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Izgudrojumu pieteikumu publikācijas Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi - 20.06.2015

	 Publikācijas	 par	 patenta	 pieteikumiem	 ir	 sakārtotas	 Starptau-
tiskās	 patentu	 klasifikācijas	 (IPC)	 indeksu	 kārtībā.	 Starp	 svītrām	
ir	 izdalītas	 klases,	 kuras	 dotajam	 patentam	 nav	 pamatklase	 un,	
kur	 kreisajā	 pusē	 pēc	 uzrādītās	 klases	 izceltā	 šriftā	 uzrādīts	
patenta	 numurs,	 uz	 kuru	 attiecas	 dotā	 klase,	 kā	 arī	 labajā	 pusē	
pamatklases	 indekss.	Publikācijas	patentiem	sakārtotas	dokumenta	
numura	 kārtībā.
	 Publikācija	 satur	 bibliogrāfiskos	 datus,	 patenta	 apraksta	 kop-
savilkumu,	 kā	 arī	 zīmējumu,	 ja	 tas	 ir	 pieminēts	 kopsavilkumā.
	 Tālāk	 ir	 paskaidroti	 Starptautisko	 standartu	 numerācijas	 (INID)	
kodi.
 (11) Patenta numurs. 

Number of the patent.
 (51) Starptautiskās klasifikācijas indekss. 

Indication of International Patent Classification.
 (21)	 Pieteikuma	 numurs. 

Application	 number.
 (22)	 Pieteikuma	 datums. 

Date	 of	 filing	 the	 application.
 (41)	 Datums,	 no	 kura	 iespējama	 iepazīšanās	 vai	 kopijas	

izsniegšana	 dokumentam,	 kuram	 nav veikta 
ekspertīze	 un	 kuram	 pirms	 šī	 datuma	 nav	 izsniegts	
patents. 
Date	 of	 making	 available	 to	 the	 public	 by	 viewing,	 or	
copying	 on	 request,	 an	 unexamined	 document,	 on	 which	
no	 grant	 has	 taken	 place	 on	 or	 before	 the	 said	 date.

 (45)	 Datums,	 kurā	 dokuments	 publicēts	 tipogrāfiskā	 vai	
kādā	 citā	 veidā,	 kuram	 patents	 reģistrēts	 šajā	 vai	
agrākā	 datumā. 
Date	 of	 making	 available	 to	 the	 public	 by	 printing	 or	
similar	 process	 of	 a	 document	 on	 which	 grant	 has	
taken	 place	 on	 or	 before	 the	 said	 date.

 (62)	 Agrākā	 pieteikuma,	 no	 kura	 šis	 pieteikums	 ir	 izdalīts,	
numurs	 un	 iesniegšanas	 datums. 
Number	 and	 filing	 date	 of	 the	 earlier	 application	 from	
which	 the	 present	 document	 has	 been	 divided	 up.

 (31)	 Prioritātes	 pieteikuma(‑u)	 numurs(‑i). 
Number(‑s)	 assigned	 to	 priority	 application(‑s).

 (32)	 Prioritātes	 pieteikuma(‑u)	 datums(‑i). 
Date(‑s)	 of	 filing	 of	 priority	 application(‑s).

 (33)	 Prioritātes	 pieteikuma(‑u)	 valsts	 identifikācijas	 kods(‑i). 
Identification	 code(‑s)	 of	 the	 country	 of	 priority	
application(‑s).

 (86)	 Reģionāla	 vai	 PCT	 pieteikuma	 numurs,	 saņemšanas	
datums. 
Application	 number,	 filing	 date	 of	 regional	 or	 PCT	
application.

 (87)	 Reģionāla	 vai	 PCT	 pieteikuma	 publikācijas	 numurs,	
publikācijas	 datums. 
Publication	 number,	 publication	 data	 of	 regional	 or	
PCT	 application.

 (71)	 Pieteicējs(‑i),	 adrese,	 valsts	 kods. 
Name(‑s)	 and	 address	 of	 applicant(‑s),	 code	 of	 country.

 (72)	 Izgudrotājs(‑i). 
Name(‑s)	 of	 inventor(‑s).

 (73)	 Patenta	 īpašnieks(‑i),	 adrese,	 valsts	 kods. 
Name(‑s)	 and	 address	 of	 grantee(‑s),	 code	 of	 country.

 (74)	 Patentpilnvarotais	 vai	 pārstāvis,	 adrese. 
Name	 and	 address	 of	 attorney	 or	 agent.

 (76)	 Izgudrotājs(‑i),	 arī	 pieteicējs(‑i),	 arī	 patenta	 īpašnieks(‑i),	
adrese,	 valsts	 kods. 
Name(‑s)	 of	 inventor(‑s)	 who	 is	 (are)	 also	 applicant(‑s)	
and	 grantee(‑s).

 (54) Izgudrojuma nosaukums. 
Title of the invention.

 (57)	 Kopsavilkums	 vai	 formulas	 neatkarīgie	 punkti. 
Abstract	 or	 independent	 claims.

 (92)	 Ārstniecības	 līdzekļa	 reģistrācijas	 apliecības	numurs	un	
izsniegšanas	datums	Latvijā. 
Number	and	date	of	marketing	authorization	 in	 Latvia.

 (93)	 Ārstniecības	 līdzekļa	 reģistrācijas	 apliecības	numurs	un	
izsniegšanas	datums	Eiropas	Savienībā. 
Number	and	date	of	marketing	authorization	 in	 the	
European	Union.

 (94)	 Papildu	aizsardzības	 sertifikāta	darbības	 termiņš. 
Duration	of	 the	SPC.

 (95)	 Produkta	nosaukums	patentā. 
Name	of	 product	 in	 the	basic	 patent.

 (96)	 Patentpieteikuma	numurs,	 pieteikuma	datums. 
Number	and	date	of	 patent	 application.

 (97)	 Patenta	numurs,	 patenta	publikācijas	 datums. 
Number	and	date	of	 the	grant	 of	 basic	 patent.

