H. 34/Ap 28  Tiranë  

(57) 1. Nje peptide e vecuar qe konsiston ne vargun amino acid ne VARGUN ID NR. 66 (Ile-Asp-Gln-Gln-

Val-Leu-Ser-Arg-Ile-Lys-Leu-Glu-Ile-Lys-Arg-Cys-Leu) per perdorim ne nje metode te trajtimit te nje gjitari 

per heqjen ose shkaterrimin e shtimit te shpejte qelizor te padeshiruar, shtimi i shpejte i padeshiruar qelizor  

eshte hyperplasia beninje e prostates (BPH), qe perfshin administrimin tek gjitari te nje sasie efektive 

teraputikisht te peptides se vecuar, e kombinuar me te pakten nje agjent aktiv te zgjedhur nga grupi qe konsiston 

ne tamsulosin, finasteride, terazosin, doksazosin, prazosin, tadalafil, alfuzosin, silodosin, dutasteride, 

kombinime te  dutasteride dhe tamsulosin, si dhe perzierje e kombinime te tyre, ku metoda heq ose shkaterron 

shtimin e shpejte te padeshiruar qelizor. 

 

2. Peptideja e vecuar per perdorim e pretendimit 1, ku metoda perfshin administrimin e nje sasie efektive 

terapeutikisht te te pakten njeres prej peptideve sic pretendohet ne pretendimin 1 dhe nje bartes. 

 

3. Peptideja e vecuar per perdorim e pretendimit 1, ku te pakten njeri agjent aktiv eshte nje apo me shume prej 

agjenteve te zgjedhur nga grupi qe konsiston ne tamsulosin, finasteride, terazosin, doksazosin, tadalafil, 

dutasteride, kombinime te dutasteride dhe tamsulosin, si dhe perzierje e kombinime te tyre. 



 

4. Peptideja e vecuar per perdorim e pretendimit 1, ku metoda perfshin administrimin e nje sasie efektive 

terapeutikisht te te pakten njeres prej peptideve sic pretendohet ne pretendimin 1 dhe te pakten nje deri ne 25 

amino acide shtese te vendosur ose tek ekstremiteti- N ose tek ekstremiteti-C i peptides se vecuar te pretendimit 

1. 

 

5. Peptideja e vecuar per perdorim e pretendimit 1, ku peptideja eshte administruar nepermjet nje metode te 

zgjedhur nga grupi qe konsiston ne  orale, subkutane, intradermale, intranasale, intravenoze, intramuskulare, 

intrathekale, intranasale, intratumorale, topikale, dhe transdermale. 

 

6. Peptideja e vecuar per perdorim e pretendimit 1, ku metoda eshte zbatuar tek gjitari perpara, gjate, ose pas 

trajtimit te gjitarit me nje trajtim te zgjedhur nga grupi qe konsiston ne heqje kirurgjikale, transplantim, 

transplant indi, kimioterapi, imunoterapi, vaksinim, heqje kirurgjikale termike ose elektrike, krioterapi, terapi 

me lazer, fototerapi, terapi genesh, dhe rrezatim. 

 

7. Peptideja e vecuar per perdorim e pretendimit 1, ku metoda siguron nje  a permiresim te dobet IPSS (Rezultati 

Ndërkombëtar i Simptomës së Prostatës), ne krahasim me permiresimin e gjetur me ane te trajtimit te nje gjitari 

me nje  placebo e kombinuar me nje agjent aktiv shtese te zgjedhur nga grupi qe konsiston ne tamsulosin, 

finasteride, terazosin, doksazosin, prazosin, tadalafil, alfuzosin, silodosin, dutasteride, kombinime te 

dutasteride dhe tamsulosin, si dhe perzierje dhe kombinime te tyre, prej rreth 30% deri ne rreth 150%. 

 

8. Nje peptide e vecuar per perdorim e pretendimit 7, ku permiresimi eshte rreth 40%. 

 

9. Peptideja e vecuar per perdorim e pretendimit 1, ku te pakten njeri agjent aktiv shtese eshte administruar 

vecmas ose ne kohe te ndryshme nga te pakten nje peptide e vecuar. 

 

10. Peptideja e vecuar per perdorim e pretenduar, ku te pakten nje peptide e vecuar eshte administruar me ane 

te nje metode te zgjedhur nga grupi qe konsiston ne intravenze, intramuskulare, intrathekale, intranasale, 

intratumorale, topikale, dhe transdermale, dhe te pakten nje agjent aktiv eshte administruar ne rruge orale. 
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(57) 1. Një përbërës me Formulë (I): 

 
ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e tij, ku x është një numër i plotë nga 1 deri 8 dhe R është një 

grup C1-C6alkil. 

  

2. Një përbërës sipas pretendimit 1 me formulë (II): 

 
ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e tij, ku x është një numër i plotë nga 1 deri 8 dhe R është një C1-

C6alkil. 

  



3. Një përbërës me formulë (III): 

 
ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e tij. 

  

4. Një përbërës me formulë (IV): 

 
ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e tij, ku x është një numër i plotë nga 1 deri 8. 

  



5. Një përbërës sipas pretendimit 4 me formulë (V): 

 
ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e tij. 

  

6. Një përbërës sipas cilitdo prej pretendimeve 1 deri 5, ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e tij, për 

përdorim në diagnostikimin e një sëmundjeje. 

  

7. Përbërësi ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e tij për përdorim sipas pretendimit 6, ku sëmundja 

përzgjidhet nga grupi i përbërë prej kancerave të ngurtë, kancerave hematopoietikë, kancerave hematologjikë, 

sëmundjes autoimune, sëmundjes neurodegjenerative, sëmundjes kardiovaskulare, dhe infeksionit patogjenik. 

  

8. Një metodë për marrjen e një imazhi të një përbërësi sipas cilitdo prej pretendimeve 1 deri 5, ku metoda 

përfshin: 

a) administrimin e përbërësit te një subjekt; dhe 

b) vizualizimin in vivo të shpërndarjes së përbërësit me anë të skanimit me tomografinë e emisionit 

pozitronik (PET). 

  

9. Një përbërës sipas cilitdo prej pretendimeve 1 deri 5 për përdorim në marrjen e një imazhi, ku ky përdorim 

përfshin: 

a) administrimin e përbërësit te një subjekt; dhe 

b) vizualizimin in vivo të shpërndarjes së përbërësit me anë të skanimit me tomografinë e emisionit 

pozitronik (PET), ku shpërndarja e vizualizuar e përbërësit është tregues i pranisë ose i mungesës së 

një sëmundjeje. 

  

10. Një përbërës sipas cilitdo prej pretendimeve 1 deri 5 për përdorim në monitorimin e progresit të një 

sëmundjeje te një subjekt, ku ky përdorim përfshin: 

(a) administrimin te një subjekt në nevojë të përbërësit që lidhet te një molekulë target që shoqëron 

praninë e sëmundjes në një moment kohor të parë dhe marrjen e një imazhi e të paktën një pjese të 

subjektit për të përcaktuar sasinë e qelizave ose të indeve të sëmura; dhe 

(b) administrimin te subjekti të përbërësit në një ose më shumë momente kohore të njëpasnjëshme 

dhe marrjen e një imazhi e të paktën një pjese të subjektit në çdo moment kohor; ku përmasa dhe 

vendndodhja e qelizave ose e indeve të sëmura në çdo moment kohor është tregues i progresit të 

sëmundjes. 

  

11. Një përbërës sipas cilitdo prej pretendimeve 1 deri 5 për përdorim në kuantifikimin (përcaktimin sasior) e 

qelizave ose të indeve të sëmura te një subjekt, ku ky përdorim përfshin: 

(a) administrimin te një subjekt me qeliza ose inde të sëmura të përbërësit që lidhet te një molekulë 

target që ndodhet te qelizat ose indet e sëmura; dhe 

(b) zbulimin e emetimeve radioaktive të 18F në qelizat ose indet e sëmura, 



ku niveli dhe shpërndarja e emetimeve radioaktive në qelizat ose indet e sëmura është matëse sasiore e 

qelizave ose e indeve të sëmura. 

  

12. Një metodë e marrjes së një imazhi sasior të indeve ose qelizave që shprehin PD-L1, ku metoda përfshin 

vënien në kontakt të qelizave ose të indeve me një përbërës sipas pretendimit 1 që lidhet te PD-L1, dhe që 

zbulon ose quantifikon indin që shpreh PD-L1 duke përdorur tomografinë e emisionit pozitronik (PET). 

  

13. Një përbërje farmaceutike që përmban një përbërës sipas cilitdo prej pretendimeve 1 deri 5. 

  

 

 

 

(11) 10030 
(97)  EP3226858 / 03/02/2021 

(96)  15804777.9 / 03/12/2015 

(22)  17/03/2021 

(21)  AL/P/ 2021/198 

(54)  AGJENTË MIKROBIKË TË BAZUAR NË IMIDAZOL 

07/06/2021 

(30) 14196335  04/12/2014  EP 

(71)  Procomcure Biotech GmbH 

Breitwies 1, 5303 Thalgau, AT 

(72) ÖNDER, Kamil (Schwanenstrasse 21, 5201 Seekirchen); DATEMA, Roelf 

(Kortnaerkade 6L, 2518 AX Den Haag); MITCHELL, Dale (NewerneNats LaneWendens 

Ambo, Saffron WaldenEssex CB11 4LQ) ;KONDRATOV, Ivan (I. Kudri str. 31Apt. 17, 

Kyiv 01042) 

(74) Krenar LOLOÇI 

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

(57) 1. Një përbërje e përbërë prej pjesës strukturore të formulës (I) ose një kripë farmaceutikisht e 

pranueshme e përbërjes së sipërpërmendur, për përdorim si një medikament 

 
ku 

(i) Y është C; 

(ii) R1 është zgjedhur nga grupi i përbërë prej: 

H, -CH3, C2deri në6alkil, C3deri në6cikloalkil, halogjen, -(CH2)nN(CH3)2 ku n është një numër i plotë nga 

1 deri në 3, benzil opsionalisht i zëvendësuar në unazën fenil, heteroaril, dhe aril, dhe 

R2 është zgjedhur nga grupi i përbërë prej: 

H, -CH3, C2deri në 6alkil, C3deri në6cikloalkil, halogjen, -(CH2)nN(CH3)2 ku n është një numër i plotë nga 

1 deri në 3, 

me kushtin që të paktën një prej R1 ose R2 zotëron 3ose më shumëatome karbon; 

ose 



R1 dhe R2 janë të lidhur për të formuar një unazë karbociklike jo-aromatike me katër, pesë ose 

gjashtë elementë në këtë mënyrë duke siguruar një pjesë biciklike të bashkuar në të cilën një ose më 

shumë prej atomeve karbon të unazës që përfshin grupe R1 dhe R2 është opsionalisht i zëvendësuar 

nga një heteroatom i zgjedhur nga O, N, ose S, dhe ku një ose më shumë prej atomeve të unazës që 

përfshin grupe R1 dhe R2 është opsionalisht i zëvendësuar me një ose më shumë zëvendësues në 

mënyrë të pavarur të zgjedhur grupi i përbërë prej -CH3, C2deri në4alkil, halogjen, hidroksil, -OCH3, -

OC2deri në4alkil, etinil, -OCF3, dhe -CF3; me kushtin që R1 dhe R2 nuk mund të jenë të lidhur për të 

formuar një pjesë biciklike të bashkuar plotësisht aromatike, p.sh. një bicikël në të cilën të dy unazat 

janë aromatike; 

dhe 

(iii) A është heteroaril me 5 elementë dhe është zgjedhur nga grupi i përbërë prej 

(a) pirrolil, imidazolil, isoksazolil, tiazolil, isotiazolil, triazolil, oksadiazolil, tiadiazolil, dhe 

(b)   

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ku * është pika e lidhjes te atomi përkatësisht i etiketuar i B dhe ** është pika e lidhjes te atomi përkatësisht i 

etiketuar i 



 
, dhe ku unaza aromatike e A është opsionalisht e zëvendësuar nga një ose më shumë zëvendësues në mënyrë 

të pavarur të zgjedhur nga -CH3, C2deri në4alkil, halogjen, -OCH3, dhe -OC2deri në4alkil, në mënyrë të preferuar të 

zëvendësuar nga një ose më shumë zëvendësues në mënyrë të pavarur të zgjedhur nga -CH3, C2deri në4alkil, dhe 

halogjen, më tepër në mënyrë të preferuar nga një ose më shumë -CH3 zëvendësues; dhe 

(iv) B është aril, heteroaril, një sistem biciklik që përfshin të paktën një unazë aromatike, ose stiril; 

ku struktura e formulës (I) nuk është 

 
ku R2 është H; dhe ku 

kur R2 është H në strukturën e formulës (I), A nuk mund të jetë tiazolil; dhe ku 

kur pjesa strukturore e formulës (I) ka strukturën e përshkruar në formulën (III 3e), unaza që 

korrespondon me unazën A të formulës (I) mund të jetë opsionalisht e zëvendësuar, dhe kur 

zëvendësohet ajo është e zëvendësuar nga një ose më shumë zëvendësues në mënyrë të pavarur të 

zgjedhur nga -CH3, C2deri në4alkil, halogjen, -OCH3, dhe -OC2deri në4alkil; R1 dhe R2 janë siç 

përcaktohet për formulën (I) dhe R4 deri në R8 janë në mënyrë të pavarur të zgjedhur nga grupi i 

përbërë prej H, -CH3, C2deri në4alkil, halogjen, hidroksil -OCH3, -OC2deri në4alkil, -CF3, -OCF3, -NH2, -

CH2NH2, -N(CH3)2, -NO2, -CH2OH, -CO2CH3, -CO2C2deri në4alkil, - CO2H, -N(alkil)2 ku dy grupet 

alkil janë në mënyrë të pavarur të zgjedhur nga -CH3 ose C2deri në4alkil, -NH(alkil) ku grupi alkil është 

i zgjedhur nga -CH3 ose C2deri në4alkil, 4-morfolinil, 1-piperidinil, 4H-piperazinil, 4-C1deri në4alkil-

piperazinil, dhe 4-C3deri në6cikloalkil-piperazinil. 

 
 

  

2. Një përbërje për përdorim sipas pretendimit 1, ku B është zgjedhur nga grupi i përbërë prej 

 
 



 
 

 
 

 
ku * është pika e lidhjes te atomi përkatësisht i etiketuar i A; dhe ku B është opsionalisht i zëvendësuar. 

  

3. Një përbërje për përdorim sipas ndonjërit prej pretendimeve të mëparshme, ku grupi A është i zgjedhur nga 

formulat 

 
 

 
dhe është në mënyrë të preferuar 

 
, or 



 
ku * dhe ** janë siç përcaktohet më sipër. 

  

4. Një përbërje për përdorim sipas ndonjërit prej pretendimeve të mësipërme, ku B është një unazë fenil 

opsionalisht e zëvendësuar me një ose më shumë zëvendësues në mënyrë të pavarur të zgjedhur nga grupi i 

përbërë prej -CH3, C2deri në4alkil, halogjen, hidroksil, -OCH3, -OC2deri në4alkil, -CF3, -OCF3, -NH2, -CH2NH2, -

N(CH3)2, -NO2, -CH2OH, -CO2CH3 , -CO2C2deri në4alkil, -CO2H, -N(alkil)2 ku dy grupet alkil janë në mënyrë 

të pavarur të zgjedhur nga -CH3 ose C2deri në4alkil, -NH(alkil) ku grupi alkil është i zgjedhur nga -CH3 ose 

C2deri në4alkil, 4-morfolinil, 1-piperidinil, 4H-piperazinil, 4-C1deri në4alkil-piperazinil, dhe 4-C3deri në6cikloalkil-

piperazinil, në mënyrë të preferuar në mënyrë të pavarur i zgjedhur nga grupi i përbërë prej H, -CH3, C2deri 

në4alkil, iso-propil, tert-butil, halogjen ku halogjeni është në mënyrë të preferuar F ose Cl ose Br, hidroksil, -

OCH3, -CF3, -OCF3, -N(CH3)2, -NO2, dhe 4-metilpiperazinil, më shumë në mënyrë të preferuar në mënyrë të 

pavarur i zgjedhur nga grupi i përbërë prej H, -CH3, -CH2CH3, iso-propil, -N(CH3)2, halogjen ku halogjeni 

është në mënyrë të preferuar F ose Cl ose Br, -OCH3, -CF3, dhe -OCF3. 

  

5. Një përbërje për përdorim sipas ndonjërit prej pretendimeve të mësipërme, ku R1 është fenil i zëvendësuar 

me një ose më shumë zëvendësues në mënyrë të pavarur i zgjedhur nga grupi i përbërë prej -CH3, C2deri 

në4alkil, halogjen, hidroksil, -OCH3, -OC2deri në4alkil, etinil, -OCF3, dhe -CF3, më shumë në mënyrë të preferuar 

me një ose më shumë zëvendësues në mënyrë të pavarur i zgjedhur nga grupi i përbërë prej -CH3, -CH2CH3, -

OH, - CF3, -OCF3, etinil, dhe halogjen, ku halogjeni është në mënyrë të preferuar F ose Cl ose Br, më tepër në 

mënyrë të preferuar me një ose më shumë zëvendësues në mënyrë të pavarur të zgjedhur nga grupi i përbërë 

prej -CH3, -CH2CH3, -CF3, -OCF3, etinil, dhe halogjen, ku halogjeni është në mënyrë të preferuar F ose Cl ose 

Br. 

  

6. Një përbërje për përdorim sipas ndonjërit prej pretendimeve 1 deri në 5, ku R1 është aril, heteroaril, ose 

benzil ose benzil i zëvendësuar në unazën fenil, dhe R2 është i zgjedhur nga H, -CH3, -CH2N(CH3)2, dhe 

halogjen ku halogjeni është në mënyrë të preferuar Cl. 

  

7. Një përbërje siç përcaktohet në ndonjërin prej pretendimeve 1 deri në 6 për përdorim në trajtimin e 

infeksionit mikrobik dhe/ose një çrregullimi, vuajtje ose sëmundjeje të shkaktuar të paktën pjesërisht nga 

infeksioni mikrobik, në veçanti ku infeksioni mikrobik i sipërpërmendur është një infeksion bakterial dhe 

veçanërisht një infeksion bakterial i shkaktuar të paktën pjesërisht nga një ose më shumë specie bakteriale 

Gram-pozitive, veçanërisht ku një ose më shumë specie bakteriale Gram-pozitive të sipërpërmendura 

inkludojnë specie bakteriale Gram-pozitive rezistente ndaj antibiotikëve ekzistues, duke inkluduar në veçanti 

streptokoket rezistent ndaj shumë ilaçeve, stafilokokët rezistent ndaj shumë ilaçeve, ose enterokoket rezistent 

ndaj shumë ilaçeve, ku infeksionet mikrobike të sipërpërmendura mund të inkludojnë infeksione të përziera 

që përfshijnë të dyja speciet bakteriale Gram-pozitive rezistente ndaj dhe speciet bakteriale Gram-pozitive të 

ndjeshme ndaj antibiotikëve ekzistues dhe/ose një përzierje të specieve bakteriale që përfshijnë të paktën një 

specie bakteriale e cila shfaq rezistencë ndaj terapive ekzistuese; dhe ku antibiotikët ekzistues të 

sipërpërmendur dhe terapitë ekzistuese janë zgjedhur nga një ose më shumë anëtarë të grupit të antibiotikëve 

të përbëhen nga cefalosporina, kinolone, makrolide, vancomicinë, daptomicinë, linezolid, moenomicinë, 

platensimicinë dhe antibiotikë beta-laktamikë duke inkluduar penicilinat. 

 

8. Një përbërje siç përcaktohet në ndonjërin prej pretendimeve 1 deri në 6 për përdorim si një antibiotik në 

trajtimin e infeksionit bakterial dhe/ose një çrregullimi, vuajtje ose sëmundjeje të shkaktuar të paktën 

pjesërisht nga infeksioni bakterial, infeksioni bakterial i sipërpërmendur që është në mënyrë të preferuar i 

zgjedhur nga një ose më shumë infeksione dhe sëmundje infektuese nga lista që inkludon infeksionet e traktit 

respirator, infeksionet e komplikuara të lëkurës dhe indeve të buta, infeksionet e komplikuara intra-

abdominale, pneumonia e fituar nga komuniteti, pneumonia e fituar nga spitali, pneumonia e lidhur me 

ventilator, infeksionet e traktit urinar, meningjiti bakterial, endokarditi infektiv, sepsis, osteomieliti, artriti 

septik, septicemia, antraksi, osteomieliti, tuberkulozi, lebra, fashiti nekrotizues, ethet e kuqe të ndezur, ethet 

reumatike, ethet pas lindjes, dhe sindroma e shokut toksik streptokoksik, dhe infeksionet shtesë nozokomiale, 



për shembull infeksionet e shkaktuara nga përdorimi i kateterëve intravaskular. 

  

9. Një kompozim farmaceutik që përfshin përbërjen sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 8 dhe një 

mbartës farmaceutikisht të pranueshëm. 

  

10. Një përbërje siç përcaktohet në ndonjërin prej pretendimeve 1 deri në 6 për përdorim në trajtimin e e 

infeksionit mikrobik dhe/ose një çrregullimi, vuajtje ose sëmundjeje të shkaktuar nga ose të paktën pjesërisht 

nga infeksioni mikrobik, infeksioni mikrobik i sipërpërmendur që është një infeksion bakterial i shkaktuar nga 

ose të paktën pjesërisht nga Stafilokok aureus daptomicinë-rezistent meticilinë-rezistent. 

 

11. Një kombinim prej të paktën një përbërje siç përcaktohet në ndonjërin prej pretendimeve 1 deri në 6 dhe 

të paktën një inhibues të biosintezës së lipideve bakteriale, inhibuesi i sipërpërmendur që është 

platensimicinë, për përdorim në trajtimin e infeksionit mikrobik dhe/ose një çrregullimi, vuajtje ose 

sëmundjeje të shkaktuar nga ose të paktën pjesërisht nga infeksioni mikrobik, në veçanti ku infeksioni 

mikrobik i sipërpërmendur është një infeksion bakterial, në veçanti një infeksion bakterial i shkaktuar nga ose 

të paktën pjesërisht nga Stafilokok aureus meticilinë-rezistent. 

  

12.  Një kombinim për përdorim si përcaktohet në pretendimin 11, ku kombinimi prej të paktën një përbërje 

siç përcaktohet në ndonjërin prej pretendimeve 1 deri në 6 dhe të paktën një inhibues të biosintezës së 

lipideve bakteriale, inhibuesi i sipërpërmendur që është platensimicinë, është siguruar nga kombinimi i dy 

agjentëve aktivë në një formulim të vetëm përpara dozimit ose duke dozuar dy agjentët aktivë veçmas. 

  

13. Një përbërje ose kombinim për përdorim si përcaktohet në ndonjë prej pretendimeve 10 deri në 12, ku 

përbërja siç përcaktohet në ndonjërin prej pretendimeve 1 deri në 6 është zgjedhur nga 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 



ose kombinime të tyre. 

  

14. Një përbërje ose kombinim për përdorim si përcaktohet në pretendimin 13, ku përbërja siç përcaktohet në 

ndonjërin prej pretendimeve 1 deri në 6 është e zgjedhur nga përbërjet 2, 6, 19, 25, 26, 48 dhe 50 ose 

kombinime të tyre. 

  

15. Një kompozim që përfshin (i) të paktën një përbërje siç përcaktohet në ndonjërin prej pretendimeve 1 deri 

në 14, në veçanti të paktën një përbërje e zgjedhur nga përbërjet 2, 6, 19, 25, 26, 48, 43, 44, 49, 50, 64, 65 dhe 

68, në mënyrë të preferuar të paktën një përbërje e zgjedhur nga përbërjet 2, 6, 19, 25, 26, 48 dhe 50, dhe (ii) 

të paktën një inhibues i biosintezës së lipideve bakteriale, inhibuesi i sipërpërmendur që është platensimicinë. 
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(74) Krenar LOLOÇI 

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

(57) 1. Një antitrup specifik për CD38 që përfshin një variabël të zinxhirit të rëndë prej sekuencës 

QVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFSSYYMNWVRQAPGKGLEWVSGISGDPSNTYY 

ADSVKGRFTISRDNSKNTLYLQMNSLRAEDTAVYYCARDLPLVYTGFAYWGQGTLVTVSS (SEQ ID 

NO: 8) dhe një variabël të zinxhirit të rëndë prej sekuencës 

DIELTQPPSVSVAPGQTARISCSGDNLRHYYVYWYQQKPGQAPVLVIYGDSKRPSGIPE 

RFSGSNSGNTATLTISGTQAEDEADYYCQTYTGGASLVFGGGTKLTVLGQ (SEQ ID NO: 9) dhe një 

rajon IgG1 Fc për përdorim në trajtimin e mielomës së shumëfishtë, ku antitrupi i sipërpërmendur është 

administruar në një dozë prej 16 mg/kg ose më shumë një herë në javë (q1w) për të paktën tetë javë, dhe ku 

antitrupi i sipërpërmendur është administruar në kombinim me deksametasone.  

2. Antitrupi për përdorim sipas pretendimit 1, ku antitrupi i sipërpërmendur është administruar në mënyrë 

intravenoze.  

3. Antitrupi për përdorim sipas çdo njërit prej pretendimeve të mëparshme, ku anttrupi i sipërpërmendur është 

administruar në mënyrë intravenoze për një periudhë prej dy orësh.  

4. Antitrupi për përdorim sipas çdo njërit prej pretendimeve të mëparshme, ku deksametasone është dozuar në 

20mg ose 40mg një herë në javë (q1W). 
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(74) Krenar LOLOÇI 

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

(57) 1.Përbërja 5-[3-(2,5-dikloro-4,6-dimetil-1-oksi-piridin-3-il)-[1,2,4]oksadiazol-5-il]-3-nitrobenzen-1,2-

diol ose kripërat, esteret, karbamatet dhe fosfatet farmakologjikisht të pranueshme të saj, për përdorim në 

kombinim me ilaçin katekolaminë levodopa, për profilaksinë ose trajtimin e sëmundjes së Parkinsonit, ku 

përbërja administrohet oralisht nënjë dozë të vetme ditoretë paktën një orë para ose pasdozës së fundit ditore 

të ilaçit katekolaminë. 

2.Përbërja për përdorim sipas pretendimit 1, ku doza efektive ditore e përbërjesështë 25 deri në300 mg/ditë. 

3.Përbërja për përdorim sipas pretendimit 1, ku doza specifike ditoree përbërjes është 1 mg, 3 mg, 5 mg, 10 

mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg, 30 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg, 400 mg, 800 mg ose 1200 mg. 

4.Përbërja për përdorim sipas pretendimit 1, ku doza specifike ditore e përbërjes është50 mg. 

5.Përbërja për përdorim sipas njërit prej pretendimeve 1 deri në 4, ku përbërja administrohet nga 0.25 deri në 

12 orë, në mënyrë të preferueshme nga 0.5 deri në 6 orë, në mënyrë më të preferueshme nga 0.75 deri në 4 

orë, pas një marrje të ushqimit. 

6.Përbërja për përdorim sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 5, ku përbërja administrohet nga 0.25 deri 

në2 orë, në mënyrë të preferueshme nga 0.5 deri në 1.5 orë, para një marrje të ushqimit. 

7.Përbërja për përdorim sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 4, ku përbërja administrohet pa ushqim 

dhe/osetë paktën një orë pas marrjes më të fundit të ushqimit dhe të paktën një orë para marrjes tjetër të 

ushqimit. 

8.Përbërja për përdorim sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 7, ku përbërja administrohet më pak se 90 

minutapara shkuarjes në shtrat, në mënyrë të preferueshme më pak se një orë para shkuarjes në shtrat. 

9.Përbërja për përdorim sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 8, ku përbërja administrohet në kohën e 

gjumit. 

10.Përbërja për përdorim sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 9, ku doza pasuese e katekolaminës 

është të paktën dy, në mënyrë të preferueshme të paktën gjashtë orëpas administrimit të përbërjes. 

11.Përbërja për përdorim sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në10, ku ilaçi katekolaminë administrohet 

në mënyrë sekuenciale osenjëkohësisht me një AADCi, të tilla si karbidopa ose benserazidi. 



12.Përbërja për përdorim sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në11, ku sëmundja e Parkinsonit është 

sëmundje e Parkinsonitme komplikime motorike. 

13.Përbërja 5-[3-(2,5-dikloro-4,6-dimetil-1-oksi-piridin-3-il)-[1,2,4]oksadiazol-5-il]-3-nitrobenzen-1,2-diol 

ose kripërat, esteret, karbamatet dhe fosfatet farmakologjikisht të pranueshme të saj, për përdorim në 

kombinim me ilaçin katekolaminë levodopa, për profilaksinë ose trajtimin e sëmundjes së Parkinsonit, ku 

përbërja administrohet oralisht një herëditore të paktën një orë para ose pas dozës së fundit ditore të ilaçit 

katekolaminë, dhe më pak se 90 minuta para shkuarjes në shtrat ose para kohës së gjumit, dhe të paktën një 

orë pas marrjes më të fundit të ushqimit dhe të paktën një orë para marrjes tjetër të ushqimit. 
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(74) Krenar LOLOÇI 

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

(57) 1. Një përbërjee cila është (a) një sulfonamid i pirimidinësi formulës (I), ose (b) një kripë 

farmaceutikisht të pranueshmee saj:  



 

 

2. Një përbërjesipas pretendimit 1 të formulës (I). 

   

3. Një kompozim farmaceutiki cilipërfshinnjë përbërjesiç pretendohet ose nëpretendimin 1 ose 2, dhe një 

ndihmës, hollues ose mbartës farmaceutikisht i pranueshëm. 

   

4. Një përbërjesiç pretendohet ose në pretendimin 1 ose 2për përdorimnë terapi. 

   

5. Një përbërjesiç pretendohet ose në pretendimin 1 ose 2për përdorimnë trajtimin enjë gjendje sëmundje të 

ndërmjetësuar nga kemokina, ku gjendja e sëmundjesështë astma, riniti alergik, sëmundja kronike obstruktive 

e mushkërive, sëmundja inflamatore e zorrëve, sindromi i zorrës së irrituar, osteoartriti, osteoporoza, artriti 

reumatoid ose psoriaza. 

 

6. Një përbërjesiç pretendohet nëpretendimin 2 nënjë formë kristalore. 

   

7. Një formë kristaloresiç pretendohet nëpretendimin6, e karakterizuar nganjë model i difraksionit të 

pluhurit me rreze X, të matur duke përdorur një gjatësi vale të rrezeve X 1.5418 Å, me të paktën një kulm në 

2-Theta (në gradë) të zgjedhur nga 8.5, 9.7, 10.6, 17.1, 19.9, dhe 21.2. 

 

8. Një formë kristaloresiç pretendohet nëpretendimin6, e karakterizuar nganjë model i difraksionit të 

pluhurit me rreze X, të matur duke përdorur një gjatësi vale të rrezeve X 1.5418 Å, me të paktën dy ose më 

shumë kulme në 2-Theta (në gradë) të zgjedhur nga 8.5, 9.7, 10.6, 17.1, 19.9, dhe 21.2. 

   

9. Një formë kristaloresiç pretendohet nëpretendimin6, e karakterizuar nganjë model i difraksionit të 

pluhurit me rreze X, të matur duke përdorur një gjatësi vale të rrezeve X 1.5418 Å, me të paktëntrekulmenë 2-

Theta (në gradë) të zgjedhur nga 8.5, 9.7, 10.6, 17.1, 19.9, dhe 21.2. 

   

10. Një formë kristaloresiç pretendohet nëpretendimin6, e karakterizuar nganjë model i difraksionit të 

pluhurit me rreze X, të matur duke përdorur një gjatësi vale të rrezeve X 1.5418 Å, me kulme në 2-Theta (në 

gradë) të 8.5, 9.7, 10.6, 17.1, 19.9, dhe 21.2. 

   



11. Një formë kristaloresiç pretendohet nëpretendimin6, e karakterizuarnëatë qëforma e sipërpërmendur 

kanjë model të difraksionit të pluhurit me rreze X, të matur duke përdorur një gjatësi vale të rrezeve X 1.5418 

Å, thelbësisht siç tregohet në Figurën 1. 

   

12. Një përbërjee cila është (a) një sulfonamid i azetidinësi formulës (VIII), ose (b) një kripëe saj:  
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(74) Krenar LOLOÇI 

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

(57) 1. Një kompozim për të bërë një liofil të ngurtë të nanopjesëzave lipide që përfshin një ose më shumë 

agjentë aktivë të acidit nukleik, kompozimi që përfshin: 

një pezullim ujor të nanopjesëzave lipide në një tretësirë farmaceutikisht të pranueshme, ku 

nanopjesëzat lipide kapsulojnë njërin ose më shumë agjentë aktivë të acidit nukleik; 

një përbërje dekstrin; dhe 

një përbërje sheqeri sakarid, 

ku sasia totale e përbërjeve të dekstrinës dhe sheqerit është nga 2% deri në 20% (w/v) të kompozimit, 

dhe 

ku përbërja e dekstrinës është nga 40 % deri në 70% (w/v) të sasisë totale të përbërjeve të dekstrinës 

dhe sheqerit. 



  

2. Kompozimi i pretendimit 1, ku me liofilizimin dhe rindërtimin e kompozimit, madhësia mesatare e 

nanopjesëzave është brenda 10% të madhësisë së tyre në kompozimin origjinal. 

  

3. Kompozimi i pretendimit 1, ku nanopjesëzat kanë një diametër mesatar prej nga 45 nm deri në 110 nm. 

  

4. Kompozimi i pretendimit 1, ku përqëndrimi i agjentëve aktivë të acidit nukleik është nga 1 mg/mL deri në 

10 mg/mL. 