Izgudrojumu pieteikumu publikācijas

 A sekcija

	 (51) A01G7/00	 (11)	 15010 A
  G01W1/02
  G01D21/02
  G06F19/00
	 (21)	 P‑13‑195	 (22)	 28.11.2013
	 (41)	 20.06.2015
	 (71)	 LATVIJAS	 UNIVERSITĀTE,	 Raiņa	 bulvāris	 19,	 Rīga,	

LV‑1586,	LV
	 (72)	 Leo	SEĻĀVO	(LV),
	 	 Jānis	JUDVAITIS	(LV),
	 	 Rihards	BALAŠS	(LV)
	 (54)	 METODE UN IERĪCE VIDES MIKROKLIMATA NO VĒ RO

ŠANAI AUGĻU DĀRZOS
  METHOD AND DEVICE FOR CONTROL OF ENVIRON

MENT MICROCLIMATE IN ORCHARDS
	 (57)	 Izgudrojums	 attiecas	 uz	 mērīšanas	 un	 datu	 pārsūtīšanas	
metodi	 pa	 bezvadu	 tīkliem,	 kā	 arī	 uz	 datu	 nogādāšanu	 uz	 datu	
serveri	no	sensora	mezgla	pa	emulētu	SD	saskarni.	To	var	izmantot,	
lai	novērotu	vides	un	mikroklimata	parametrus	augļu	dārzos.	Ierīcē	
ir	 izmantots	 sensoru	 datu	 apstrādes	 procesors	 un	 radio	 komuni-
kācijas	 iekārta,	 lai	 nodrošina	 ilgtspējīgu	 zema	 enerģijas	 patēriņa	
komunikāciju	ar	citām	šādām	ierīcēm,	veidojot	komunikācijas	tīklu,	
pa	 kuru	monitoringa	dati	 tiek	 nogādāti	 uz	 datu	 serveri.	Šā	mērķa	
sasniegšanai	 ir	 izmantota	 datu	 agregācija	 un	 sensoru	 mezgli	 kā	
zibatmiņas	 kartes,	 kuri	 emulē	 SD	 protokolu	 un	 ļauj	 caur	 šo	 pro-
tokolu	nolasīt	 uzkrātos	datus,	 kā	arī	 iestādīt	 sensoru	parametrus.	
Sensoru	 mezglu	 programmēšana	 notiek,	 lietojot	 SD	 saskarnes	
portu	ar	speciālu	adapteri,	kas	emulē	JTAG	protokolu,	pārraidot	un	
saņemot	 datus	 caur	 SD	 saskarni.	 Metode	 nodrošina	 retāku	 datu	
sūtīšanu,	 periodisku	 bezvadu	 iekārtas	 un	 procesora	 pārslēgšanu	
ļoti	 zema	 enerģijas	 patēriņa	 režīmā	 un	 savlaicīgu	 pārslēgšanu	
normālā	 režīmā,	kā	arī	 laika	sinhronizāciju	efektīvai	 sensoru	datu	
komunikācijai.	Sistēmas	 ilgtspēja	 ir	panākta,	dinamiski	optimizējot	
zema	 un	 normāla	 enerģijas	 patēriņa	 režīmu	 pārslēgšanas	 plānu.	
Piedāvātās	 metodes	 blokshēma	 ir	 attēlota	 1.	 zīm.,	 bet	 datu	 pār-
sūtīšanas	 ceļš	 no	bāzes	 stacijas	 līdz	 serverim	 ir	 attēlots	 3.	 zīm.
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	 (51) A01K1/015	 (11)	 15011 A
  B01J20/02
	 (21)	 P‑13‑187	 (22)	 25.11.2013
	 (41)	 20.06.2015
	 (71)	 RĪGAS	TEHNISKĀ	UNIVERSITĀTE,	 Kaļķu	 iela	 1,	 Rīga,	

LV‑1658,	LV
	 (72)	 Vitālijs	LAKEVIČS	(LV),
	 	 Līga	BĒRZIŅA‑CIMDIŅA	(LV),
	 	 Valentīna	STEPANOVA	(LV),
	 	 Jūlija	BROVKINA	(LV),
	 	 Jurijs	OZOLIŅŠ	(LV)
	 (54)	 SORBCIJAS GRANULU SASTĀVS UZ DABĪGO MĀLU 

BĀZES
  COMPOSITION OF SORPTION GRANULES BASED ON 

NATURAL CLAYS
	 (57)	 Tiek	 piedāvāts	 sorbcijas	 granulu	 sastāvs	 uz	 dabīgo	mālu	
bāzes,	 kas	 izmantojams	 kaķu	 urīna,	 ekskrementu	 un	 to	 izraisīto	
smaku	absorbēšanai.	Granulu	izgatavošanai	izmanto	triasa	mālus,	
karboksimetilcelulozi	kā	saistvielu	un	koksnes	pārstrādes	produktu	
kā	pretputekļu	 aģentu.

	 The	 invention	 relates	 to	 a	 composition	 of	 sorption	 granules	
based	 on	 natural	 clays	 for	 use	 as	 absorbent	 of	 cat	 urine,	 excre-
ments	 and	 their	 odors.	 The	 granules	 are	made	 of	 Triassic	 clays,	
carboxy	methylcellulose	 as	 binding	 agent	 and	 wood	 processing	
product	 as	non‑dusting	agent.

	 (51) A61B3/18	 (11)	 15012 A
	 (21)	 P‑13‑205	 (22)	 06.12.2013
	 (41)	 20.06.2015
	 (71)	 LATVIJAS	 UNIVERSITĀTE;	 Raiņa	 bulvāris	 19,	 Rīga,	

LV‑1586,	LV
	 (72)	 Renārs	TRUKŠA	(LV),
	 	 Gunta	KRŪMIŅA	(LV),
	 	 Sergejs	FOMINS	(LV),
	 	 Ivars	LĀCIS	(LV),
	 	 Evita	KASSALIETE	(LV),
	 	 Aiga	ŠVEDE	(LV),
	 	 Gatis	IKAUNIEKS	(LV)
	 (74)	 Aleksandra	 FORTŪNA,	 FORAL	 Intelektuālā	 īpašuma	

aģentūra,	SIA;	a/k	98,	Rīga,	LV‑1050,	LV
	 (54)	 REDZES FUNKCIJU NOVĒRTĒŠANAS IERĪCE
  DEVICE FOR ASSESSMENT OF VISUAL FUNCTIONS
	 (57)	 Izgudrojums	attiecas	uz	redzes	diagnostikas	ierīcēm.	Ierīce	
satur	lēcu‑filtru	bloku	(2),	kas	var	būt	savienots	ar	vadības	bloku	un	
redzes	stimulu	ģeneratoru	(1),	kuram	ir	digitālu	signālu	nosūtīšanas	
un	 saņemšanas	 funkcijas.	 Lēcu‑filtru	 bloks	 (2)	 satur	 divus	 lēcu	
un	filtru	komplektus,	 lēcu	un	filtru	nomaiņas	mehānismu,	kurš	var	
būt	 savienots	 ar	 vadības	bloku	un	 redzes	 stimulu	ģeneratoru	 (1).	
Katrs	 lēcu	un	filtru	komplekts	satur	vismaz	vienu	+D	optisko	 lēcu,	
vismaz	vienu	‑D	optisko	lēcu,	vismaz	vienu	krāsu	filtru	un	aizklājē-
ju.	Lēcu	un	filtru	komplekts	var	saturēt	divus	neatkarīgi	grozāmus	
koncentriskus	diskus,	uz	viena	no	kuriem	var	būt	vismaz	viena	+D	
optiskā	 lēca,	vismaz	viena	‑D	optiskā	 lēca	un	tukšs	atvērums,	bet	
uz	otra	 –	 vismaz	 viens	 krāsu	 filtrs,	 aizklājējs	 un	 tukšs	atvērums.