  

5. Kompozimi i pretendimit 1, ku nanopjesëzat lipide përfshijnë një përbërje të zgjedhur nga përbërja A6, 

përbërja A9, përbërja AA, përbërja AB, përbërja C2, përbërja F5, përbërja F7, përbërja C24, dhe HEDC (2-

(bis(2-(tetradekanoiloksi)etil)amino)-N-(2-hidroksietil)-N,N-dimetil-2-oksoetan-amonium bromid). 

  

6. Kompozimi i pretendimit 1, ku njëri ose më shumë agjentë aktivë të acidit nukleik janë molekula ARNi të 

afta për të ndërmjetësuar ndërhyrjen e ARN-së, në mënyrë të preferueshme siARNtë, shARNtë, ddARNtë, 

piARNtë, ose rasiARNtë; ose ku njëri ose më shumë agjentë aktivë të acidit nukleik janë miARNtë, ARNtë 

antisens, plazmide, oligonukleotide hibride, ose aptamerë. 

  

7. Kompozimi i pretendimit 1, ku tretësira farmaceutikisht e pranueshme është një tampon HEPES, një 

tampon fosfat, një tampon citrat, ose një tampon që përmban Tris(hidroksimetil)aminometan. 

  

8. Kompozimi i pretendimit 1, ku përbërja e dekstrinës është një ciklodekstrin, në mënyrë të preferueshme një 

përbërje ciklodekstrin që ka një ose më shumë nga pozicionet 2, 3 dhe 6 hidroksil të zëvendësuara me 

sulfoalkil, benzenesulfoalkil, acetoalkil, hidroksialkil, hidroksialkil suksinat, hidroksialkil malonat, 

hidroksialkil glutarat, hidroksialkil adipat, hidroksialkil, hidroksialkil maleat, hidroksialkil oksalat, 

hidroksialkil fumarat, hidroksialkil citrat, hidroksialkil tartrat, hidroksialkil malat, ose grupe hidroksialkil 

citrakonat; ose ku përbërja ciklodekstrin është (2-hidroksipropil)-β-ciklodekstrin, 2-hidroksipropil-β-

ciklodekstrin suksinat, (2-hidroksipropil)-γ-ciklodekstrin, 2-hidroksipropil-γ-ciklodekstrin suksinat, sulfobutil 

eter β-ciklodekstrin, sulfobutil eter γ-ciklodekstrin, metil-β-ciklodekstrin, ose metil-γ-ciklodekstrin; ose ku 

përbërja ciklodekstrin është bashkangjitur në një zinxhir ose rrjet polimer; ose ku përbërja ciklodekstrin 

përmban një përbërje adsorbate, në mënyrë të preferueshme të zgjedhur nga kolesterol, lanosterol, zimosterol, 

zimostenol, desmosterol, stigmastanol, dihidrolanosterol, 7-dehidrokolesterol, kolesterol i pegiluar, acetat 

kolesteril, arakidonat kolesteril, butirat kolesteril, heksanoat kolesteril, miristat kolesteril, palmitat kolesteril, 

behanat kolesteril, stearat kolesteril, kaprilat kolesteril, n-dekanoat kolesteril, dodekanoat kolesteril, nervonat 

kolesteril, pelargonat kolesteril, n-valerat kolesteril, oleat kolesteril, elaidat kolesteril, erukat kolesteril, 

heptanoat kolesteril, linolelaidat kolesteril, linoleat kolesteril, beta-sitosterol, kampesterol, ergosterol, 

braksikasterol, delta-7-stigmasterol, dhe delta-7-avenasterol. 

  



9. Kompozimi i pretendimit 1, ku përbërja e sheqerit sakarid është një përbërje sheqeri monosakarid ose 

disakarid, në mënyrë të preferueshme e zgjedhur nga sukroza, laktoza, laktuloza, maltoza, trehaloza, 

celobioza, kojibioza, sakebioza, izomaltoza, soforoza, laminaribioza, gentiobioza, turanoza, maltuloza, 

izomaltuloza, gentiobiuloza, manobioza, melibioza, melibiuloza, dhe ksilobioza. 

  

10. Një proces për të bërë nje liofil të ngurtë nga një ose më shumë agjentë aktivë të acidit nukleik, procesi që 

përfshin liofilizimin e një kompozimi sipas ndonjërit prej pretendimeve 1-9. 

  

11. Një liofil i ngurtë i bërë nga procesi i pretendimit 10. 

  

12. Një proces për të bërë një produkt ilaçi që përfshin rindërtimin e një liofili të ngurtë sipas pretendimit 11. 

  

13. Një produkt ilaçi i bërë nga procesi i pretendimit 12. 

  

14. Një proces për të bërë një produkt ilaçi me acid nukleik, procesi që përfshin: 

sintetizimin e nanopjesëzave lipide, ku nanopjesëzat lipide kapsulojnë një ose më shumë agjentë 

aktivë të acidit nukleik; 

sigurimin e një pezullimi ujor të nanopjesëzave lipide në një tretësirë farmaceutikisht të pranueshme; 

shtimin e një përbërje dekstrin në tretësirën që përmban nanopjesëzat lipide; 

shtimin e një përbërje sheqeri sakarid në tretësirën që përmban nanopjesëzat lipide; 

liofilizimin e tretësirës që përmban nanopjesëzat lipide, duke formuar kështu një liofil të      fortë; 

duke formuar kështu një produkt ilaçi me acid nukleik, 

ku sasia totale e përbërjeve të dekstrinës dhe sheqerit sakarid është nga 2% deri në 20% (w/v) të 

tretësirës që përmban nanopjesëzat lipide, dhe 

ku përbërja e dekstrinës është nga 40% deri në 70% (w/v) të sasisë totale të përbërjeve të dekstrinës 

dhe sheqerit sakarid. 

  

15. Procesi i pretendimit 14, ku me rindërtimin, madhësia mesatare e nanopjesëzave është brenda 10% të 

madhësisë së tyre kur sintetizohen. 

  

16. Procesi i pretendimit 14, ku nanopjesëzat kanë një diametër mesatar prej nga 45 nm deri në 110 nm. 

  

17. Procesi i pretendimit 14, ku përqëndrimi i agjentëve aktivë të acidit nukleik është nga 1 mg/mL deri në 10 

mg/mL. 

  

18. Procesi i pretendimit 14, ku njëri ose më shumë agjentë aktivë të acidit nukleik janë molekula ARNi të 

afta për të ndërmjetësuar ndërhyrjen e ARN. 

  



19. Procesi i pretendimit 14, ku tretësira farmaceutikisht e pranueshme është një tampon HEPES, një tampon 

fosfat, një tampon citrat, ose një tampon që përmban Tris(hidroksimetil)aminometan. 

  

20. Procesi i pretendimit 14, ku përbërja e dekstrinës është një ciklodekstrin, në mënyrë të preferueshme një 

përbërje ciklodekstrin që ka një ose më shumë nga pozicionet 2, 3 dhe 6 hidroksil të zëvendësuara me 

sulfoalkil, benzenesulfoalkil, acetoalkil, hidroksialkil, hidroksialkil suksinat, hidroksialkil malonat, 

hidroksialkil glutarat, hidroksialkil adipat, hidroksialkil, hidroksialkil maleat, hidroksialkil oksalat, 

hidroksialkil fumarat, hidroksialkil citrat, hidroksialkil tartrat, hidroksialkil malat, ose grupe hidroksialkil 

citraconat; ose ku përbërja ciklodekstrin është (2-hidroksipropil)-β-ciklodekstrin, 2-hidroksipropil-β-

ciklodekstrin suksinat, (2-hidroksipropil)-γ-ciklodekstrin, 2-hidroksipropil-γ-ciklodekstrin suksinat, sulfobutil 

eter β-ciklodekstrin, sulfobutil eter γ-ciklodekstrin, metil-β-ciklodekstrin, ose metil-γ-ciklodekstrin; ose ku 

përbërja ciklodekstrin është bashkangjitur në një zinxhir ose rrjet polimer; ose ku përbërja ciklodekstrin 

përmban një përbërje adsorbate, në mënyrë të preferueshme të zgjedhur nga kolesterol, lanosterol, zimosterol, 

zimostenol, desmosterol, stigmastanol, dihidrolanosterol, 7-dehidrokolesterol, kolesterol i pegiluar, acetat 

kolesteril, arakidonat kolesteril, butirat kolesteril, heksanoat kolesteril, miristat kolesteril, palmitat kolesteril, 

behanat kolesteril, stearat kolesteril, kaprilat kolesteril, n-dekanoat kolesteril, dodekanoat kolesteril, nervonat 

kolesteril, pelargonat kolesteril, n-valerat kolesteril, oleat kolesteril, elaidat kolesteril, erukat kolesteril, 

heptanoat kolesteril, linolelaidat kolesteril, linoleat kolesteril, beta-sitosterol, kampesterol, ergosterol, 

braksikasterol, delta-7-stigmasterol, dhe delta-7-avenasterol. 

  

21. Procesi i pretendimit 14, ku përbërja e sheqerit sakarid është një përbërje sheqeri monosakarid ose 

disakarid. 
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(54)  KOMPOZIMET DHE METODAT PËR TRAJTIMIN E HEMORRAGJISË 

CEREBRALE NË NJË SUBJEKT NË TERAPINË SHOQËRUESE ME STATIN 

02/06/2021 

(30) 187132 P  15/06/2009  US 

(71)  Amarin Pharmaceuticals Ireland Limited 

2 Pembroke House Upper Pembroke Street 28-32, Dublin 2, IE 

(72) SONI, Paresh (Mystic Packer BuildingThird Floor12 Roosevelt Avenue, Mystic, 

Connecticut 06355); OSTERLOH, Ian (Mystic Packer BuildingThird Floor12 Roosevelt 

Avenue, Mystic, Connecticut 06355); WICKER, Pierre (Mystic Packer BuildingThird 

Floor12 Roosevelt Avenue, Mystic, Connecticut 06355); BRAECKMAN, Rene (Mystic 

Packer BuildingThird Floor12 Roosevelt Avenue, Mystic, Connecticut 06335) ;MANKU, 

Mehar (Mystic Packer BuildingThird Floor12 Roosevelt Avenue, Mystic, Connecticut 

06355) 

(74) Gazmir Isakaj 

Rruga ''Petro Nini Luarasi'', Ndërtesa 22, Hyrja 17, AP 28, Tiranë 

1. (57) Një kompozim farmaceutik për përdorim në trajtimin dhe/ose parandalimin e 

sëmundjes të lidhur me kardivaskulare në një subjekt, ku subjekti është në terapi 

shoqëruese të statin dhe ka një nivel bazë fillestar trigliceridesh në pangrënie prej 

rreth 200 mg/dL deri në rreth 500 mg/Dl, ku sëmundja e lidhur me kardiovaskulare 

është hemorragji cerebrale, ku kompozimi farmaceutik përmban rreth 4g ester etil 

acidi eikosapentaenoik (EPA), ku kompozimi farmaceutik nuk përmban në të vërtetë 

asnjë acid dokosaheksaenoik, dhe ku kompozimi farmaceutik administrohet tek 

subjekti çdo ditë. 

2. Kompozimi farmaceutik për përdorim të pretendimit 1, ku kompozimi farmaceutik 

është formuluar si një ose më shumë njësi dozash dhe njësi të tilla të dozës 

administrohen një deri në shumë herë në ditë. 

3. Kompozimi farmaceutik për përdorim të pretendimit 1, ku administrohen çdo ditë tek 

subjekti 4 kapsula që secila përmban rreth 1 g të ester etil EPA. 

4. Kompozimi farmaceutik për përdorim sipas pretendimit 1, ku kompozimi përmban së 

paku 96% të peshës ester etili EPA. 

5. Kompozimi farmaceutik për përdorim sipas pretendimit 1, ku subjekti është në terapi 

të qëndrushme shoqëruese me statin në kohën e fillimit të terapisë, mundësisht ku 



subjekti ka marrë një dozë ditore konstante statin për së paku 4 javë menjëherë 

përpara matjes së nivelit bazë të fillimit të glicerinës në pangrënie. 

6. Kompozimi farmaceutik për përdorim sipas pretendimit 1, ku subjekti ka një 

sëmundje të vendosur kardiovaskulare siç përcaktohet nga prania e ndonjë prej: 

sëmundjes klinike koronare të zemrës (CHD) ose ekuivalentëve të rrezikut klinik të 

CHD me një rrezik 10-vjeçar më të madh se 20%. 

7. Kompozimi farmaceutik për përdorim sipas pretendimit 1, ku profili bazë fillestar i 

lipidit në subjekt është matur para fillimit të terapisë. 

8. Kompozimi farmaceutik për përdorim sipas pretendimit 1, ku subjekti ka një ose më 

shumë nga: një vlere fillestare bazë jo-HDL-C prej rreth 200 mg/dL deri rreth 400 

mg/dL; një vlerë fillestare bazë totale të kolesterolit prej rreth 250 mg/dL në rreth 400 

mg/dL; një vlerë fillestare bazë të VLDL-C prej rreth 140 mg/dL në rreth 200 mg/dL; 

një vlerë fillestare bazë HDL-C prej rreth 10 mg/dL deri në rreth 100 mg/dL; dhe/ose 

një vlerë fillestare  bazë LDL-C prej rreth 30 deri në rreth 300 mg/dL. 

9. Kompozimi farmaceutik për përdorim sipas pretendimit 1, ku subjekti shfaq një ose 

më shumë nga sa vijon: (a) një reduktim të nivelit të trigliceridit me të paktën rreth 

5% në krahasim me bazën e fillimit; (b) një rritje në nivelet jo-HDL-C me më pak se 

30% në krahasim me bazën e fillimit; (c) një rritje në nivelet e HDL-C me të paktën 

rreth 5% në krahasim me bazën e fillimit; dhe/ose (d) një rritje në nivelet e LDL-C me 

më pak se 30% në krahasim me bazën e fillimit. 

10. Kompozimi farmaceutik për përdorim sipas pretendimit 1, ku subjekti shfaq një 

reduktim të triglicerideve në pangrënie, mundësisht një reduktim prej 5%, krahasuar 

me një subjekt të kontrolluar me placebo të mbajtur në terapi të qëndrueshme me 

statina dhe një nivel bazë fillimi në pangrënie të triglicerideve prej rreth 200 mg/dL në 

rreth 500 mg/dL, ku përbërja administrohet për një periudhë 12 javore. 

11. Kompozimi farmaceutik për përdorim sipas pretendimit 1, ku subjekti në terapi 

shoqëruese me statin merr ezetimibe. 
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(57) 1.Një mënyrë për gjenerimin e një dosjeje dalëse audio, mënyra përmban përdorimin e një ose më 

shumë procesorëve (2) dhe një memorje (3) për të kryer hapat e: 

Marrjes së gjurmëve audio (5), secila gjurmë audio (5) është një dosje me përmbajtje audio krijuar 

sipas parametrave audio,përfshirë një ose më shumë tempo, zhanër dhe hartë harmonike; 

ndarjes së secilës gjurmë audio (5) në të paktën një bllok audio të përzgjedhshëm (8), secili bllok 

audio (8) përmban përmbajtje audio nga instrumenti muzikor i përfshirë në krijimin e gjurmës audio; 

caktimit të një identifikuesi unik për secilin bllok audio (8) duke përdorur identifikuesit unikë që 

bërjen e përzgjedhjes së blloqeve audio (8), mënyra e karakterizuar në atë që: 

hapi i përdorimit të identifikuesve unikë për të përzgjedhur blloqet audio (8) që përmban 

përzgjedhjen e kombinimit të blloqeve audio (8) në mënyrë të tillë që kombinimi përmban 

agregimin e të gjithë identifikuesve për blloqet audio të përzgjedhur (8) nuk është vendosur 

në një regjistrim të pajisjes së depozitimit (9) që mban regjistrime të kombinimeve të 

identifikuesve unikë të blloqeve audio (8) të përdorur në dosje dalëse audio të gjeneruara 

më parë, në të cilat tregohet se kombinimi i blloqeve audio të përzgjedhur (8) është unik dhe 

i lejueshëm, duke gjeneruar dosjen dalëse audio duke kombinuar blloqet audio të 

përzgjedhur (8), depozitimin e regjistrimit të kombinimit të identifikuesve unikë për blloqet 

audio të përzgjedhur (8) të dosjes dalëse audio të gjeneruar në pajisjen e depozitimit (9); 

depozitimin e secilës dosje dalëse audio të gjeneruar në pajisjen e depozitimit (9) për 

tërheqjen e gjumrës audio të pararegjistruar (5); 

aplikimin e formatit muzikor në gjurmën audio të pararegjistruar (5) duke vënë në veprim 

mjete të editimit audio për të edituar gjurmën audio të pararegjistruar me anë të ndryshimit 

të axhustimit të tempos dhe hartës harmonike sipas formatit; 

vënen në veprim të mjeteve të ndarjes audio për të ndarë gjurmën audioë pararegjistruar të 

edituar në blloqet audio të ndarë (8) dhe depozitimin e shumësisë së blloqeve audio të ndarë 

(8) në një librari me përmbajtje muzikë interaktive, ku shumësia e blloqeve audio të ndarë 

(8) janë të përzgjedhshëm nga libraria me përmbajtje muzikë interaktive kur gjenerohet më 

tej dosjet dalëse audio dhe, 

lidhjen e një shumësie librarish me përmbajtje muzikë interaktive dhe bashkimin dhe 

përzierjen e përmbajtjes se shumësisë së librarive për të krijuar një përzierje massive 

universal të përmbajtjes së ndarë në në formën e blloqeve audio të edituara të ndarë nga 

gjurmët audio të pararegjistruara. 

2.Mënyra e pretendimit në çdonjërën prej pretendimeve të mëparshëm, në të cilën secili bllok audio (8) 

përmban përmbajtje audio nga një instrument muzikor i vetëm.  

3.Mënyra siç është pretenduar në çdonjërin prej pretendimeve të mëparshëm, që përmban hapin e:  

përzgjedhjes së blloqeve audio (8) me të njëjtat parametra audio për përdorim në gjenerimin e dosjes dalëse 



audio, secili bllok audio (8) që ka parametra audio sipas gjurmës audio (5) nga e cila blloku audio (8) është i 

ndarë.  

4.Mënyra siç është pretenduar në çdonjërin prej pretendimeve të mëparshëm, që përmban hapin edepozitimit 

të blloqeve audio (8) në një pajisje depozitimi (9) sipas një prej: parametrave audio të bllokut audio dhe 

instrumentit muzikor.  

5.Mënyra siç është pretenduar në çdonjërin prej pretendimeve të mëparshëm, që përmban hapat e: 

përzgjedhjes së blloqeve audio (8) për dosjen dalëse audio sipas të dhënave të preferencës së përdoruesit që 

përmban një ose më shumë prej: zhanrit muzikor, stilit muzikor dhe të dhënave të gjendjes.  

6.Mënyra siç është pretenduar në çdonjrëin prej pretendime të mëparshëm, që përmban një ose më shumë 

hapa të:  

vënien në veprim të një moduli mbajtës (51) për të mbajtur një ose më shumë blloqe audio (8) të përzgjedhur 

nga mjete përzgjedhjeje të bllokut audio (12) dhe për të ndëkëmbyer të paktën një prej blloqeve audio (8) të 

përzgjedhur nga mjetet përzgjedhës të bllokut audio (12) me një bllok audio të papërzgjedhur më parë sipas të 

dhënave të preferencës së përdoruesit; vënien në veprim të modulit përzierje (52) për të hequr automatikisht 

nga dosja dalëse audio të gjeneruar një ose më shumë blloqe audio (8) të përzgjedhur nga mjetet e 

përzgjedhjes së bllokut audio (12) dhe për të inkorporuar në dosjen dalëse audio një bllok audio ose blloqe 

audiosh (8) nga pajisja e depoztimit (9) që ka parametrat audio të njëjtë për të hequr bllokun audio ose blloqet 

audio (8); 

vënien në veprim të një moduli editimi dhe miksimi të audios (53) për të modifikuar, rifinuar, axhustuar, 

variuar dhe/ose ndryshuar karakteristikat e audios të dosjes dalëse audio të gjeneruar; vënien në veprim të 

modulit të editimit dhe miksimit të audios (53) për të modifikuar, rifinuar, axhustuar, variuar dhe/ose 

ndryshuar karakteristikat e audios së një blloku audio në dosjen dalëse audio të gjeneruar; dhe 

vënien në veprim të modulit të editimit dhe miksimit audio (53) për të axhustuar tempon dhe/ose ndryshimin 

e hartës harmonike të një gjurme audio. 

7.Mënyra siç pretendohet nëçdonjërin prej pretendimeve të mëparshëm, që përmban hapin e:  

importimit të performancave të instrumenteve të tjerë dhe/ose zërit nga një burim i jashtëm për inkorporim në 

një dosje dalëse audio.  

8.Mënyra siç pretendohet nëçdonjërin prej pretendimeve të mëparshëm, që përmban hapat e: 

vënies në përdorim të një moduli sinkronizimi audio (55) për të sinkronizuar dosjen dalëse audio me një dosje 

video, një dosje imazhi e palëvizshme, dhe/ose një dosje tekst.  

9.Mënyra siç pretendohet në çdonjërin prej pretendimeve të mëparshëm, që përmban transmetimin e dosjes 

dalëse audio të gjeneruar për një pajisje kompjuterike sipas hapave të: 

Ndarjes së blloqeve audio (8) të dosjes dalëse audio në segmente blloku audio, secili segment blloku 

audio ka njëhapësirë kohore të tillë që segmented e bllokut audio nga blloku audio i njëjtë (8) kanë 

një hapësirë kohore të ndryshme; 

transmetimin e segmenteve të bllokut audio që kanë një hapësirë kohore së bashku të tillë që 

segmented e bllokut audio kanë të njëjtën hapësirë kohore janë marrë në pajisjen kompjuterike në 

substancialisht të njëjtën kohë dhe, 

kombinimin në segmented e bllokut audio të pajisjes kompjuterike që kanë të njëjtën hapësirë kohore 

për të formuar të paktën një pjesë të dosjes dalëse audio, dhe kombinimin e pjesëve dalëse audio për 

të formuar dosjen dalëse audio në pajisjen kompjuterike. 

10.Një sistem (1) për gjenerimin e dosjes dalëse audio, sistemi (1) përmban një ose më shumë procesorë dhe 

memorje që përmbajnë udhëzime program të ekzekutueshëm nga një ose më shumë procesorë për të kryer 

hapat sipas çdonjërit prej pretendimeve 1 deri 9.  

11.Një medium jo tranzitor lexues makine që përmban udhëzimet që, kur ekzekutohen nga n jë ose më shumë 

procesorë, shkaktojnë që një ose procesorët të kryejnë hapat sipas çdonjërit prej pretendimeve 1 deri 9. 
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(57) 1. Një varg antigjen që përfshin grupe të ndryshme të rruazave të veshura me antigjen të fiksuar në një 

mbartës të ngurtë, ku secili grup përfshin 

(i) lloje të ndryshme të rruazave të veshura me një antigjen zbulimi, ose 

(ii) lloje të ndryshme të rruazave të veshura me një komplet të antigjeneve të zbulimit, dhe ku mbartësi i 

ngurtë është një fletë ose pllakë dhe antigjeni i zbulimit është një alergjen, një shënues infeksioni ose një 

autoantigjen, ku antigjeni i zbulimit ose kompleti i antigjeneve të zbulimit janë bashkuar me grupet e 

ndryshme të sipërpërmendura të rruazave me kimi të ndryshme lidhjeje. 

 

2. Vargu antigjen i pretendimit 1, ku antigjeni i zbulimit është një antigjen i prodhuar nga teknologjia e ADN-

së rekombinante ose një antigjen i izoluar dhe pastruar nga një material biologjik. 

3. Vargu antigjen i pretendimit 1, ku kompleti i antigjeneve të zbulimit është marrë nga një ekstrakt ose lizat 

nga një material burimor biologjik që përmban më shumë se një antigjen. 

4. Vargu antigjen i çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 3, ku rruazat janë mikro- ose nanorruaza, në mënyrë 

të preferueshme ku rruazat kanë një madhësi midis 5 dhe 500 nm në diametër, në mënyrë të preferueshme 

midis 200 dhe 500 nm në diametër. 

5. Vargu antigjen i çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 4, ku rruazat janë rruaza lateks, rruaza plastike 

polimerike, në mënyrë të preferueshme rruaza polistireni, rruaza të bëra nga polimere biokompatibile, ose 

rruaza qelqi, në mënyrë të preferueshme rruaza silicë. 

6. Vargu antigjen i çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 5, ku antigjeni i zbulimit lidhet në mënyrë kovalente 

ose jo-kovalente, në mënyrë të preferueshme nga absorbim pasiv. 

7. Vargu antigjen i çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 6, ku mbartësi i ngurtë është një fletë ose pllakë e 

një materiali poroz ose jo poroz, në mënyrë të preferueshme një fletë nitroceluloze, në mënyrë më të 

preferueshme një fletë e laminuar me nitroceluozë. 

8. Vargu antigjen i çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 7, ku vargu përfshin të paktën 25 grupe të ndryshme, 

në mënyrë të preferueshme ku secili grup është fiksuar si element i adresueshëm në një varg drejtëkëndësh, në 

mënyrë opsionale në dendësi prej 1 elementi të adresueshëm për mm2. 

9. Vargu antigjen i çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 8, ku rruazat e veshura me antigjen janë rruaza të 

veshura me alergjen dhe secili grup i rruazave të veshura me alergjen përfshin 

(i) lloje të ndryshme të rruazave të veshura me një alergjen, ose 

(ii) lloje të ndryshme të rruazave të veshura me një komplet alergjenësh, në mënyrë të preferueshme një 

ekstrakt alergjen, ku alergjeni ose kompleti i alergjenëve janë lidhur në grupet e ndryshme të 

sipërpërmendura të rruazave me kimi të ndryshme lidhjeje. 

 

10. Metoda e zbulimit të një imunoglobuline specifike për një antigjen zbulimi ose për një komplet të 

antigjeneve të zbulimit që përfshin 

(i) sigurimin e një vargu antigjenesh sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 9, 



(ii) inkubimin e vargut me një mostër, 

(iii) inkubimin e vargut me një reagent zbulimi, 

(iv) në mënyrë opsionale inkubimin e vargut me një reagent gjenerues sinjali, dhe 

(v) matjen e një sinjali të zbulueshëm. 

 

11. Metoda e pretendimit 10, ku imunoglobulina është një antitrup IgE i shoqëruar me alergji ose një antitrup 

IgG i shoqëruar me një infeksion ose një sëmundje autoimune. 

12. Metoda e çdo njërit prej pretendimeve 10 ose 11, ku mostra është një lëng biologjik, në mënyrë të 

preferueshme serum, gjak i plotë ose i përpunuar, lëng nazal ose urinë, një lizat qelizor ose një ind homogjen 

nga një subjekt ose një grumbull subjektesh. 

13. Metoda e çdo njërit prej pretendimeve 10 deri në 12, ku reagenti i zbulimit është një lidhës afiniteti 

specifik për imunoglobulinën, në mënyrë të preferueshme një antitrup, një aptamer ose një afitrup, në mënyrë 

opsionale ku reagenti i zbulimit është (i) në mënyrë të drejtpërdrejtë i etiketuar, në mënyrë të preferueshme 

me një përbërje me ngjyrë ose fluoreshente ose me nanopjesëza ari ose nanopjesëza lateks me ngjyrë; ose (ii) 

i konjuguar me një enzimë. 

14. Metoda e çdo njërit prej pretendimeve 10 deri në 13, që përfshin më tej inkubimin e vargut antigjen me 

një reagent gjenerues sinjali sipas hapit (iv) të pretendimit 10, ku reagent i zbulimit është i konjuguar me një 

enzimë dhe reagent gjenerues i sinjalit përfshin një substrat për enzimën e sipërpërmendur. 

15. Metoda e çdo njërit prej pretendimeve 10 deri në 14, që përfshin më tej inkubimin e vargut antigjen me 

një tretësirë ndalimi që ndjek hapin (iv) të pretendimit 10. 

16. Metoda e çdo njërit prej pretendimeve 10 deri në 15, ku imunoglobulina është një antitrup IgE i lidhur me 

alergji, metoda që përfshin 

(i) sigurimin e një vargu antigjen sipas pretendimit 9, 

(ii) inkubimin e vargut me një mostër, 

(iii) inkubimin e vargut me një reagent zbulimi, në mënyrë të preferueshme një antitrup IgE-specifik ose 

aptamer IgE-specifik, 

(iv) në mënyrë opsionale inkubimin e vargut me një reagent gjenerues sinjali, dhe 

(v) matjen e një sinjali të zbulueshëm. 

 

17. Një kontenier që përfshin një dhomë prove që përmban vargun antigjen të çdo njërit prej pretendimeve 1 

deri në 9, një rezervuar për mbetje të lëngëta, dhe në mënyrë opsionale një barkod. 

18. Një mjet që përfshin një varg antigjen sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 9, një reagent zbulimi, 

një ose më shumë tampona, një ose më shumë mostra kontrolli dhe udhëzime për përdorimin e mjetit në një 

metodë sipas çdo njërit prej pretendimeve 10 deri në 16, dhe në mënyrë opsionale një reagent gjenerues 

sinjali. 

19. Një aparat që përfshin një dhomë që përmban një ose më shumë kontenierë sipas pretendimit 17, një 

pipetë dhe një pajisje për zbulimin e sinjalit. 
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(57) 1. Një system automatik dhe modular për manovrimin e shportave (32) të përdorura për të mbajtur bimë 

ose të ngjashme për rritje nëpërmjet bujqësisë hidroponike, ose aeroponike ose akuaponike, sistemi i 

përmendur përmban një modul të parë (30) me një plan katërkëndor dhe një rregullim vertikal të përkufizuar 

nga suportet vertikale respektive (31), moduli i parë i përmendur (30) përmban dy zona laterale, secila prej 

tyre përfshin një shumësi ulësesh ose udhëzuesish substancialisht horizontal dhe të mbivendosur (37, 37’) për 

shporta (32) dhe, një zonë qendrore në të cilën një pajisje transferimi shportë vertikale (33) vë në veprim, në 

mënyrë të rrëshqitshme përgjatë një aksi vertikal (Z) të rregulluar në mjete lëvizjeje të aktivizuar nga 

montime të motorizuara (34) në gjendje që të transmetojnë pajisjen e transfertimit shportë vertikale të 

përmendur (33) nga një pozicion i ulët drejt një pozicioni të ngritur në përputhje me cdo shportë (32) dhe e 

kundërta, pajisja e trasnferimit shportë vertikale e përmendur (33) janë të siguruara me një guaskë pushimi 

(33’) për një shportë (32) dhe me mjetet e parë që vënë në funksionim shportën e përmendur përgjatë aksit 

horizontal të parë (Y) nga dhe drejt një ulëse respective të siguruar brendda një prej zonave laterale të 

përmendura, sisitemi është i karakterizuar në atë që moduli i parë i përmendur (30) më tej përmban mjete të 

dyta (36) të rregulluara në zonën qendrore të përmendur në të cilën pajisja e transferimit shportë vertikale të 

përmendur (33) vë në veprim, merr në ngarkim një shportë (32) kur kjo e fundit ndodhet në guaskën vetë 

(33’) të pajisjes së transferimit shportë vertikale të përmendur (33) dhe zhvendos shportën e përmendur (32) 

përgjatë një aksi të dytë (X) horizontat dhe të drejtë me aksin horizontal të përmendur (Y) për të kryer 

transferimin e drejtpërdrejtë të shportës së përmendur (32) drejt një guaske tjetër (33’) të një pajisje 

transferimi shportë tjetër vertikale (33) të një modulit të dytë (30) rregulluar përgjatë dhe lidhur me modulin e 

parë të përmendur. 

2. Sistemi sipas pretendimit 1, karakterizuar në atë që përmban një shumësi modulesh të tjerë (30) të 

rregulluar ngjitur me njëri-tjetrin dhe ndërlidhur në mënyrë të tillë që të paktën dy prej tyre janë rreshtuar 

përgjatë aksit horizontat të parë (Y) ose të dytë (X). 

3. Sistemi sipas një prej pretendimeve të mëparshëm, karakterizuar në atë që secili modul është në formë 

katrore dhe në atë që secila prej zonave laterale të përmendura dhe zonës qendrore të përmendura ka 

dimensione në plan substancialisht të njëjta.  

4. Sistemi sipas një prej pretendimeve të mëparshëm, karakterizuar në atë që mjetet e dyta të përmendura 

(36) përmbajnë rolera ose rripa të motorizuar që veprojnë mbi shportë (32) dhe në atë që guaska vetë e 

përmendur (33’) sigurohet me hapje (35) brenda rolerave të motorizuar të përmendur të vënë në veprim për 

marrjen në ngarkim të shportës (32).  

5. Sistemi sipas një prej pretendimeve të mëparshëm, karakterizuar në atë që përmban një pajisje (85) që 

vepron ndërmjet ulëseve (37, 37’) ose drejttuesve të moduleve ngjitur (30), të përshtatur për të transmetuar 

një shportë (32) nga një zonë laterale të një moduli (30) drejt një zone laterale të një moduli ngjitur përgjatë 

aksit horizontar të parë të përmendur (Y). 



6. Sistemi sipas pretendimit 5, karakterizuar në atë që pajisja e përmendur (85) përmban një cift rripash të 

motorizuar përballë dhe paralel me njëri-tjetrin të rregulluar ndërmjet zonave laterale respektive me modulet e 

ngjitur (30).  

7. Sistemi sipas një prej pretendimeve të mëparshëm, karakterizuar në atë që manovrimi i lëvizjës së 

shportës së përmendur (32) është kontrolluar nga një njësi elektronike kontrolli që kontrollon lëvozjën e 

pajisjes së transfertimit shportë vertikale të përmendur (33) që i përkasin secilit modul (30) dhe pajisjet e 

transferimit shportë horizontale që i përkasin secilit modul dhe që lidhin modulet ngjitur.  