	 The	 invention	 relates	 to	 the	 vision	 diagnostic	 equipment.	 The	
proposed	device	contains	a	 lens‑filter	device	 (2)	 that	can	be	con-
nected	to	a	control	unit	and	a	visual	stimulus	generator	(1)	having	
a	 possibility	 of	 digital	 signal	 transmission	 and	 receipt.	 The	 lens‑
filter	 device	 (2)	 containing	 two	 sets	 of	 lenses	 and	 filters,	 lenses	
and	 filters	 changeover	 mechanism	 that	 can	 be	 connected	 to	 the	
control	 unit	 and	 the	 visual	 stimulus	 generator	 (1).	 Each	 lens	 and	
filter	assembly	comprises	at	least	one	+D	optical	lens,	at	least	one	
‑D	optic	 lens,	at	 least	one	colour	filter	and	a	shield.	The	 lens	and	
filter	 set	 can	 contain	 two	 independently	 rotatable	 concentric	 posi-
tioned	discs,	wherein	 on	a	 first	 disk	 at	 least	 one	+D	optical	 lens,	
at	 least	 one	 ‑D	 optic	 lens	 and	 a	 blank	 aperture	 can	 be	 located,	
while	 on	 the	 other	 disc	 –	 at	 least	 one	 colour	 filter,	 a	 shield,	 and	
a	blank	aperture	 can	be	 located.

 B sekcija
  B01J20/02 15011 

 C sekcija
  C05D9/00 15013 

	 (51) C05F11/02	 (11)	 15013 A
  C05D9/00
	 (21)	 P‑15‑25	 (22)	 05.03.2015
	 (41)	 20.06.2015
	 (71)	 LATVIJAS	 UNIVERSITĀTE,	 Raiņa	 bulvāris	 19,	 Rīga,	

LV‑1586,	LV
	 (72)	 Māris	KĻAVIŅŠ	(LV),
	 	 Jānis	KRŪMIŅŠ	(LV),
	 	 Sabīne	BUNERE	(LV)
	 (74)	 Aleksandra	 FORTŪNA,	 FORAL	 Intelektuālā	 īpašuma	

aģentūra,	SIA;	a/k	98,	Rīga,	LV‑1050,	LV
	 (54)	 AUGSNES SUBSTRĀTS IZMANTOŠANAI BIOLOĢIS

KAJĀ LAUKSAIMNIECĪBĀ UN TĀ IEGŪŠANAS PAŅĒ
MIENS

  SOIL SUBSTRATE FOR USE IN ORGANIC FARMING 
AND METHOD OF PRODUCING THEREOF

	 (57)	 Izgudrojums	 attiecas	 uz	 lauksaimniecību,	 konkrētāk,	 uz	
vielām	 un	 maisījumiem	 augsnes	 ielabošanai,	 kas	 izmantojami	
bioloģiskajā	 lauksaimniecībā.	 Tiek	 piedāvāts	 paņēmiens	 augsnes	
substrāta,	kas	satur	kūdru,	mikroelementus,	minerālvielas	un	saist-
vielu,	iegūšanai,	kurā	kūdras	masai	tiek	pievienota	lapu	koku	pelnu	
masa,	 pēc	 tam	 kūdras‑pelnu	masai	 tiek	 pievienoti	 smalki	 samalti	
mālieži	un	tie	tiek	sajaukti	ar	kūdras‑pelnu	masu	tā,	lai	nodrošinātu	
māliežu	aplipšanu	ap	kūdras‑pelnu	masu,	veidojot	granulētu	aug-
snes	substrāta	masu.	Augsnes	substrātam	ir	šāds	sastāvs:	50	līdz	
75	masas	%	kūdras,	 0,5	 līdz	5	masas	%	 lapu	koku	pelnu,	 2	 līdz	
15	masas	%	smalki	 samaltu	māliežu,	 un	pārējais	 ir	 ūdens.

	 The	 invention	 relates	 to	agriculture,	 in	particular,	 to	substances	
and	mixtures	 for	 soil	 improvement	 to	be	used	 in	organic	 farming.	
A	 method	 of	 producing	 a	 growing	 medium	 is	 proposed.	 Method	
comprises	peat,	trace	elements,	minerals,	and	binder,	where	decidu-
ous	 tree	ash	mass	 is	added	 to	 the	peat	mass,	 then	finely	ground	
clay	 rocks	 are	 added	 to	 the	mass	 peat‑ash	 and	 it	 is	 mixed	 with	
mass	of	peat‑ash	so	 that	 to	ensure	 the	mass	of	 clay	 rocks	stick-
ing	around	of	peat‑ash	mass,	forming	granular	soil	substrate.	The	
growing	medium	has	the	following	composition:	50	to	75	weight	%	
peat,	 0.5	 to	 5	 weight	 %	 deciduous	 tree	 ash,	 2	 to	 15	 weight	 %	
finely	 ground	 clay	 rocks	and	 the	 rest	 is	water.

	 (51) C05F11/02	 (11)	 15014 A
	 (21)	 P‑15‑33	 (22)	 31.03.2015
	 (41)	 20.06.2015
	 (71)	 LATVIJAS	 UNIVERSITĀTE,	 Raiņa	 bulvāris	 19,	 Rīga,	

LV‑1586,	LV
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	 (72)	 Karina	STANKEVIČA	(LV)
	 (74)	 Aleksandra	 FORTŪNA,	 FORAL	 Intelektuālā	 īpašuma	

aģentūra,	SIA;	a/k	98,	Rīga,	LV‑1050,	LV
	 (54)	 BIOLOĢISKI AKTĪVU HUMUSVIELU IEGŪŠANAS 

PAŅĒMIENS
  METHOD FOR PRODUCING BIOLOGICALLY ACTIVE 

HUMIC SUBSTANCE
	 (57)	 Izgudrojums	 attiecas	 uz	 lauksaimniecību,	 konkrētāk,	 uz	
vielām	 un	 maisījumiem	 augsnes	 ielabošanai,	 kas	 izmantojami	
bioloģiskajā	 lauksaimniecībā.	 Tiek	 piedāvāts	 paņēmiens	 aktīvas	
humusvielas	 iegūšanai,	kas	 ietver	 izejvielu	 ieguvi	un	šķirošanu	un	
humusvielas	saturošo	organisko	vielu	apstrādi	ar	sārma	šķīdumiem,	
šķidras	 frakcijas	 izdalīšanu	un	 turpmāko	šķidrās	 frakcijas	 sabiezi-
nāšanu,	 turklāt	 par	 sārma	šķīdumu	 tiek	 izmantots	0,5	 līdz	1,5	%,	
labāk	 1	 %	 lapkoku	 pelnu	 ūdens	 izvilkums	 un	 izejvielu	 apstrāde	
tiek	 veikta	 1	 līdz	 24	 stundas	10	 līdz	 80	 °C	 temperatūrā	 skābekļa	
klātbūtnē,	labāk,	ja	izejvielu	apstrādi	veic	1	stundu	temperatūrā,	kas	
nepārsniedz	80	°C,	un	iegūto	masu	apstrādā	ar	kavitācijas	metodi,	
ultraskaņu	vai	vārīšanu,	 turklāt	humusvielas	saturošās	organiskās	
vielas	ir	izvēlētas	no	grupas,	kas	ietver	kūdru,	brūnogles,	sapropeli,	
kompostu,	 biohumusu.

	 The	 invention	 relates	 to	agriculture,	 in	particular,	 to	substances	
and	mixtures	for	soil	improvement,	for	use	in	organic	farming.	The	
proposed	active	humic	substances	comprise	extraction	and	sorting	
of	 raw	materials	 and	 processing	 of	 organic	 substrates	 containing	
the	 humic	 substances	 with	 alkaline	 solutions,	 extraction	 of	 liquid	
fractions	with	subsequent	 liquid	fraction	thickening,	wherein	0.5	to	
1.5	%,	preferably	1	%	deciduous	ash	aqueous	extract	as	the	alka-
line	solution	 is	used,	and	wherein	processing	of	 the	raw	materials	
is	performed	 for	1	 to	24	hours	at	10	 to	80	 °C	 temperature	 in	 the	
presence	of	oxygen,	preferably	processing	of	 the	raw	materials	 is	
performed	 for	 1	 hour	 at	 temperature	 up	 to	 80	 °C	 and	 the	 result-
ing	 mass	 is	 processed	 using	 a	 cavitation	 method,	 by	 ultrasound	
or	boiling	and	the	organic	substrate	containing	humus	substances	
is	 selected	 from	 the	 group	 consisting	 of	 peat,	 lignite,	 sapropel,	
compost	 and	bio	 humus.

	 (51) C07D207/26	 (11)	 15015 A
  C07D453/02
	 (21)	 P‑13‑209	 (22)	 13.12.2013
	 (41)	 20.06.2015
	 (71)	 OLAINFARM,	A/S,	Rūpnīcu	 iela	 5,	Olaine,	Olaines	 nov.,	

LV‑2114,	LV
	 (72)	 Gaļina	KUHAREVA	(LV),
	 	 Evgenij	MATIUSHENKOV	(LV)
	 (54)	 3KARBOKSI4(R)FENILPIROLIDIN2ONA SĀLS UN 

TĀ PIELIETOŠANA
  SALT OF 3CARBOXY4(R)PHENYLPYRROLIDINONE2 

AND USES THEREOF
	 (57)	 Izgudrots	 jauns	 paņēmiens	 3‑karboksi‑4‑(R)‑fenilpirolidin‑
2‑ona	iegūšanai	no	racēmiskā	3‑karboksi‑4‑(R,S)‑fenilpirolidin‑2‑ona,	
kurā	 racemāta	 sadalīšanai	 izmanto	3‑(S)‑benzoiloksihinuklidīnu.

	 Novel	method	for	obtaining	3‑carboxy‑4‑(R)‑phenylpyrrolidin‑2‑one	
from	racemic	3‑carboxy‑4‑(R,S)‑phenylpyrrolidin‑2‑one	using	3‑(S)‑
benzoyloxyquinuclidine	for	resolution	of	racemic	mixture	is	invented.

  C07D207/46 15016 

	 (51) C07D307/26	 (11)	 15016 A
  C07D207/46
	 (21)	 P‑13‑215	 (22)	 18.12.2013
	 (41)	 20.06.2015
	 (71)	 OLAINFARM,	A/S,	Rūpnīcu	 iela	 5,	Olaine,	Olaines	 nov.,	

LV‑2114,	LV
	 (72)	 Vilnis	LIEPIŅŠ	(LV),
	 	 Gaļina	KUHAREVA	(LV),
	 	 Mihails	KOVAĻSKIS	(LV),
	 	 Raimonds	TERENTJEVS	(LV)

	 (54)	 NKARBAMOILMETIL4(R)FENIL2PIROLIDINONA 
POLIMORFĀS FORMAS

  POLYMORPHYC FORMS OF NCARBAMOYL4(R)
PHENYL2PYRROLIDINONE

	 (57)	 Izgudrojums	attiecas	uz	farmaceitiskās	rūpniecības	produkta	
N‑karbamoilmetil‑4(R)‑fenil‑2‑pirolidinona	 kristāliskām	 polimorfām	
formām	 un	 to	 iegūšanas	 paņēmieniem.	 Izgudrojums	 attiecas	 arī	
uz	 N‑karbamoilmetil‑4(R)‑fenil‑2‑pirolidinona	 polimorfo	 formu	 pie-
lietojumu	 farmaceitiskās	 kompozīcijas	 iegūšanā.

	 The	present	 invention	pertains	 to	 crystalloid	 polymorphic	 forms	
of	 N‑carbamoylmethyl‑4(R)‑phenyl‑2‑pyrrolidinone	 and	 methods	
for	 producing	 thereof.	The	 invention	 also	 pertains	 to	 use	 of	 poly‑
morphic	 forms	 of	 N‑carbamoylmethyl‑4(R)‑phenyl‑2‑pyrrolidinone	
for	 producing	pharmaceutical	 compositions.

  C07D453/02 15015 

	 (51) C07H1/08	 (11)	 15017 A
  C07H3/10
	 (21)	 P‑13‑190	 (22)	 26.11.2013
	 (41)	 20.06.2015
	 (71)	 LATVIJAS	 VALSTS	 KOKSNES	 ĶĪMIJAS	 INSTITŪTS,	

Atvasināta	 publiska	 persona,	 Dzērbenes	 iela	 27,	 Rīga,	
LV‑1006,	 LV

	 (72)	 Aivars	ŽŪRIŅŠ	 (LV),
	 	 Baiba	SPINCE	 (LV),
	 	 Kristīne	MEILE	 (LV)
	 (74)	 Ņina	DOLGICERE;	Dzērbenes	 iela	27,	Rīga,	LV‑1006,	LV
	 (54)	 LEVOGLIKOZĀNA IEGŪŠANAS PAŅĒMIENS
  PROCESS FOR PREPARING LEVOGLUCOSAN
	 (57)	 Izgudrojums	attiecas	uz	 cukuru	 iegūšanas	 ķīmisko	 tehno-
loģiju,	respektīvi,	uz	levoglikozāna	(1,6‑anhidro‑β‑D‑glikopiranozes)	
iegū	šanas	 paņēmieniem.	 Saskaņā	 ar	 izgudrojumu	 pirolizē	 ligno‑
celulozi	 saturošus	materiālus,	 tos	 iepriekš	 apstrādājot	 ar	minerāl‑
skābi,	 hidrolizē	un	 ietvaicē	 iegūto	 kondensātu	 līdz	pastas	 stāvok-
lim.	Pēc	 tam	 iegūto	 pastu	 apstrādā	ar	 organiskiem	šķīdinātājiem,	
pievieno	 ūdeni	 un	 apstrādā	 ar	 vājas	 skābes	 katjonu	 apmaiņas	
(akrila‑divinil	benzola	 kopolimēra)	 sveķiem,	 atdala	 levoglikozānu	
saturošo	frakciju,	kuru	atkārtoti	apstrādā	ar	stipras	skābes	katjonu	
apmaiņas	 (stirola‑divinilbenzola	kopolimēra)	sveķiem.	No	šīs	 frak-
cijas	 izdala	kristālus	ar	 kādu	no	zināmiem	paņēmieniem,	 iegūstot	
levoglikozāna	papildu	daudzumu.