8. Sistemi sipas një prej pretendimeve të mëparshëm, karakterizuar në atë që të paktën një prej moduleve të 

përmendur (30) përmban mjete ndricimi dhe/ose irrigimi dhe/ose elemente të përshtatshëm për zhvillimin e 

bimëve. 

9. Sisitemi sipas pretendimit 8, karakterizuar në atë që secili modul (30) mund të ndahet në sipërfaqe të 

ndryshme të mbivendosura, secila prej tyre merret me funksione të ndryshme ose uniforme ër zhvillimin e 

bimevë të ndodhura në shportë (32).  

10. Sistemi sipas pretendimit 9, karakterizuar në atë që shportat (32) janë pozicionuar brenda secilit modul 

(30) në zona të ndryshme që kanë funksione të ndryshme, një prej të cilave është e lirë nga ndricimi dhe e 

mbrojtur në mënyrë të përshtatshme për nënshtrimin e të korrave në një gjendje të simulimit të natës, njëra 

prej të cilave përfshin një mjet ndriçimi të përdorur për simulimin e rrezatimit të ditës dhe diellit për 

fotosintezën, dhe një tjetër prej të cilave përmban mjete irrigimi. 

11. Sistemi sipas një prej pretendimeve 9 dhe 10, karakterizuar në atë që secili modul (30) është 

pozicionuar në sistem në zona të ndryshme që kanë funksione të ndryshme, njëra prej të cilave është e lirë nga 

ndriçimi dhe e mbrojtur në mënyrë të përshtatshme për t'i nënshtruar të korrave në një gjendje të simulimit të 

natës, një tjetër prej të cilave përmban një mjet ndricimi të përdorur për simulimin e rrezatimit të ditës dhe 

diellit për fotosintezën, dhe një tjetër prej të cilave përmban mjete irrigimi.  

12. Sistemi sipas pretendimt 11, karakterizuar në atë që ai përfshin një ose më shumë zona të përdorura për 

mbjellje të cilat mund të diversifikohen bazuar në llojet e ndryshme të të korrave.  

13. Sistemi sipas një pre pretendimeve të mëparshëm karakterizuar në atë që lëvizja e shportave të 

përmendura (32) manovrohet dhe drejtohet nga një njësi elektronike kontrolli dhe/ose nga një system 

informacioni të siguruar me mjete memorjeje në të cilat koordinatat e farës të prodkutit të bimës individuale 

dhe pozicioni fizik i produktit bimë individuale është regjistruar si i rregulluar në një shportë individuale (32).  

14. Sistemi sipas pretendimit 13 karakterizuar në atë që përmban një ose më shumë kamera, të shpërndara 

në një zonë të përshtatshme të një ose më shumë modulesh (30), të adaptuar për të regjistruar gjendjen e 

bimëve në një shportë duke dërguar të dhënat në një sistem informacioni që përpunon gjendjen e secilës bimë, 

e krahason atë me imazhet e mëparshme, me ato që bimëve me karakteristika të ngjashme dhe vlerëson 

gjendjen e tyre shëndetësore për të optimizuar procesin e rritjes së produkteve bimë individuale. 
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Rr. Ibrahim Rugova, P.1/1, Kati II, Tiranë, Shqipëri (Albania) 

(57) 1. Një qelizë imune e inxhinierizuar me defekt për Suv39hl, për përdorim në terapinë 

qelizore adoptuese të kancerit, ku shprehja Suv39hl dhe/ose aktiviteti ka qenë bllokuar në 

mënyrë selektive ose inhibuar dhe ku qeliza imune e inxhinierizuar e sipërpërmendur: 

- është një qelizë T, një qelizë NK, ose një paraardhës i qelizës T cell, dhe 

- më tej përfshin një ose më shumë receptorë të antigjenit gjenetikisht të 

inxhinierizuar që lidhin në mënyrë specifike një antigjen të synuar. 

  



2. Qeliza imune e inxhinierizuar me defekt për Suv39hl për përdorim sipas pretendimit 1, 

ku gjeni SUV39hl ka qenë shtypur ose prishur. 

  

3. Qeliza imune e inxhinierizuar me defekt për Suv39hl për përdorim sipas pretendimit 2, 

ku shtypja ose prishja e  gjenit është arritur nga heshtja e gjenit, knockdown, knockout, 

knock-in dhe/ose teknika të prishjes së gjeneve, të tilla si editimi i gjenit. 

  

4. Qeliza imune e inxhinierizuar me defekt për Suv39hl për përdorim sipas pretendimit 2 

ose 3, ku shtypja ose prishja e gjenit Suv39hl involvon fshirjen e gjithë gjenit, ekzonit, ose 

rajonit, zëvendësimin me një sekuencë ekzogjene, dhe/ose mutacionin nga ndryshimi i 

korrnizës ose mutacionin pa kuptim brenda gjenit. 

  

5. Qeliza imune e inxhinierizuar për përdorim sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 

4, ku qeliza T është një qelizë CD4+ T, një qelizë CD8+ T, ose një qelizë CD4+/CD8+ T. 

  

6. Qeliza imune e inxhinierizuar për përdorim sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 

5, ku qeliza është autologe. 

  

7. Qeliza imune e inxhinierizuar për përdorim sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 

5, ku qeliza është alogjenike. 

  

8. Qeliza imune e inxhinierizuar për përdorim sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 

7, ku antigjeni i synuar është shprehur në qeliza kanceri dhe/ose është një antigjen universal 

i tumorit. 

  

9. Qeliza imune e inxhinierizuar për përdorim sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 

8, ku një ose më shumë receptori i antigjenit gjenetikisht i inxhinierizuar është një receptor 

i qelizës T (TCR) ose një receptor i antigjenit kimerik (CAR) që inkludon një ose më 

shumë molekula lidhëse të antigjenit në pjesën e tyre jashtëqelizore. 

  



10. Qeliza imune e inxhinierizuar për përdorim sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 

9, ku qeliza më tej shpreh të paktën një receptor gjenetikisht të inxhinierizuar të dytë që 

njeh një antigjen të ndryshëm. 

  

11. Qeliza imune e inxhinierizuar për përdorim sipas çdo njërit prej pretendimit 1 deri në 

10, e cila është inkluduar në një kompozim farmaceutik. 

  

12. Qeliza imune e inxhinierizuar ose një kompozim që përfshin prej tyre për përdorim 

sipas çdo njërit prej pretendimeve 1-11, ku qeliza ose kompozimi i sipërpërmendur është 

administruar në kombinim me një modulator të pikave të kontrollit imunitare. 

  

13. Qeliza imune e inxhinierizuar ose një kompozim që përfshin prej tyre për përdorim 

sipas pretendimit 12, ku modulatori i pikave të kontrollit imunitare është zgjedhur nga një 

anti-PD1 ose një anti-PDL1. 

  

14. Një metodë e prodhimit të një qelize imune gjenetikisht të inxhinierizuar siç 

përcaktohet në çdo njërin prej pretendimit 1-13 që përfshin inhibimin e shprehjes dhe/ose 

aktivitetit të Suv39hl në qelizën imune; dhe prezantimi në qelizën imune të sipërpërmendur 

të një ose më shumë receptoreve të antigjenit gjenetikisht të inxhinierizuar që lidhen në 

mënyrë specifike te një antigjen i synuar. 
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(57) 1. Një përbërje risorbuese in vivo që përfshin një polimer jo kristalor poli(1,3-

trimetilen karbonat) (PTMC) dhe një mbartës xheli risorbues, ku mbartësi i xhelit është në 

formën e një xheli ujor polisakarid, ku PTMC është në formën e mikrogrimcave me një 

diametër që varion mes 1 dhe 200 µm, dhe ku mikrogrimcat kanë përmbajtje dhe dendësi 

homogjene gjatë gjithë mikrogrimcës, janë në thelb rrumbullak dhe kanë sipërfaqe të 

lëmuara. 

2. Një përbërje risorbuese in vivo sipas pretendimit 1, ku mbartësi i xhelit përfshin tiparin 

viskoelastik të rrallimit të qethjes.  

3. Një përbërje risorbuese in vivo sipas pretendimit 1, ose 2, ku mbartësi i xhelit përfshin 

një polisakarid të zgjedhur nga grupi i përbërë prej një polisakarid i derivuar nga celuloza, 

një niseshte, një kitinë, një kitosan, një acid hialuronik, një polisakarid hidrofobikisht të 

modifikuar, një algjinat, një karragjen, një agar, një agarozë, një kompleks intramolekular 

të një polisakaridi, një oligosakarid dhe një polisakarid makrociklik.  

4. Një përbërje risorbuese in vivo sipas pretendimit 3, ku mbartësi i xhelit polisakarid 

përfshin një polisakarid të derivuar nga celuloza, në mënyrë të preferuar të zgjedhur nga 

grupi i përbërë prej karboksimetilceluloza, natrium karboksimetilceluloza, agar 

metilceluloza, hidroksipropil metilceluloza, etilceluloza, celuloza mikrokristalore dhe 

celuloza e oksiduar, më shumë në mënyrë të preferuar mbartësi i xhelit polisakarid 

risorbues përfshin natrium karboksimetilcelulozën.  

5. Një përbërje risorbuese in vivo sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 4, ku PTMC 

është një homopolimer, një polimer linear, një polimer i degëzuar, një kopolimer, një 

terpolimer, një përzierje ose komposit i tipeve të ndryshme të homo/ko/ter-polimereve, ose 

një polimer i lidhur kryq.  

6. Një përbërje risorbuese in vivo sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 5, ku PTMC 

ka një numër mesatar të peshës molekulare (Mn) prej rreth 500 deri në rreth 600.000 g/mol, 

më shumë në mënyrë të preferuar rreth 100.000 deri në rreth 600.000 g/mol.  



7. Një përbërje risorbuese in vivo sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 6, ku PTMC 

është i pranishëm në një përqëndrim prej rreth 1 deri në rreth 40 përqindje vëllimi (v/v).  

8. Një përbërje risorbuese in vivo sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 7, ku 

materiali i mbartësit të xhelit është i pranishëm në një përqëndrim prej rreth 0.2 deri në 

rreth 20 përqindje peshe (w/w).  

9. Një përbërje risorbuese in vivo sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 8, ku 

kompozimi ka një viskozitet prej rreth 5.000 deri në rreth 5.000.000 mPa.s në temperaturë 

dhome.  

10. Një përbërje risorbuese in vivo sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 9, ku një 

substancë e mëtejshme është e pranishme, në mënyrë të preferuar një përbërës aktiv, në 

mënyrë të preferuar një anestetik.  

11. Një përbërje risorbuese in vivo sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 10, ku 

kompozimi është një kompozim farmaceutik.  

12. Një përbërje risorbuese in vivo sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 11, ku 

kompozimi është një kompozim kozmetik ose estetik.  

13. Një përbërje risorbuese in vivo sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 12, ku 

kompozimi është një kompozim për të indet shtuese, në mënyrë të preferuar ind i butë, në 

mënyrë të preferuar një implant ose mbushës për përdorim intradermal, thellë në lëkurë, 

subdermal ose subkutan.  

14. Një përbërje risorbuese in vivo sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 13, për 

përdorim si një medikament, në mënyrë të preferuar për të trajtuar një anomali të lëkurës 

ose shfytyrimin, për të kontrolluar funksionin e fshikëzës, për të kontrolluar refluksin 

gastrik, për të trajtuar disfunksionin erektil dhe/ose ejakulimin e parakohshëm, për të 

trajtuar kordat vokale, dhe/ose për trajtimin e sëmundjeve të kyçeve dhe kërceve.  

15. Përdorimi i një përbërje risorbuese in vivo sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 

13 për përgatitjen e një medikamenti për të trajtuar një anomali të lëkurës ose shfytyrimin, 

për të kontrolluar funksionin e fshikëzës, për të kontrolluar refluksin gastrik, për të trajtuar 

disfunksionin erektil dhe/ose ejakulimin e parakohshëm, për të trajtuar kordat vokale, 

dhe/ose për trajtimin e sëmundjeve të kyçeve dhe kërceve. 
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(57) 1. Metoda për përgatitjen e biokarburanteve duke përdorur etanol 

nëpërmjet konvertimit të etanolit në një përzjerje me hidrokarbone, në një 

process katalitik në një shtrat të llojit-zeolite aluminosilikate, në mënyrë më të 

preferuar në prezencën e një forme hidrogjeni të katalizatorit zeolit, 

karakterizuar në atë që etanoli, veçanërisht nga fermentimi i alkoolit, në një 

përqëndrim prej të paktën 10% w/w, ose një përzjerje e etanolit me alkoole të 

tjera me molekula që përmbajnë në mënyrë të preferuar jo më shumë se 5 

atome karboni, përpara se procesi i konvertimit katalitik është përzjerë me një 

gaz hollues që përmban hidrokarbone ose një përzjerje të hidrokarboneve me 

substanca jo-oksiduese, të tilla si azoti, hidrogjeni, ose dioksidi i karbonit, dhe 

procesi i konvertimit është kryer pa furnizuar rrjedhën e përzierjes së 

reaksionit me sasi ekuimolarë të ujit, dhe pa ndonjë sasi shtesë të nxehtësisë, 

në një process një-hap në fazë gazi në një temperaturë prej 250-450°C, në 

mënyrë të preferuar në një temperaturë prej 270-350°C dhe në një presion deri 

në 5 MPa (deri në 50 bar) duke përdorur të paktën dy reaktorë rrjedhës që 

veprojnë në mënyrë alternative, në mënyrë të preferuar katër të lidhur në seri, 

të mbushur me një katalizator nga një grup i llojit-zeolit aluminosilikate, secili 

reaktor i siguruar me një ndërrues nxehtësie, dhe më tej në një temperaturë 

deri në 100°C, në mënyrë të preferuar 30-80°C, dhe në një presion deri në 2 

MPa (20 bar), fraksioni i “zemrave” është rikuperuar nga produkti i reaksionit, 

dhe pjesa e mbetur, në tërësi ose në pjesë, është ricikluar mbrapa për të holluar 

materialin e papërpunuar që përmban-alkool, ku si gaz hollues që përmban 

hidrokarbone është përdorur një nën-produkt i procesit pas ndarjes së 

fraksionit “zemra”, nën-produkti i përmendur është përdorur në një sasi prej 



0.5:1 deri 20:1 në raport me peshën e materialit të papërpunuar që përmban 

alkool, ku në proces është përdorur një katalizator nga grupi aluminosilicate i 

llojit zeolite ZSM-5 me SiO2/Al2O3 raport nga 50 deri 280, në formën e 

"makaroni" me një diametër prej 1.6 mm ose 3.2 mm dhe gjatësi deri në 20 

mm. 

 

2. Metoda sipas pretendimit 1, karakterizuar në atë që hollimi është kryer në 

një përzjerje alkooli ose një përzjerje të avulluar që përmban alkool. 

 

3. Metoda sipas Pretendimit 1, karakterizuar në atë që konvertimi katalitik 

është kryer në një përzjerje të etanolit me alkoole të tjera dhe/ose përbërje 

organike që përmbajnë oksigjen, të tilla si: aldehide, ketone, ester, në mënyrë 

të preferuar me përmbajtje karboni në molekulën e jo më shumë se C5. 

4. Metoda sipas Pretendimit 1, karakterizuar në atë që konvertimi katalitik 

është kryer në një përzjerje të etanolit me mbetje dhe/ose mbeturina të 

distilimit të formuara gjatë ndarjes së etanolit, që është, fusel, vaj fusel, 

dhe/ose "koka". 

 

5. Metoda sipas Pretendimit 1, karakterizuar në atë që si gaz hollues që 

përmban hidrokarbone është përdorur një nën-produkt i procesit pas ndarjes së 

fraksionit “zemra”, nën-produkti i përmendur është përdorur në një sasi prej 

3:1 deri 8:1 në raport me peshën e materialit të papërpunuar që përmban 

alkool.  

 

6. Metoda sipas Pretendimit 1, karakterizuar në atë që si gaz hollues që 

përmban substanca jo-oksiduese është përdorur një përzjerje hidrokarboneve 

të ulëta, në mënyrë të preferuar deri në C5, në mënyrë më të preferuar një 

përzjerje e hidrokarboneve të origjinës jo-antropogjenike në një sasi sipas 

peshës nga 3: 1 deri 8: 1 në raport me materialin e papërpunuar që përmban 

alkool.  