	 The	 present	 invention	 pertains	 to	 chemical	 technology	 for	 pro-
duction	 of	 carbohydrates,	 particularly	 to	 methods	 for	 producing	
levoglucosan	 (1,6‑anhydro‑β‑D‑glucopyranose).	 According	 to	 the	
invention	 materials	 containing	 lignocellulose	 could	 be	 subjected	
to	 pyrolysis	 using	 pretreating	with	mineral	 acid.	 Then	 follows	 hy-
drolysis	 thereof	 and	concentration	of	 the	obtained	condensate	by	
evaporation	 until	 pasty	 form.	After	 that	 the	 obtained	 paste	 could	
be	 treated	 by	 organic	 solvents,	 added	 water	 and	 treated	 with	
cationic	exchanger	of	weaker	acid	 (copolymer	of	 acrylic	acid	and	
divinylbenzene).	 Levoglucosan	 containing	 fraction	 could	 be	 sepa-
rated	 and	 repeatedly	 treated	 with	 cationic	 exchanger	 of	 stronger	
acid	(copolymer	of	styrene	and	divinylbenzene).	Crystals	could	be	
separated	 from	said	 fraction	using	one	of	known	methods	and	an	
additional	 amount	 of	 levoglucosan	 could	be	obtained.

  C07H3/10 15017 

	 (51) C07K14/415	 (11)	 15018 A
	 (21)	 P‑13‑207	 (22)	 09.12.2013
	 (41)	 20.06.2015
	 (71)	 LATVIJAS	 BIOMEDICĪNAS	 PĒTĪJUMU	 UN	 STUDIJU	

CENTRS,	Rātsupītes	iela	1,	Rīga,	LV‑1067,	LV
	 (72)	 Andris	ZELTIŅŠ	(LV),
	 	 Ina	BAĻĶE	(LV),
	 	 Jeļena	ŠARIPO	(LV),
	 	 Inga	MOROČKO‑BIČEVSKA	(LV),
	 	 Dace	SKRASTIŅA	(LV)
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	 (54)	 UPEŅU REVERSIJAS VĪRUSA ANTIGĒNU IEGŪŠANA
  PRODUCTION OF BLACK CURRANT REVERSION VIRUS 

ANTIGENS
	 (57)	 Izgudrojums	 attiecas	 uz	 biotehnoloģiju,	 konkrēti	 uz	 augu	
vīrusu	diagnostikas	līdzekļu	komponentu	iegūšanu.	Tiek	piedāvāts	
upeņu	 reversijas	 vīrusa	 antigēnu	 iegūšanas	 paņēmiens	 E. coli 
šūnās,	 kā	 arī	 antivielu	 pret	 šiem	 antigēniem	 izmantošana	 augu	
vīrusu	diagnostikā.

  C12M1/34 15021 
  C12M1/36 15021 
  C12M3/00 15019 

	 (51) C12N5/071	 (11)	 15019 A
  C12M3/00
	 (21)	 P‑13‑194	 (22)	 27.11.2013
	 (41)	 20.06.2015
	 (71)	 LATVIJAS	 UNIVERSITĀTE,	 Raiņa	 bulvāris	 19,	 Rīga,	

LV‑1586,	LV
	 (72)	 Anna	RAMATA‑STUNDA	(LV),
	 	 Inese	ČAKSTIŅA	(LV),
	 	 Ilze	BLĀĶE	(LV),
	 	 Liene	PIRTNIECE	(LV),
	 	 Indriķis	MUIŽNIEKS	(LV)
	 (74)	 Aleksandra	 FORTŪNA,	 FORAL	 Intelektuālā	 īpašuma	

aģentūra,	SIA;	a/k	98,	Rīga,	LV‑1050,	LV
	 (54)	 TRĪSDIMENSIONĀLAS ĀDAS ŠŪNU KULTŪRAS 

IN VITRO TESTSISTĒMA UN TĀS IZMANTOŠANA 
ĀRĪGI LIETOJAMU LIPOFILO VIELU DROŠĪBAS UN 
EFEKTIVITĀTES TESTĒŠANAI

  IN VITRO 3D DERMAL CELLS TEST SYSTEM AND A 
USE OF IT FOR TESTING EFFICIENCY AND SAFETY 
OF TOPICAL LIPOPHILIC SUBSTANCES

	 (57)	 Izgudrojums	attiecas	uz	dermas	audu	kultūrām,	kuras	var	
izmantot	 ārīgi	 lietojamu	 lipofilu	 vielu	 in vitro	 testēšanai.	 Dermas	
audu	 kultūrā	 par	matrici	 izmanto	 cilvēka	 plazmas	 fibrīnu,	 ko	 poli-
merizē	katalizatora	Ca2+	un	fibrinolīzes	inhibitora	traneksāmskābes	
klātbūtnē.	Testējamās	vielas	 tiek	 ieslēgtas	kultivēšanas	matricē	ar	
sonifikācijas	palīdzību	pirms	šūnu	pievienošanas.	Bioloģiski	aktīvās	
lipofilās	 vielas	 analizē	 ar	 histoloģijas	 un	 molekulārās	 bioloģijas	
metodēm.

	 (51) C12N5/071	 (11)	 15020 A
	 (21)	 P‑13‑199	 (22)	 29.11.2013
	 (41)	 20.06.2015
	 (71)	 LATVIJAS	 UNIVERSITĀTE,	 Raiņa	 bulvāris	 19,	 Rīga,	

LV‑1586,	LV
	 (72)	 Anna	RAMATA‑STUNDA	(LV),
	 	 Inese	ČAKSTIŅA	(LV),
	 	 Vika	VOROBJEVA	(LV),
	 	 Ilze	BLĀĶE	(LV),
	 	 Indriķis	MUIŽNIEKS	(LV)
	 (54)	 ŠŪNU KOPKULTŪRAS VEIDOŠANA UN IZMANTOŠANA 

KOSMĒTIKAS AKTĪVO VIELU IN VITRO TESTĒŠANĀ
  FORMATION AND USE OF CELLULAR COCULTURE 

FOR IN VITRO TESTING ACTIVE INGREDIENTS OF 
COSMETICS

	 (57)	 Izgudrojums	attiecas	uz	kosmētikai	paredzēto	aktīvo	vielu	
in vitro	 testēšanas	 sistēmu.	 Tiek	 piedāvāta	 sistēma,	 kurā	 ir	 līdz	
70	%	konfluentu	ādas	šūnu,	keratinocītu	vai	dermas	fibroblastu,	kā	
arī	 svaigi	 izdalītas	cilvēka	 imūnatbildi	 veidojošās	šūnas.	Šūnu	 tipi	
tiek	atdalīti	ar	polikarbonāta	membrānu.	Testsistēmas	kvantificēja-
mie	 lielumi	 ir	 citokīnu,	 augšanas	 faktoru,	 matrices	 metālproteāžu	
sekrēcijas	 un	ādas	 struktūrproteīnu	gēnu	ekspresijas	 izmaiņas.