 

7. Metoda sipas Pretendimit 1 deri 6, karakterizuar në atë që në proces janë 

përdorur materiale të papërpunuara të origjinës bimore dhe/ose shtazore.  
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(57) 1. Një përbërje e Formulës (I) 

 

ose një tautomer ose një formë stereoizomerike e saj, ku 

R1 është zgjedhur nga grupi i përbërë prej CH3, CH2F, CHF2, dhe CF3; 

R2 është zgjedhur nga grupi i përbërë prej hidrogjenit dhe CH3; 

L1 përfaqëson një sistem spiroheterobiciklik të saturuar me 7 deri në 10 elementë që përmban një ose dy N-

atome me kusht që ai është N-i lidhur te heterocikli tienopirimidinil; dhe 

--L2-R3 është zgjedhur nga (a), (b), (c), (d), (e), (f) ose (g), ku 

(a) L2 është zgjedhur nga grupi i përbërë prej >SO2, >CR4aR4b, dhe -CHR4aCHR5-; ku 

(i) kur L2 është lidhur te një atom karbon i L1, pastaj R4a dhe R5 janë secili në mënyrë të pavarur të zgjedhur 

nga grupi i përbërë prej hidrogjenit; -OR6; -NR7aR7b; -C(=O)NR7aR7b; C1-4alkil opsionalisht i zëvendësuar me 

një zëvendësues të zgjedhur nga grupi i përbërë prej fluoro, -CN, -OR8, dhe -NR9aR9b; dhe C-i lidhur 

heterociklil jo-aromatik me 4 deri në 7 elementë që përmban të paktën një atom azot, oksigjen ose squfur; 

(ii) kur L2 është lidhur te një atom azot i L1, pastaj R4a është zgjedhur nga grupi i përbërë prej hidrogjenit; -

C(=O)NR7aR7b; C1-4alkil opsionalisht i zëvendësuar me një zëvendësues të zgjedhur nga grupi i përbërë prej 

fluoro, -CN, -OR8, dhe -NR9aR9b; dhe C-i lidhur heterociklil jo-aromatik me 4 deri në 7 elementë që përmban 

të paktën një atom azot, oksigjen ose squfur; 

R5 është zgjedhur nga grupi i përbërë prej hidrogjenit; -OR6; -NR7aR7b; -C(=O)NR7aR7b; C1-4alkil opsionalisht i 

zëvendësuar me një zëvendësues të zgjedhur nga grupi i përbërë prej fluoro, -CN, -OR8, dhe -NR9aR9b; dhe C-i 



/ 

lidhur heterociklil jo-aromatik me 4 deri në 7 elementë që përmban të paktën një atom azot, oksigjen ose 

squfur; 

R4b është zgjedhur nga grupi i përbërë prej hidrogjenit dhe metil; ose R4a dhe R4b bashkë me atomin karbon te i 

cili ata janë bashkangjitur formojnë një C3-5cikloalkil ose një heterociklil C-i lidhur me 4 deri në 6 elementë që 

përmban një atom oksigjen; ku 

R6, R7a, R7b, R8, R9a dhe R9b janë secili në mënyrë të pavarur të zgjedhur nga grupi i përbërë prej hidrogjenit; 

C1-4alkil opsionalisht i zëvendësuar me një zëvendësues të zgjedhur nga grupi i përbërë prej fluoro, -CN, dhe -

C(=O)NR10aR10b; dhe C2-4alkil i zëvendësuar me një zëvendësues të zgjedhur nga grupi i përbërë prej -OR11 

dhe -NR10aR10b; ku 

R10a, R10b dhe R11 janë secili në mënyrë të pavarur të zgjedhur nga grupi i përbërë prej hidrogjenit; C1-4alkil; 

dhe C-i lidhur heterociklil jo-aromatik me 4 deri në 7 elementë që përmban të paktën një atom azot, oksigjen 

ose squfur; dhe 

R3 është zgjedhur nga grupi i përbërë prej Ar, Het1, Het2, dhe një sistem spirokarbobiciklik i saturuar me 7 deri 

në 10 elementë; ose 

(b) L2 është zgjedhur nga grupi i përbërë prej >CR4cR4d dhe -CHR4cCHR5a-, ku R4c, R4d, dhe R5a janë secili në 

mënyrë të pavarur të zgjedhur nga grupi i përbërë prej hidrogjenit dhe C1-4alkil; dhe 

R3 është zgjedhur nga grupi i përbërë prej 

 

ku R12a, R12b, dhe R12c janë secili në mënyrë të pavarur të zgjedhur nga grupi i përbërë prej C1-6alkil 

opsionalisht i zëvendësuar me një -OH ose një -NH2 zëvendësues; dhe -OC1-6alkil; ose 

(c) --L2-R3 është C1-6alkil opsionalisht i zëvendësuar me një, dy ose tre fluoro zëvendësues; ose 

(d) L2 është O dhe R3 është zgjedhur nga grupi i përbërë prej C3-6alkil opsionalisht i zëvendësuar me një, dy 

ose tre fluoro zëvendësues; Ar; Het1; Het2; një sistem spirokarbobiciklik i saturuar me 7 deri në 10 elementë; -

CH2-Ar; -CH2-Het1; -CH2-Het2; dhe -CH2-(një sistem spirokarbobiciklik i saturuar me 7 deri në 10 elementë); 

kur L2 është lidhur te një atom karbon i L1; ose 

(e) --L2-R3 është -O-CHR5-R3 kur L2 është lidhur te një atom karbon i L1, ku 

R5 është zgjedhur nga grupi i përbërë prej -C(=O)NR13aR13b; C1-4alkil opsionalisht i zëvendësuar me një 

zëvendësues të zgjedhur nga grupi i përbërë prej fluoro, -OR14, dhe -NR15aR15b; dhe C-i lidhur heterociklil jo-

aromatik me 4 deri në 7 elementë që përmban të paktën një atom azot, oksigjen ose squfur; ku 

R13a, R13b, R14, R15a dhe R15b janë secili në mënyrë të pavarur të zgjedhur nga grupi i përbërë prej hidrogjenit; 

C1-4alkil opsionalisht i zëvendësuar me një zëvendësues të zgjedhur nga grupi i përbërë prej fluoro dhe -

C(=O)NR16aR16b; dhe C2-4alkil i zëvendësuar me një zëvendësues të zgjedhur nga grupi i përbërë prej -OR17 

dhe -NR16aR16b; ku 

R16a, R16b dhe R17 janë secili në mënyrë të pavarur të zgjedhur nga grupi i përbërë prej hidrogjenit; C1-4alkil; 

dhe C-i lidhur heterociklil jo-aromatik me 4 deri në 7 elementë që përmban të paktën një atom azot, oksigjen 

ose squfur; dhe 

R3 është zgjedhur nga grupi i përbërë prej hidrogjenit; C1-4alkil opsionalisht i zëvendësuar me një, dy, ose tre 

fluoro zëvendësues; -CN; Ar, Het1; Het2; dhe një sistem spirokarbobiciklik i saturuar me 7 deri në 10 elementë; 

ose 

(f) --L2-R3 është 

dhe 



/ 

 

ku 

R18 është zgjedhur nga grupi i përbërë prej hidrogjenit; C1-4alkil opsionalisht i zëvendësuar me një fluoro ose 

një -CN zëvendësues; dhe C2-4alkil i zëvendësuar me një zëvendësues të zgjedhur nga grupi i përbërë prej -

OR19 dhe -NR20aR20b; ku 

R19, R20a dhe R20b janë secili në mënyrë të pavarur të zgjedhur nga grupi i përbërë prej hidrogjenit; C1-4alkil 

opsionalisht i zëvendësuar me një zëvendësues të zgjedhur nga grupi i përbërë prej fluoro, -CN, dhe -

C(=O)NR21aR21b; C2-4alkil i zëvendësuar me një zëvendësues të zgjedhur nga grupi i përbërë prej -OR22 dhe -

NR21aR21b; dhe C-i lidhur heterociklil jo-aromatik me 4 deri në 7 elementë që përmban të paktën një atom azot, 

oksigjen ose squfur; ku R21a, R21b dhe R22 janë secili në mënyrë të pavarur të zgjedhur nga grupi i përbërë prej 

hidrogjenit dhe C1-4alkil; dhe 

R18a është zgjedhur nga grupi i përbërë prej hidrogjenit, fluoro dhe C1-4alkil; 

R18b është zgjedhur nga grupi i përbërë prej fluoro, -OC1-4alkil, dhe C1-4alkil opsionalisht i zëvendësuar me 1, 2 

ose 3 fluoro zëvendësues; ose 

R18a dhe R18b janë bashkuar te i njëjti atom karboni dhe bashkë formojnë një C3-5cikloalkil ose një heterociklil 

C-i lidhur me 4 deri në 6 elementë që përmban një atom oksigjen; ose 

(g) --L2-R3 është 

 

dhe ku 

Ar është fenil ose naftil, secili prej tyre mund të jetë opsionalisht i zëvendësuar me një, dy, ose tre zëvendësues 

secili në mënyrë të pavarur zgjedhur nga grupi i përbërë prej halo, -CN, -OW4, -NR25aR25b, dhe C1-4alkil 

opsionalisht i zëvendësuar me një zëvendësues të zgjedhur nga grupi i përbërë prej fluoro, - CN, -OR26, -

NR27aR27b, dhe -C(=O)NR27aR27b; 

Het1 është një heteroaril monociklik i zgjedhur nga grupi i përbërë prej piridil, 4-, 5- ose 6-pirimidinil, 

pirazinil, piridazinil, furanil, tienil, pirrolil, pirazolil, imidazolil, 4- ose 5-tiazolil, isotiazolil, tiadiazolil, dhe 

isoksazolil; ose një heteroaril biciklik i zgjedhur nga grupi i përbërë prej imidazotiazolil, imidazoimidazolil, 

benzofuranil, benzotiofenil, benzimidazolil, benzoksazolil, isobenzoksazolil, benzisoksazolil, benzotiazolil, 

benzisotiazolil, isobenzofuranil, indolil, isoindolil, indolizinil, indolinil, isoindolinil, indazolil, 

pirazolopiridinil, pirazolopirimidinil, imidazopiridinil, imidazopirazinil, imidazopiridazinil; secili prej tyre 

mund të jetë opsionalisht i zëvendësuar me një, dy, ose tre zëvendësues secili në mënyrë të pavarur zgjedhur 

nga grupi i përbërë prej halo, -CN, -OR24, - NR25aR25b, dhe C1-4alkil opsionalisht i zëvendësuar me një 

zëvendësues të zgjedhur nga grupi i përbërë prej fluoro, -CN, -OR26, -NR7aR7b , dhe -C(=O)NR7aR27b; dhe 

Het2 është një heterociklil jo-aromatik opsionalisht i zëvendësuar me një, dy, ose tre zëvendësues secili në 

mënyrë të pavarur zgjedhur nga grupi i përbërë prej halo, -CN, -OR24, -NR25aR25b, dhe C1-4alkil opsionalisht i 

zëvendësuar me një zëvendësues të zgjedhur nga grupi i përbërë prej fluoro, -CN, -OR26, -NR27aR27b, dhe -

C(=O)NR27aR27b; 

ku 

ose 



/ 

R24, R25a, R25b, R26, R27a, dhe R27b janë secili në mënyrë të pavarur të zgjedhur nga grupi i përbërë prej 

hidrogjenit; C1-4alkil opsionalisht i zëvendësuar me një zëvendësues të zgjedhur nga grupi i përbërë prej fluoro 

dhe -C(=O)NR28aR28b; dhe C2-4alkil i zëvendësuar me një zëvendësues të zgjedhur nga grupi i përbërë prej -

OR29 dhe -NR28aR28b; ku 

R28a, R28b dhe R29 janë secili në mënyrë të pavarur të zgjedhur nga grupi i përbërë prej hidrogjenit; C1-4alkil; 

dhe C-i lidhur heterociklil jo-aromatik me 4 deri në 7 elementë që përmban të paktën një atom azot, oksigjen 

ose squfur; 

ose një kripë farmaceutikisht të pranueshme ose një solvat i saj. 

me kusht që përbërjet e mëposhtme, dhe kripërat shtesë farmaceutikisht të pranueshme, dhe solvatet e tyre janë 

përjashtuar: 

 

 



/ 

 

 



/ 

 

 



/ 

 

 



/ 

 

 



/ 

 

 



/ 

 

 

  

2. Përbërja sipas pretendimit 1, ku 

(a) L2 është zgjedhur nga grupi i përbërë prej >SO2, >CR4aR4b, dhe -CHR4aCHR5-; ku 

(i) kur L2 është lidhur te një atom karbon i L1, pastaj R4a dhe R5 janë secili në mënyrë të pavarur të zgjedhur 

nga grupi i përbërë prej hidrogjenit; -OR6; -NR7aR7b; -C(=O)NR7aR7b; C1-4alkil opsionalisht i zëvendësuar me 

një zëvendësues të zgjedhur nga grupi i përbërë prej fluoro, -CN, -OR8, dhe -NR9aR9b; dhe C-i lidhur 

heterociklil jo-aromatik me 4 deri në 7 elementë që përmban të paktën një atom azot, oksigjen ose squfur; 

(ii) kur L2 është lidhur te një atom azot i L1, pastaj R4a është zgjedhur nga grupi i përbërë prej hidrogjenit; -

C(=O)NR7aR7b; C1-4alkil opsionalisht i zëvendësuar me një zëvendësues të zgjedhur nga grupi i përbërë prej 

fluoro, -CN, -OR8, dhe -NR9aR9b; dhe C-i lidhur heterociklil jo-aromatik me 4 deri në 7 elementë që përmban 

të paktën një atom azot, oksigjen ose squfur; 

R5 është zgjedhur nga grupi i përbërë prej hidrogjenit; -OR6; -NR7aR7b; -C(=O)NR7aR7b; C1-4alkil opsionalisht i 

zëvendësuar me një zëvendësues të zgjedhur nga grupi i përbërë prej fluoro, -CN, -OR8, dhe -NR9aR9b; dhe C-i 

lidhur heterociklil jo-aromatik me 4 deri në 7 elementë që përmban të paktën një atom azot, oksigjen ose 

squfur; 

R4b është zgjedhur nga grupi i përbërë prej hidrogjenit dhe metil; ose >CR4aR4b formojnë një >C3-

5cikloalkanediil ose një heterociklediil >C-i lidhur me 4 deri në 6 elementë që përmban një atom oksigjen; ku 

R6, R7a, R7b, R8, R9a dhe R9b janë secili në mënyrë të pavarur të zgjedhur nga grupi i përbërë prej hidrogjenit; 

C1-4alkil opsionalisht i zëvendësuar me një zëvendësues të zgjedhur nga grupi i përbërë prej fluoro, -CN, dhe -

C(=O)NR10aR10b; dhe C2-4alkil i zëvendësuar me një zëvendësues të zgjedhur nga grupi i përbërë prej -OR11 

dhe -NR10aR10b; ku 

R10a, R10b dhe R11 janë secili në mënyrë të pavarur të zgjedhur nga grupi i përbërë prej hidrogjenit; dhe C1-

4alkil; dhe 



/ 

R3 është zgjedhur nga grupi i përbërë prej Ar, Het1, Het2, dhe një sistem spirokarbobiciklik i saturuar me 7 deri 

në 10 elementë; ose 

(b) L2 është zgjedhur nga grupi i përbërë prej >CR4cR4d dhe -CHR4cCHR5a-, ku R4c, R4d, dhe R5a janë secili në 

mënyrë të pavarur të zgjedhur nga grupi i përbërë prej hidrogjenit dhe C1-4alkil; dhe 

R3 është zgjedhur nga grupi i përbërë prej 

 

ku R12a, R12b, dhe R12c janë secili në mënyrë të pavarur të zgjedhur nga grupi i përbërë prej C1-6alkil 

opsionalisht i zëvendësuar me një -OH ose një -NH2 zëvendësues; ose 

(c) --L2-R3 është C1-6alkil opsionalisht i zëvendësuar me një, dy ose tre fluoro zëvendësues; ose 

(d) L2 është O dhe R3 është zgjedhur nga grupi i përbërë prej Ar, Het1; -CH2-Ar, -CH2-Het1, dhe -CH2-(një 

sistem spirokarbobiciklik i saturuar me 7 deri në 10 elementë); kur L2 është lidhur te një atom karbon i L1; ose 

(e) --L2-R3 është zgjedhur nga grupi i përbërë prej 

 

ku 

R18 është hidrogjen; ose 

(f) --L2-R3 është 

 

dhe ku 

Ar është fenil opsionalisht i zëvendësuar me një, dy, ose tre zëvendësues secili në mënyrë të pavarur zgjedhur 

nga grupi i përbërë prej halo, -CN, dhe C1-4alkil opsionalisht i zëvendësuar me një zëvendësues të zgjedhur nga 

grupi i përbërë prej fluoro, -CN, -OR26, -NR27aR27b, dhe -C(=O)NR27aR27b; 

Het1 është një heteroaril monociklik i zgjedhur nga grupi i përbërë prej piridil, 4-, 5- ose 6-pirimidinil, 

pirazinil, piridazinil, furanil, tienil, pirrolil, pirazolil, imidazolil, 4- ose 5-tiazolil, isotiazolil, tiadiazolil, dhe 

isoksazolil; ose një heteroaril biciklik i zgjedhur nga imidazopiridinil, veçanërisht imidazo[1,2-a]piridinil; 

secili prej tyre mund të jetë opsionalisht i zëvendësuar me një, dy, ose tre zëvendësues secili në mënyrë të 

pavarur zgjedhur nga grupi i përbërë prej halo, -CN, dhe C1-4alkil opsionalisht i zëvendësuar me një 

zëvendësues të zgjedhur nga grupi i përbërë prej fluoro, -CN, -OR26, -NR27aR27b, dhe -C(=O)NR27aR27b; dhe 

Het2 është një heterociklil jo-aromatik i zgjedhur nga azetidinil, pirrolidinil dhe piperidinil; 

ku 

R26, R27a, dhe R27b janë secili në mënyrë të pavarur të zgjedhur nga grupi i përbërë prej hidrogjenit dhe C1-4alkil. 