	 (51) C12P5/00	 (11)	 15021 A
  C12M1/34
  C12M1/36

	 (21)	 P‑13‑228	 (22)	 20.12.2013
	 (41)	 20.06.2015
	 (71)	 LIEPĀJAS	UNIVERSITĀTE,	Lielā	iela	14,	Liepāja,	LV‑3401,	

LV
	 (72)	 Šarifs	GUSEINOVS	(LV),
	 	 Jānis	RIMŠĀNS	(LV),
	 	 Jekaterina	ALEKSEJEVA	(LV),
	 	 Sergejs	JUNUSOVS	(LV),
	 	 Kirils	JAKIMOVS	(LV),
	 	 Armands	GRICKUS	(LV),
	 	 Sergejs	ANDREJEVS	(LV),
	 	 Laimonis	ZAČS	(LV)
	 (74)	 Jevgeņijs	 FORTŪNA,	 FORAL,	 Intelektuālā	 īpašuma	

aģentūra,	SIA;	a/k	98,	Rīga,	LV‑1050,	LV
	 (54)	 ANAEROBĀS VIDES OPTIMĀLU PARAMETRU UZTU

RĒŠANAS SISTĒMA BIOGĀZES RAŽOŠANAS PROCESĀ
  SYSTEM FOR MAINTANING OPTIMAL PARAMETERS OF 

ANAEROBIC MEDIUM DURING BIOFUEL PRODUCTION
	 (57)	 Izgudrojums	attiecas	uz	biogāzes	 ražošanu,	konkrēti	–	uz	
sistēmām,	 kas	 ir	 paredzētas	 cietu	 sadzīves	 atkritumu	 slānī	 notie-
košo	 bioķīmisko	 procesu	 kontrolei	 un	 aerobo	 baktēriju	 uzturēša-
nai.	 Piedāvātā	 sistēma	 satur:	 mitruma	 sensorus	 3;	 temperatūras	
sensorus	 1;	 spiediena	 sensorus	 2;	 datu	 monitoringa	 un	 analīzes	
bloku;	 komandu	 bloku;	 ūdens	 un	 palīgvielu	 laistīšanas	 sistēmu,	
kas	satur	 (pazemes)	 laistīšanas	cauruļu	sistēmu	un	šķidruma	pa-
devēju;	 biogāzes	 savākšanas	 caurules	 4.	 Mitruma,	 temperatūras	
un	 spiediena	 sensori	 ir	 savienoti	 ar	 datu	monitoringa	un	analīzes	
bloku,	 kam	 ir	 elektronisko	 signāla	 nosūtīšanas	 un	 saņemšanas	
	iespēja.	Datu	monitoringa	un	analīzes	bloks	ir	savienots	ar	komandu	
bloku	ar	elektronisko	signāla	nosūtīšanas	un	saņemšanas	iespēju.	
Komandu	bloks	 ir	savienots	ar	šķidruma	padevēju	ar	elektronisko	
signāla	 nosūtīšanas	 un	 saņemšanas	 iespēju.	 Šķidruma	 padevējs	
ir	 izveidots	 ar	 iespēju,	 saņemot	 komandu	 no	 komandu	 bloka,	
selektīvi	 padot	 šķidrumu	 (ūdeni	un/vai	palīgvielu)	 cauruļu	 sistēmā	
attiecīgā	 cieto	 sadzīves	 atkritumu	 poligona	 segmenta	 laistīšanai.	
Minētās	 funkcijas	 nodrošināšanai	 cauruļu	 sistēma	 ir	 izveidota	 ar	
iespēju	nodrošināt	katra	cieto	sadzīves	atkritumu	poligona	segmenta	
vienmērīgu	laistīšanu.	Aprakstam	pievienotajā	zīmējumā	ir	parādīts	
cieto	sadzīves	atkritumu	poligona	3D	shematisks	modelis	saskaņā	
ar	izgudrojumu,	kurā	M	ir	ūdens	laistīšanas	sistēmas	mitrināšanas	
punktu	 vietas.

	 (51) C12Q1/68	 (11)	 15022 A
  G06F19/22
	 (21)	 P‑13‑208	 (22)	 12.12.2013
	 (41)	 20.06.2015
	 (71)	 LATVIJAS	 BIOMEDICĪNAS	 PĒTĪJUMU	 UN	 STUDIJU	

CENTRS,	APP,	Rātsupītes	iela	1,	Rīga,	LV‑1067,	LV
	 (72)	 Ilze	RADOVIČA	(LV),
	 	 Dāvids	FRIDMANIS	(LV),
	 	 Liene	ŅIKITINA‑ZAĶE	(LV),
	 	 Jānis	KLOVIŅŠ	(LV)
	 (54)	 VIENA NUKLEOTĪDA POLIMORFISMU KOMPLEKTS 

PAAUGSTINĀTA VAI PAZEMINĀTA AUGSTA BLĪVUMA 
LIPOPROTEĪNA HOLESTEROLA LĪMEŅA ASINĪS 
ĢENĒTISKĀS PREDISPONĒTĪBAS NOTEIKŠANAI

  SET OF SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISMS FOR 
DETERMINATION OF GENETIC PREDISPOSITION TO 
INCREASED OR REDUCED LEVEL OF HIGH DENSITY 
LIPOPROTEIN CHOLESTEROL IN BLOOD

	 (57)	 Izgudrojums	 attiecas	 uz	 molekulārās	 bioloģijas	 un	 medi-
cīnas	 nozari	 un	 ir	 izmantojams	 lipoproteīna	 holesterīna	 līmeņa	
ģenētiskās	 predisponētības	 noteikšanai.	 Izgudrojums	 paredz	 pa-
cientu	 genotipēšanu	 pēc	 viena	 nukleotīda	 polimorfisma	 kopas	
rs2035191,	rs4385188,	rs11974409,	rs328,	rs10096633,	rs1919484,	
rs2410630,	 rs17321515,	 rs1883025,	 rs662799,	 rs7972971,	
rs7314976,	 rs17884481,	 rs1798192,	 rs2043085,	 rs1532085,	
rs487766,	rs11856159,	rs3764261,	rs1800775,	rs5880,	rs2271293,	
rs9891572,	 rs7679.

	 The	invention	relates	to	the	field	of	molecular	biology	and	medicine	
and	can	be	used	for	detecting	genetic	predisposition	for	high	or	low	
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level	of	lipoprotein	cholesterol.	Genotyping	of	composition	of	single	
nucleotide	 polymorphisms	 rs2035191,	 rs4385188,	 rs11974409,	
rs328,	rs10096633,	rs1919484,	rs2410630,	rs17321515,	rs1883025,	
rs662799,	 rs7972971,	 rs7314976,	 rs17884481,	 rs1798192,	
rs2043085,	 rs1532085,	 rs487766,	 rs11856159,	 rs3764261,	
rs1800775,	 rs5880,	 rs2271293,	 rs9891572,	 rs7679	 is	 carried	out.