 

  

3. Përbërja sipas pretendimit 1 ose 2, ku 

R1 është CF3; 

dhe 

ose 



/ 

(a) L2 është >CR4aR4b; ku 

R4a është zgjedhur nga grupi i përbërë prej hidrogjenit; -C(=O)NR7aR7b; C1-4alkil; dhe C-i lidhur heterociklil jo-

aromatik me 4 deri në 7 elementë që përmban të paktën një atom azot, oksigjen ose squfur; dhe 

R4b është zgjedhur nga grupi i përbërë prej hidrogjenit dhe metil; ku 

R7a dhe R7b janë secili në mënyrë të pavarur të zgjedhur nga grupi i përbërë prej hidrogjenit; C1-4alkil; dhe C2-

4alkil i zëvendësuar me një zëvendësues të zgjedhur nga grupi i përbërë prej - OR11 dhe -NR10aR10b; ku 

R10a, R10b dhe R11 janë secili në mënyrë të pavarur të zgjedhur nga grupi i përbërë prej hidrogjenit dhe C1-4alkil; 

dhe 

R3 është zgjedhur nga grupi i përbërë prej Ar, Het1, Het2, dhe një sistem spirokarbobiciklik i saturuar me 7 deri 

në 10 elementë; ose 

(b) L2 është >CR4cR4d, ku R4c dhe R4d janë secili në mënyrë të pavarur të zgjedhur nga grupi i përbërë prej 

hidrogjenit dhe C1-4alkil; dhe 

R3 është zgjedhur nga grupi i përbërë prej 

 

ku R12a, R12b, dhe R12c janë secili në mënyrë të pavarur të zgjedhur nga grupi i përbërë prej C1-6alkil 

opsionalisht i zëvendësuar me një -NH2 zëvendësues; ose 

(c) --L2-R3 është C1-6alkil opsionalisht i zëvendësuar me një, dy ose tre fluoro zëvendësues; ose 

(d) L2 është O dhe R3 është zgjedhur nga grupi i përbërë prej Ar, Het1, -CH2-Ar, -CH2-Het1, dhe -CH2-(një 

sistem spirokarbobiciklik i saturuar me 7 deri në 10 elementë); kur L2 është lidhur te një atom karbon i L1; ose 

(e) --L2-R3 është zgjedhur nga grupi i përbërë prej 

 

ku R18 është hidrogjen; ose 

(f) -L2-R3 është 

 

dhe ku 

Ar është fenil opsionalisht i zëvendësuar me një halo zëvendësues; 

Het1 është një heteroaril monociklik i zgjedhur nga grupi i përbërë prej piridil, 4-, 5- ose 6-pirimidinil, 

pirazinil, piridazinil, pirrolil, pirazolil, imidazolil, dhe 4- ose 5-tiazolil; ose një heteroaril biciklik i zgjedhur 

nga imidazopiridinil, veçanërisht imidazo[1,2-a]piridinil; secili prej tyre mund të jetë opsionalisht i 

zëvendësuar me një, dy, ose tre zëvendësues secili në mënyrë të pavarur zgjedhur nga grupi i përbërë prej halo 

dhe C1-4alkil opsionalisht i zëvendësuar me një zëvendësues të zgjedhur nga grupi i përbërë prej fluoro, - CN, -

OR26, -NR27aR27b, dhe -C(=O)NR27aR27b; dhe 

Het2 është një heterociklil jo-aromatik i zgjedhur nga azetidinil, pirrolidinil dhe piperidinil; 

ku 

dhe 

ose 



/ 

R26, R27a, dhe R27b janë secili në mënyrë të pavarur të zgjedhur nga grupi i përbërë prej hidrogjenit dhe C1-4alkil. 

  

4. Përbërja sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 3, ku 

R1 është CF3; 

L1 përfaqëson një sistem spiroheterobiciklik i saturuar N-i lidhur me 7 deri në 10 elementë që përmban një ose 

dy N-atome zgjedhur nga grupi i përbërë prej (a), (b), (c), (d), (e), (f) dhe (g) 

 

 

 

ku a përfaqëson pozicionin e lidhjes te heterocikli tienopirimidinil; 

(a) L2 është >CH2; dhe R3 është zgjedhur nga grupi i përbërë prej Ar, Het1, dhe një sistem spirokarbobiciklik i 

saturuar me 7 deri në 10 elementë; ose 

(b) --L2-R3 është C1-6alkil opsionalisht i zëvendësuar me një, dy ose tre fluoro zëvendësues; dhe ku 

Ar është fenil opsionalisht i zëvendësuar me një halo zëvendësues; dhe 

Het1 është një heteroaril monociklik i zgjedhur nga grupi i përbërë prej 4-, 5- ose 6-pirimidinil, pirazinil, 

piridazinil, pirrolil, pirazolil, imidazolil, dhe 4- ose 5-tiazolil; ose një heteroaril biciklik i zgjedhur nga 

imidazopiridinil, veçanërisht imidazo[1,2-a]piridinil; secili prej tyre mund të jetë opsionalisht i zëvendësuar 

me një ose dy zëvendësues secili në mënyrë të pavarur zgjedhur nga grupi i përbërë prej halo dhe C1-4alkil. 

 

  

5. Përbërja sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 4, ku 

R1 është CF3; 

R2 është hidrogjen; 

L1 përfaqëson një sistem spiroheterobiciklik i saturuar N-i lidhur me 7 deri në 10 elementë që përmban një ose 

dy N-atome zgjedhur nga grupi i përbërë prej (a), (b), (c), (d), (e), (f) dhe (g) 

 

 

 



/ 

ku a përfaqëson pozicionin e lidhjes te heterocikli tienopirimidinil; 

(a) L2 është >CH2; dhe R3 është zgjedhur nga grupi i përbërë prej Ar, Het1, dhe një sistem spirokarbobiciklik i 

saturuar me 7 deri në 10 elementë; ose 

(b) --L2-R3 është C1-6alkil opsionalisht i zëvendësuar me një, dy ose tre fluoro zëvendësues; dhe ku 

Ar është fenil opsionalisht i zëvendësuar me një halo zëvendësues; dhe 

Het1 është një heteroaril monociklik i zgjedhur nga grupi i përbërë prej 4-, 5- ose 6-pirimidinil, pirazinil, 

piridazinil, pirrolil, pirazolil, dhe imidazolil; ose një heteroaril biciklik i zgjedhur nga imidazopiridinil, 

veçanërisht imidazo[1,2-a]piridinil; secili prej tyre mund të jetë opsionalisht i zëvendësuar me një ose dy 

zëvendësues secili në mënyrë të pavarur zgjedhur nga grupi i përbërë prej halo dhe C1-4alkil. 

 

  

6. Përbërja sipas pretendimit 1, ku 

R1 është CF3; 

R2 është zgjedhur nga grupi i përbërë prej hidrogjenit dhe CH3; 

L1 përfaqëson një sistem spiroheterobiciklik të saturuar me 7 deri në 10 elementë që përmban një ose dy N-

atome me kusht që ai është N-i lidhur te heterocikli tienopirimidinil; dhe 

--L2-R3 është zgjedhur nga (a), (b), (c), (d), (f) ose (g), ku 

(a) L2 është zgjedhur nga grupi i përbërë prej >CR4aR4b, dhe -CHR4aCHR5-; ku 

L2 është lidhur te një atom azot i L1; R4a është zgjedhur nga grupi i përbërë prej hidrogjenit; -C(=O)NR7aR7b; 

C1-4alkil opsionalisht i zëvendësuar me një zëvendësues të zgjedhur nga grupi i përbërë prej -OR8, dhe -

NR9aR9b; dhe C-i lidhur heterociklil jo-aromatik me 4 deri në 7 elementë që përmban të paktën një atom azot; 

R5 është zgjedhur nga grupi i përbërë prej hidrogjenit; -OR6; dhe C1-4alkil; 

R4b është zgjedhur nga grupi i përbërë prej hidrogjenit dhe metil; ose R4a dhe R4b bashkë me atomin karbon te i 

cili ata janë bashkangjitur formojnë një C3-5cikloalkil ose një heterociklil C-i lidhur me 4 deri në 6 elementë që 

përmban një atom oksigjen; ku 

R6, R7a, R7b, R8, R9a dhe R9b janë secili në mënyrë të pavarur të zgjedhur nga grupi i përbërë prej hidrogjenit; 

dhe C2-4alkil i zëvendësuar me një zëvendësues të zgjedhur nga grupi i përbërë prej -OR11 dhe -NR10aR10b; ku 

R10a, R10b dhe R11 janë secili në mënyrë të pavarur të zgjedhur nga grupi i përbërë prej hidrogjenit; dhe C1-

4alkil; dhe 

R3 është zgjedhur nga grupi i përbërë prej Ar, Het1, Het2, dhe një sistem spirokarbobiciklik i saturuar me 7 deri 

në 10 elementë; ose 

(b) L2 është >CR4eR4d, ku R4c dhe R4d janë hidrogjen; dhe 

R3 është 

 

ku R12a, R12b, dhe R12e janë C1-6alkil 1; ose 

(c) --L2-R3 është C1-6alkil opsionalisht i zëvendësuar me një, dy ose tre fluoro zëvendësues; ose 

(d) L2 është O dhe R3 është -CH2-Ar; ose 

(f) --L2-R3 është 



/ 

 

ku 

R18 është zgjedhur nga grupi i përbërë prej hidrogjenit; dhe C1-4alkil; 

R18a është zgjedhur nga grupi i përbërë prej hidrogjenit, dhe fluoro; 

R18b është zgjedhur nga grupi i përbërë prej fluoro, -OC1-4alkil, dhe C1-4alkil opsionalisht i zëvendësuar me 1, 2 

ose 3 fluoro zëvendësues; ose 

R18a dhe R18b janë bashkuar te i njëjti atom karboni dhe bashkë formojnë një C3-5cikloalkil; ose 

(g) --L2-R3 është 

 

dhe ku 

Ar është fenil i cili mund të jetë opsionalisht i zëvendësuar me një, dy, ose tre zëvendësues secili në mënyrë të 

pavarur zgjedhur nga grupi i përbërë prej halo, -OR24, dhe C1-4alkil opsionalisht i zëvendësuar me -OR26; 

Het1 është një heteroaril monociklik i zgjedhur nga grupi i përbërë prej piridil, 4-, 5- ose 6-pirimidinil, 

pirazinil, piridazinil, pirrolil, pirazolil, imidazolil, 4- ose 5-tiazolil, isotiazolil, dhe isoksazolil; ose një 

heteroaril biciklik i zgjedhur nga grupi i përbërë prej indolil, imidazopiridinil; secili prej tyre mund të jetë 

opsionalisht i zëvendësuar me një, dy, ose tre zëvendësues secili në mënyrë të pavarur zgjedhur nga grupi i 

përbërë prej halo, -CN, -OR24, dhe C1-4alkil opsionalisht i zëvendësuar me një zëvendësues të zgjedhur nga 

grupi i përbërë prej -CN, -OR26, dhe - NR27aR27b; dhe 

Het2 është një heterociklil jo-aromatik opsionalisht i zëvendësuar me një, dy, ose tre zëvendësues secili në 

mënyrë të pavarur zgjedhur nga grupi i përbërë prej halo, -CN, dhe C1-4alkil opsionalisht i zëvendësuar me -

OR26; 

ku 

R24, R26, R27a, dhe R27b janë secili në mënyrë të pavarur të zgjedhur nga grupi i përbërë prej hidrogjenit; C1-

4alkil; dhe C2-4alkil i zëvendësuar me -NR28aR28b; ku 

R28a dhe R28b janë hidrogjen. 

 

  

7. Përbërja sipas pretendimit 1, ku 

R1 është zgjedhur nga grupi i përbërë prej CH3, CH2F, CHF2, dhe CF3; 

R2 është zgjedhur nga grupi i përbërë prej hidrogjenit dhe CH3; 

L1 përfaqëson një sistem spiroheterobiciklik të saturuar me 7 deri në 10 elementë që përmban një ose dy N-

atome me kusht që ai është N-i lidhur te heterocikli tienopirimidinil; dhe 

--L2-R3 është zgjedhur nga (a), (b), (d), (e), ose (f), ku 

(a) L2 është zgjedhur nga grupi i përbërë prej >SO2, >CR4aR4b, dhe -CHR4aCHR5-; ku 

(i) kur L2 është lidhur te një atom karbon i L1, pastaj R4a dhe R5 janë secili në mënyrë të pavarur të zgjedhur 

nga grupi i përbërë prej hidrogjenit; -OR6; -NR7aR7b; -C(=O)NR7aR7b; C1-4alkil opsionalisht i zëvendësuar me 



/ 

një zëvendësues të zgjedhur nga grupi i përbërë prej fluoro, -CN, -OR8, dhe -NR9aR9b; dhe C-i lidhur 

heterociklil jo-aromatik me 4 deri në 7 elementë që përmban të paktën një atom azot, oksigjen ose squfur; 

(ii) kur L2 është lidhur te një atom azot i L1, pastaj R4a është zgjedhur nga grupi i përbërë prej -C(=O)NR7aR7b; 

C1-4alkil opsionalisht i zëvendësuar me një zëvendësues të zgjedhur nga grupi i përbërë prej fluoro, -CN, -OR8, 

dhe -NR9aR9b; dhe C-i lidhur heterociklil jo-aromatik me 4 deri në 7 elementë që përmban të paktën një atom 

azot, oksigjen ose squfur; 

R5 është zgjedhur nga grupi i përbërë prej hidrogjenit; -OR6; -NR7aR7b; -C(=O)NR7aR7b; C1-4alkil opsionalisht i 

zëvendësuar me një zëvendësues të zgjedhur nga grupi i përbërë prej fluoro, -CN, -OR8, dhe -NR9aR9b; dhe C-i 

lidhur heterociklil jo-aromatik me 4 deri në 7 elementë që përmban të paktën një atom azot, oksigjen ose 

squfur; 

R4b është zgjedhur nga grupi i përbërë prej hidrogjenit dhe metil; ose R4a dhe R4b bashkë me atomin karbon te i 

cili ata janë bashkangjitur formojnë një C3-5cikloalkil ose një heterociklil C-i lidhur me 4 deri në 6 elementë që 

përmban një atom oksigjen; ku 

R6, R7a, R7b, R8, R9a dhe R9b janë secili në mënyrë të pavarur të zgjedhur nga grupi i përbërë prej hidrogjenit; 

C1-4alkil opsionalisht i zëvendësuar me një zëvendësues të zgjedhur nga grupi i përbërë prej fluoro, -CN, dhe -

C(=O)NR10aR10b; dhe C2-4alkil i zëvendësuar me një zëvendësues të zgjedhur nga grupi i përbërë prej -OR11 

dhe -NR10aR10b; ku 

R10a, R10b dhe R11 janë secili në mënyrë të pavarur të zgjedhur nga grupi i përbërë prej hidrogjenit; C1-4alkil; 

dhe C-i lidhur heterociklil jo-aromatik me 4 deri në 7 elementë që përmban të paktën një atom azot, oksigjen 

ose squfur; dhe 

R3 është zgjedhur nga grupi i përbërë prej Ar, Het1, Het2, dhe një sistem spirokarbobiciklik i saturuar me 7 deri 

në 10 elementë; ose 

(b) L2 është zgjedhur nga grupi i përbërë prej >CR4cR4d dhe -CHR4eCHR5a-, ku R4c, R4d, dhe R5a janë secili në 

mënyrë të pavarur të zgjedhur nga grupi i përbërë prej hidrogjenit dhe C1-4alkil; dhe 

R3 është zgjedhur nga grupi i përbërë prej 

 

ku R12a, R12b, dhe R12c janë secili në mënyrë të pavarur të zgjedhur nga grupi i përbërë prej C1-6alkil 

opsionalisht i zëvendësuar me një -OH ose një -NH2 zëvendësues; dhe -OC1-6alkil; ose 

(d) L2 është O dhe R3 është zgjedhur nga grupi i përbërë prej C3-6alkil opsionalisht i zëvendësuar me një, dy 

ose tre fluoro zëvendësues; Ar; Het1; Het2; një sistem spirokarbobiciklik i saturuar me 7 deri në 10 elementë; -