 F sekcija
  F03D11/00 15025 

	 (51) F24H8/00	 (11)	 15023 A
	 (21)	 P‑13‑210	 (22)	 13.12.2013
	 (41)	 20.06.2015
	 (71)	 RĒZEKNES	 AUGSTSKOLA,	 REĢIONĀLISTIKAS	

ZINĀTNISKAIS	 INSTITŪTS,	 Atbrīvošanas	 aleja	 90,	
Rēzekne,	LV‑4601,	LV

	 (72)	 Edmunds	VISOCKIS	(LV)
	 (54)	 HIBRĪDTEHNOLOĢISKA KONSTRUKCIJA DŪMGĀZU 

DZESĒŠANAI UN ATTĪRĪŠANAI UN SILTUMA AT
GŪŠANAI NO DŪMGĀZĒM

  HYBRID CONSTRUCTION FOR COOLING AND PURI
FICATION OF FLUE GASES AND FOR HEAT RECOVERY 
FROM FLUE GASES

	 (57)	 Izgudrojums	attiecas	uz	kurināmā	sadedzināšanas	un	dūm-
gāzu	siltuma	atgūšanas	iekārtām.	Piedāvāta	dūmgāzu	dzesēšanas,	
attīrīšanas	 un	 siltuma	 atgūšanas	 hibrīdtehnoloģiska	 konstrukcija,	
kas	 satur:	 kurtuvi	 (1);	 dūmgāzu	 plūsmas	 vārstu	 no	 kurtuves	 uz	
zemgrīdas	 šahtu	 (2);	 dūmgāzu	 plūsmas	 vārstu	 no	 kurtuves	 uz	
skursteni	 (3);	 dūmgāzu	 plūsmas	 vārstu	 no	 zemgrīdas	 šahtas	 uz	
dzesētāju	 (4);	 dūmgāzu	 dzesētāju	 (5);	 dūmgāzu	 plūsmas	 vārstu	
no	 dzesētāja	 uz	 skursteni	 (6);	 mākslīgās	 velkmes	 dūmsūkni	 (7);	
skursteni	 (8);	 kondensāta	 izvadkanālu	 (9);	 šķidrā	 siltumnesēja	
siltummaini	 (10);	 ar	 dūmgāzēm	 apsildāmu	 grīdu	 (11);	 zemgrīdas	
dūmgāzu	 šahtu	 (12);	 zemgrīdas	dūmgāzu	 šahtas	 pamatni	 un	 sā-
nus	 (13);	siltumizolāciju	 (14)	un	grunts	pamatni	 (15).	No	kurtuves	
izplūstošās	 karstās	 dūmgāzes	 tiek	 dzesētas	 zemgrīdas	 dūmgāzu	
šahtā	 (12),	 plūstot	 caur	 šķidrā	 siltumnesēja	 siltummaini	 (10),	 un	
dūmgāzu	dzesētājā	 (5).	No	dūmgāzēm	atgūtais	 siltums	un	 tvaika	
latentā	siltumenerģija	tiek	izmantota	lietderīgi,	bet	atdzesētās,	kon-
densētās	un	daļēji	attīrītās	dūmgāzes	tiek	izvadītas	pa	skursteni	(8).

	 (51) F41A21/30	 (11)	 15024 A
	 (21)	 P‑13‑203	 (22)	 05.12.2013
	 (41)	 20.06.2015
	 (71)	 Ervins	BLUMBERGS;	Raiņa	iela	73‑60,	Jūrmala,	LV‑2011,	

LV
	 (72)	 Ervins	BLUMBERGS	(LV)
	 (74)	 Jevgeņijs	FORTŪNA,	FORAL	Intelektuālā	īpašuma	aģentūra,	

SIA;	a/k	98,	Rīga,	LV‑1050,	LV
	 (54)	 ŠAUJAMIEROČA ŠĀVIENA TROKŠŅA KLUSINĀTĀJS
  SILENCER FOR FIREARM
	 (57)	 Piedāvātais	 slāpētājs	 (šāviena	 trokšņa	 samazinātājs)	 ir	
izgatavots	ar	 iespēju	 to	uzstādīt	 uz	šaujamieroča	 tā,	 lai	 tas	 laistu	

cauri	pulvera	gāzes,	kā	arī	caur	tā	izejas	atveri	–	lodes,	turklāt	tas	
daļēji	vai	pilnībā	ir	izgatavots	no	poraina	materiāla	ar	poru	izmēriem	
no	 18	 µm	 līdz	 1,5	mm.	Porainais	materiāls	 var	 būt	 izgatavots	 uz	
metāla	pulveru	vai	dobu	metāla	daļiņu,	vai	minēto	poraino	materiālu	
kombinācijas	 bāzes.	 Pulvera	 gāzu	 izplūdes	 virziena	 un	 intensitā-
tes	 regulēšanai	 minētā	 slāpētāja	 sieniņas	 var	 būt	 izgatavotas	 ar	
atšķirīgu	porainību.

 G sekcija
  G01D21/02 15010 
  G01W1/02 15010 
  G06F19/00 15010 
  G06F19/22 15022 

 H sekcija

	 (51) H02K1/22	 (11)	 15025 A
  H02K1/27
  F03D11/00
	 (21)	 P‑15‑36	 (22)	 14.04.2015
	 (41)	 20.06.2015
	 (71)	 FIZIKĀLĀS	 ENERĢĒTIKAS	 INSTITŪTS,	 Aizkraukles	

iela	21,	Rīga,	LV‑1006,	LV
	 (72)	 Vladislavs	PUGAČEVS	(LV),
	 	 Baiba	OSE‑ZAĻĀ	(LV),
	 	 Svetlana	ORLOVA	(LV)
	 (54)	 VĒJA ENERGOIEKĀRTAS ĢENERATORS AR PASTĀ