CH2-Ar; -CH2-Het1; -CH2-Het2; dhe -CH2-(një sistem spirokarbobiciklik i saturuar me 7 deri në 10 elementë); 

kur L2 është lidhur te një atom karbon i L1; ose 

(e) --L2-R3 është -O-CHR5-R3 kur L2 është lidhur te një atom karbon i L1, ku 

R5 është zgjedhur nga grupi i përbërë prej -C(=O)NR13aR13b; C1-4alkil opsionalisht i zëvendësuar me një 

zëvendësues të zgjedhur nga grupi i përbërë prej fluoro, -OR14, dhe -NR15aR15b; dhe C-i lidhur heterociklil jo-

aromatik me 4 deri në 7 elementë që përmban të paktën një atom azot, oksigjen ose squfur; ku 

R13a, R13b, R14, R15a dhe R15b janë secili në mënyrë të pavarur të zgjedhur nga grupi i përbërë prej hidrogjenit; 

C1-4alkil opsionalisht i zëvendësuar me një zëvendësues të zgjedhur nga grupi i përbërë prej fluoro dhe -

C(=O)NR16aR16b; dhe C2-4alkil i zëvendësuar me një zëvendësues të zgjedhur nga grupi i përbërë prej -OR17 

dhe -NR16aR16b; ku 

dhe 
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R16a, R16b dhe R17 janë secili në mënyrë të pavarur të zgjedhur nga grupi i përbërë prej hidrogjenit; C1-4alkil; 

dhe C-i lidhur heterociklil jo-aromatik me 4 deri në 7 elementë që përmban të paktën një atom azot, oksigjen 

ose squfur; dhe 

R3 është zgjedhur nga grupi i përbërë prej hidrogjenit; C1-4alkil opsionalisht i zëvendësuar me një, dy, ose tre 

fluoro zëvendësues; -CN; Ar, Het1; Het2; dhe një sistem spirokarbobiciklik i saturuar me 7 deri në 10 elementë; 

ose 

(f) --L2-R3 është 

 

ku 

R18 është zgjedhur nga grupi i përbërë prej hidrogjenit; C1-4alkil opsionalisht i zëvendësuar me një fluoro ose 

një -CN zëvendësues; dhe C2-4alkil i zëvendësuar me një zëvendësues të zgjedhur nga grupi i përbërë prej -

OR19 dhe -NR20aR20b; ku 

R19, R20a dhe R20b janë secili në mënyrë të pavarur të zgjedhur nga grupi i përbërë prej hidrogjenit; C1-4alkil 

opsionalisht i zëvendësuar me një zëvendësues të zgjedhur nga grupi i përbërë prej fluoro, -CN, dhe 

_C(=O)NR21aR21b; C2-4alkil i zëvendësuar me një zëvendësues të zgjedhur nga grupi i përbërë prej -OR22 dhe -

NR21aR21b; dhe C-i lidhur heterociklil jo-aromatik me 4 deri në 7 elementë që përmban të paktën një atom azot, 

oksigjen ose squfur; ku 

R21a, R21b dhe R22 janë secili në mënyrë të pavarur të zgjedhur nga grupi i përbërë prej hidrogjenit dhe C1-4alkil; 

dhe 

R18a është zgjedhur nga grupi i përbërë prej hidrogjenit, fluoro dhe C1-4alkil; 

R18b është zgjedhur nga grupi i përbërë prej fluoro, -OC1-4alkil, dhe C1-4alkil opsionalisht i zëvendësuar me 1, 2 

ose 3 fluoro zëvendësues; ose 

R18a dhe R18b janë bashkuar te i njëjti atom karboni dhe bashkë formojnë një C3-5cikloalkil ose një heterociklil 

C-i lidhur me 4 deri në 6 elementë që përmban një atom oksigjen; dhe ku 

Ar është fenil ose naftil, secili prej tyre mund të jetë opsionalisht i zëvendësuar me një, dy, ose tre zëvendësues 

secili në mënyrë të pavarur zgjedhur nga grupi i përbërë prej halo, -CN, -OR24, -NR25aR25b, dhe C1-4alkil 

opsionalisht i zëvendësuar me një zëvendësues të zgjedhur nga grupi i përbërë prej fluoro, -CN, -OR26, -

NR27aR27b, dhe -C(=O)NR27aR27b; 

Het1 është një heteroaril monociklik i zgjedhur nga grupi i përbërë prej piridil, 4-, 5- ose 6-pirimidinil, 

pirazinil, piridazinil, furanil, tienil, pirrolil, pirazolil, imidazolil, 4- ose 5-tiazolil, isotiazolil, tiadiazolil, dhe 

isoksazolil; ose një heteroaril biciklik i zgjedhur nga grupi i përbërë prej imidazotiazolil, imidazoimidazolil, 

benzofuranil, benzotiofenil, benzimidazolil, benzoksazolil, isobenzoksazolil, benzisoksazolil, benzotiazolil, 

benzisotiazolil, isobenzofuranil, indolil, isoindolil, indolizinil, indolinil, isoindolinil, indazolil, 

pirazolopiridinil, pirazolopirimidinil, imidazopiridinil, imidazopirazinil, imidazopiridazinil; secili prej tyre 

mund të jetë opsionalisht i zëvendësuar me një, dy, ose tre zëvendësues secili në mënyrë të pavarur zgjedhur 

nga grupi i përbërë prej halo, -CN, -OR24, - NR25aR25b, dhe C1-4alkil opsionalisht i zëvendësuar me një 

zëvendësues të zgjedhur nga grupi i përbërë prej fluoro, -CN, -OR26, -NR7aR7b, dhe -C(=O)NR7aR27b; dhe 

Het2 është një heterociklil jo-aromatik opsionalisht i zëvendësuar me një, dy, ose tre zëvendësues secili në 

mënyrë të pavarur zgjedhur nga grupi i përbërë prej halo, -CN, -OR24, -NR25aR25b, dhe C1-4alkil opsionalisht i 
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zëvendësuar me një zëvendësues të zgjedhur nga grupi i përbërë prej fluoro, -CN, -OR26, -NR27aR27b, dhe -

C(=O)NR27aR27b; 

ku 

R24, R25a, R25b, R26, R27a, dhe R27b janë secili në mënyrë të pavarur të zgjedhur nga grupi i përbërë prej 

hidrogjenit; C1-4alkil opsionalisht i zëvendësuar me një zëvendësues të zgjedhur nga grupi i përbërë prej fluoro 

dhe -C(=O)NR28aR28b; dhe C2-4alkil i zëvendësuar me një zëvendësues të zgjedhur nga grupi i përbërë prej -

OR29 dhe -NR28aR28b; ku 

R28a, R28b dhe R29 janë secili në mënyrë të pavarur të zgjedhur nga grupi i përbërë prej hidrogjenit; C1-4alkil; 

dhe C-i lidhur heterociklil jo-aromatik me 4 deri në 7 elementë që përmban të paktën një atom azot, oksigjen 

ose squfur. 

 

  

8. Përbërja sipas pretendimit 1, ku 

--L2-R3 është (a); 

R3 është Het1 ose Het2; 

Het1 është një heteroaril monociklik i zgjedhur nga grupi i përbërë prej piridil, 4-, 5- ose 6-pirimidinil, 

pirazinil, piridazinil, pirrolil, pirazolil, dhe imidazolil; secili prej tyre mund të jetë opsionalisht i zëvendësuar 

me një, dy, ose tre zëvendësues secili në mënyrë të pavarur zgjedhur nga grupi i përbërë prej halo, -CN, -OR24, 

-NR25aR25b, dhe C1-4alkil opsionalisht i zëvendësuar me një zëvendësues të zgjedhur nga grupi i përbërë prej 

fluoro, -CN, -OR26, -NR27aR27b, dhe - C(=O)NR27aR27b; dhe 

Het2 është një heterociklil jo-aromatik i zgjedhur nga grupi i përbërë prej azetidinil, pirrolidinil, dhe piperidinil; 

secili prej tyre mund të jetë opsionalisht i zëvendësuar me një, dy, ose tre zëvendësues secili në mënyrë të 

pavarur zgjedhur nga grupi i përbërë prej halo, -CN, -OR24, -NR25aR25b, dhe C1-4alkil opsionalisht i 

zëvendësuar me një zëvendësues të zgjedhur nga grupi i përbërë prej fluoro, -CN, -OR26, -NR27aR27b, dhe -

C(=O)NR27aR27b 

 

  

9. Përbërja sipas pretendimit 1, ku 

L1 përfaqëson një sistem spiroheterobiciklik i saturuar N-i lidhur me 7 deri në 10 elementë që përmban një ose dy N-

atome zgjedhur nga grupi i përbërë prej (a), (b), (c), (e), (f), (g), (h), dhe (i) 

 

 

 

ku a përfaqëson pozicionin e lidhjes te heterocikli tienopirimidinil. 
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10. Një kompozim farmaceutik që përfshin një përbërje siç pretendohet në çdo njërin prej pretendimeve 1 deri në 9 dhe 

një mbartës ose hollues farmaceutikisht të pranueshëm. 

  

11. Një proçes për përgatitjen e një kompozimi farmaceutik siç përcaktohet në pretendimin 10 që përfshin përzierjen e 

një mbartësi farmaceutikisht të pranueshëm me një sasi terapeutikisht efektive të një përbërje sipas çdo njërit prej 

pretendimeve 1 deri në 9. 

  

12. Një përbërje siç pretendohet në çdo njërin prej pretendimeve 1 deri në 9 ose një kompozim farmaceutik siç 

pretendohet në pretendimin 10 për përdorim si një medikament. 

  

13. Një përbërje siç pretendohet në çdo njërin prej pretendimeve 1 deri në 9 ose një kompozim farmaceutik siç 

pretendohet në pretendimin 10 për përdorim në parandalimin ose trajtimin e kancerit, sindromës mielodisplastike 

(MDS) dhe diabetit. 

  

14. Përbërja ose një kompozim farmaceutik për përdorim sipas pretendimit 13, ku kanceri është zgjedhur nga leuçemitë, 

mieloma ose një kancer i ngurtë i tumorit i tillë si kanceri i prostatës, kanceri i mushkërive, kanceri i gjirit, kanceri i 

pankreasit, kanceri i zorrës së trashë, kanceri i mëlçisë, melanoma dhe glioblastoma. 

  

15. Përbërja ose një kompozimi farmaceutik për përdorim sipas pretendimit 14, ku leuçemia është zgjedhur nga 

leuçemitë akute, leuçemitë kronike, leuçemitë mieloide, leuçemitë mielogjene, leuçemitë limfoblastike, leuçemitë 

limfocitare, leuçemitë akute mielogjene (AML), leuçemitë mielogjene kronike (CML), leukemitë limfoblastike akute 

(ALL), leuçemitë limfocitare kronike (CLL), leuçemitë prolimfocitare të qelizës T (T-PLL),  

leuçemia limfocitare granulare e madhe, leuçemia me qeliza me qime (HCL), leuçemitë e rirregulluara nga MLL, 

leuçemitë MLL-PTD, leuçemitë e amplifikuara MLL, leuçemitë MLL-pozitive, leuçemitë që shfaqin nënshkrime të 

shprehjes së gjeneve HOX/MEIS1/. 
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Rr. Ibrahim Rugova, P.1/1, Kati II, Tiranë, Shqipëri (Albania) 

1. (57) Një antitrup i izoluar ose antigjen që lidh fragmentin e tij i cili lidh eritropoietinën njerëzore (Epo) 

që përfshin sekuenca të fushës variable të zinxhirit të lehtë dhe të rëndë prej Fab NVS1 përfaqësuar 

nga SEQ ID NOs: 13 dhe 14, në mënyrë respektive; prej Fab NVS2 përfaqësuar nga SEQ ID NOs: 33 

dhe 34, në mënyrë respektive; prej Fab NVS3 përfaqësuar nga SEQ ID NOs: 53 dhe 54, në mënyrë 

respektive; ose prej Fab NVS4 përfaqësuar nga SEQ ID NOs: 73 dhe 74, në mënyrë respektive. 

 

2. Antitrupi i izoluar ose antigjeni që lidh fragmentin e tij sipas pretendimit 1, ku antitrupi ose antigjeni që 

lidh fragmentin e tij përfshin sekuencat e fushës variable të zinxhirit të lehtë dhe të rëndë prej Fab 

NVS2 përfaqësuar nga SEQ ID NOs: 33 dhe 34, në mënyrë respektive. 

 

3. Antitrupi i izoluar ose antigjeni që lidh fragmentin e tij sipas pretendimit 1, ku antitrupi ose antigjeni që 

lidh fragmentin e tij përfshin sekuencat e zinxhirit të lehtë dhe të rëndë prej SEQ ID NOs: 15 dhe 16, 

në mënyrë respektive; SEQ ID NOs: 35 dhe 36, në mënyrë respektive; SEQ ID NOs: 55 dhe 56, në 

mënyrë respektive; ose SEQ ID NOs: 75 dhe 76, në mënyrë respektive. 

 

4. Antitrupi i izoluar ose antigjeni që lidh fragmentin e tij sipas pretendimit 3, ku antitrupi ose antigjeni që 

lidh fragmentin e tij përfshin sekuencat e zinxhirit të lehtë dhe të rëndë prej SEQ ID NOs: 35 dhe 36, 

në mënyrë respektive. 

 

5. Një molekulë e acidit nukleik të izoluar përfshin një sekuencë nukleotide që kodon antitrupin ose 

antigjenin që lidh fragmentin sipas çdo njërit prej pretendimeve të mëparshme. 

 

6. Molekula e acidit nukleik e pretendimit 5, ku molekula e acidit nukleik të sipërpërmendur përfshin një 

sekuencë që kodon një fushë variable të zinxhirit të rëndë dhe sekuenca e sipërpërmendur ka të 

paktën 95% sekuencë të ngjashme te një sekuencë zgjedhur nga SEQ ID NOs: 17, 37, 57 dhe 77. 

 

7. Molekula e acidit nukleik e pretendimit 5, ku molekula e acidit nukleik të sipërpërmendur përfshin një 

sekuencë që kodon një fushë variable të zinxhirit të rëndë dhe sekuenca e sipërpërmendur ka të 

paktën 95% sekuencë të ngjashme te sekuenca prej SEQ ID NO: 37. 

 

8. Molekula e acidit nukleik e pretendimit 5, ku molekula e acidit nukleik të sipërpërmendur përfshin një 

sekuencë që kodon një zinxhir të rëndë dhe sekuenca e sipërpërmendur ka të paktën 95% sekuencë 

të ngjashme te sekuenca prej SEQ ID NO: 39. 

 

9. Molekula e acidit nukleik e pretendimit 5 ku molekula e acidit nukleik të sipërpërmendur përfshin një 

sekuencë që kodon një fushë variable të zinxhirit të lehtë dhe sekuenca e sipërpërmendur ka të paktën 

95% sekuencë të ngjashme te një sekuencë zgjedhur nga SEQ ID NOs: 18, 38, 58 dhe 78. 

 

10. Molekula e acidit nukleik e pretendimit 5 ku molekula e acidit nukleik të sipërpërmendur përfshin një 

sekuencë që kodon një fushë variable të zinxhirit të lehtë dhe sekuenca e sipërpërmendur ka të paktën 

95% sekeuncë të ngjashme te sekuenca prej SEQ ID NO: 38. 

 

11. Molekula e acidit nukleik e pretendimit 5 ku molekula e acidit nukleik të sipërpërmendur përfshin një 

sekuencë që kodon një zinxhir të lehtë dhe sekuenca e sipërpërmendur ka të paktën 95% sekeuncë 
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të ngjashme te sekuenca prej SEQ ID NO: 40. 

 

12. Një vektor që përfshin molekulën e acidit nukleik prej çdo njërit prej pretendimeve 5 deri në 11. 

 

13. Një qelizë pritëse e izoluar që përfshin acidin nukleik të çdo njërit prej pretendimeve 5 deri në 11 ose 

vektorin e pretendimit 12. 

 

14. Një kompozim që përfshin antitrupin ose antigjenin që lidh fragmentin e çdo njërit prej pretendimeve 

1 deri në 4 dhe një diluent ose mbartës farmaceutikisht të pranueshëm. 

 

15. Një kompozim që përfshin antitrupin ose antigjenin që lidh fragmentin e tij sipas çdo njërit prej 1 deri 

në 4 për përdorim në frenimin e qelizës së pavarur-EPO proliferative në një subjekt. 

 

16. Një kompozim që përfshin antitrupin ose antigjenin që lidh fragmentin e tij sipas çdo njërit prej 

pretendimeve 1 deri në 4 për përdorim në trajtimin e sëmundjes vaskulare retinale në një subjekt. 

 

17. Kompozimi për përdorim sipas pretendimit 16, ku sëmundja vaskulare retinale në një subjekt është 

lidhur me një sëmundje ose gjendje zgjedhur nga: retinopatia diabetike, edema makulare diabetike, 

retinopatia diabetike proliferative, retinopatia diabetike jo-proliferative, degjenerimi makular i lidhur me 

moshën, okluzioni i venës retinale, koroiditi multifokal, neovaskularizimi koroidal miopik dhe retinopatia 

e parakohshme. 

 

18. Një kompozim që përfshin antitrupin ose antigjenin që lidh fragmentin e tij sipas çdo njërit prej 

pretendimeve 1 deri në 4 për përdorim në trajtimin e edemës makulare. 
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