VĪGO MAGNĒTU IEROSMI
  WIND POWER PLANT GENERATOR WITH EXCITATION 

FROM PERMANENT MAGNETS
	 (57)	 Piedāvāts	 vēja	 energoiekārtas	 ģenerators	 ar	 pastāvīgo	
magnētu	ierosmi,	kura	statora	zobi	ir	aprīkoti	ar	trīsfāžu	enkurtinu-
miem	un	 rotora	 polos	 ir	 izvietoti	 pēc	 formas	 un	 izmēriem	 vienādi	
pastāvīgie	magnēti	ar	platumu	bm,	ko	nosaka	sakarība	(1),	un	kas	
viens	 pret	 otru	 ir	 nobīdīti	 pa	 aploci	 par	 noteiktu	 leņķi	 delta,	 kura	
lielumu	 nosaka	 sakarība	 (2),	 kurā:	 tau	 ir	 rotora	 pola	 iedaļa; bz	 ir	
statora	 pola	 platums;	 n	 ir	 pastāvīgo	 magnētu	 skaits	 rotora	 polā.	
Att.	1	ir	parādīts	statora	1	zobu	zonas	piemēra	fragments	un	rotora	2	
skats	 no	 statora	 puses.	Ģeneratoram	 katrs	 rotora	 pols	 sastāv	 no	
četriem	pastāvīgajiem	magnētiem	3,	4,	5	un	6.	Ar	pārtraukto	 līniju	
ir	 attēlota	 statora	 zoba	 7	 kontūra.	 Att.	1	 vēl	 ir	 izmantoti	 sekojoši	
apzīmējumi:	N	un	S	 ir	ģeneratora	rotora	pastāvīgo	magnētu	pola-
ritāte,	 v	 ‑	 ģeneratora	 rotora	 griešanās	 virziens,	 ldelta	 ir	 ģeneratora	
rotora	 aksiālais	 garums.	 Rotora	 pola	 veidošana	 no	 n	 diskrētiem	
pastāvīgajiem	magnētiem,	 kas	 savstarpēji	 nobīdīti	 par	 leņķi	delta 
statora	 zoba	 iedaļas	 robežās,	 nodrošina	 daudz	 plūdenāku	 rotora	
pola	pāreju,	 ieejot	statora	zoba	zonā	un	 izejot	no	 tās,	un	samazi-
na	ģeneratora	palaides	momenta	vērtību.	Tas	savukārt	 nodrošina	
daudz	zemākus	vēja	sākuma	ātrumus	un	plašāku	vēja	darba	ātruma	
diapazonu	 kopumā.



779

Izgudrojumu pieteikumu publikācijas Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi - 20.06.2015

	 Wind	 power	 plant	 generator	 with	 excitation	 from	 permanent	
magnets	is	proposed	with	the	aim	to	reduce	the	values	of	genera-
tor’s	 start‑up	 torque.	The	 rotor	 poles	of	 generator	 are	made	 from	
permanent	magnets	which	are	equal	by	form	and	dimensions	and	
are	 shifted	 from	 each	 other	 by	 a	 certain	 angle.	 The	 invention	 is	
explained	 with	 two	 figures,	 where	 in	 fig.	1	 is	 given	 the	 fragment	
of	 stator’s	 1	 teeth	 zone	 and	 the	 respective	 view	 of	 rotor	 2	 from	
the	 stator’s	 side.	 The	 pole	 of	 rotor	 consists	 of	 four	 permanent	
magnets	 3,	 4,	 5	 and	 6.	 The	 tooth	 zone’s	 contour	 7	 of	 stator	 is	
marked	 with	 discontinued	 line.	 The	 permanent	 magnets	 in	 the	
pole	 are	 shifted	 from	each	 other	 by	 an	 angle	delta.	The	width	 of	
permanent	magnets	bm	and	their	angle	of	shift	delta	are	calculated	
correspondingly	 with	 the	 equations	 (1	 and	 2)	 where	 tau	 is	 pole	
pitch	of	rotor,	bz	is	tooth	width	of	stator,	n	is	number	of	permanent	
magnets	 in	 a	 rotor’s	 pole.	 In	 fig.	1	 additional	 legends	 are	 used,	
and	 they	are	as	 follows:	N	and	S	are	 the	magnets’	polarity	 in	 the	
generator’s	 rotor,	 v	 is	 the	 rotation	 direction	 of	 generator’s	 rotor,	
ldelta	 is	 the	 axial	 length	 of	 the	 generator’s	 rotor.	 When	 a	 pole	 of	
rotor	 is	made	of	n discrete	permanent	magnets,	which	are	shifted	
from	 each	 other	 by	 the	 angle	 delta	 within	 the	 boundaries	 of	 the	
stator’s	 tooth	 pitch,	 much	 smoother	 transition	 of	 rotor’s	 pole	 can	
be	 ensured	 crossing	 the	 stator’s	 tooth	 zone,	 and	 that	 decreases	
the	value	of	the	generator’s	start‑up	torque.	That,	 in	turn,	ensures	
much	 lower	 initial	 speed	 of	 wind	 and	 wider	 diapason	 of	 working	
wind	 speed	 in	 total.

  H02K1/27 15025 

	 (51) H02K21/02	 (11)	 15026 A
	 (21)	 P‑13‑227	 (22)	 20.12.2013
	 (41)	 20.06.2015
	 (71)	 VENTSPILS	AUGSTSKOLA,	Inženieru	iela	101A,	Ventspils,	

LV‑3601,	LV
	 (72)	 Valērijs	BEZRUKOVS	(LV),
	 	 Mihails	MOROZS	(LV)
	 (54)	 ELEKTROMAŠĪNU SPRIEGUMA PĀRVEIDOTĀJS
  VOLTAGE CONVERTER FOR MOTOR/GENERATORS
	 (57)	 Izgudrojums	 attiecas	 uz	 elektriskajiem	 vilcieniem,	 un	 tā	
mērķis	ir	paaugstināt	elektromašīnu	sprieguma	pārveidotāju	darba	
drošību.	Piedāvātais	pārveidotājs	sastāv	no	sinhronā	ģeneratora	2	
ar	 nekustīgu	 enkurtinumu	 3	 un	 ierosmes	 tinumu	 4,	 kas	 novietots	
uz	 rotora	 poliem,	 un	 no	 līdzstrāvas	 piedziņas	 dzinēja,	 kas	 satur	
nekustīgu	induktoru	8,	uz	kura	poliem	ir	novietoti	ierosmes	tinumi	9	
un	10.	Ģeneratora	rotors	un	piedziņas	dzinēja	rotors	ir	nostiprināti	uz	
vienas	vārpstas	11.	Piedziņas	dzinēja	enkurtinumu	5,	kas	novietoti	
rotora	7	rievās	6,	izvadi	ir	savienoti	ar	kolektoriem	12,	kas	novietoti	
uz	 rotora	7	 vārpstas	11	 rotora	 vienā	galā	un	 ir	 paredzēti	 pieslēg-
šanai	 pie	 pastāvīga	 sprieguma	 avota	 caur	 sukām	 13.	 Piedziņas	
dzinēja	 rotors	 7	 ir	 aprīkots	 ar	 otru	 kolektoru	 15,	 kurš	 ir	 novietots	
uz	vārpstas	11,	bet	enkurtinumu	5	sekcijas	 ir	 izveidotas	no	divām	
identiskām	spolēm	16	un	17,	kuras	ir	novietotas	pretēji	viena	otrai	
rotora	7	rievās	6	(Fig.	1),	turklāt	izvadi	no	katras	spoles	16	un	17	ir	

savienoti	ar	kolektoriem	12	un	15,	kuri	 ir	novietoti	uz	attiecīgajiem	
rotora	 7	 galiem.	 Spoļu	 16	 un	 17	 tinumi	 katrā	 sekcijā	 ir	 savienoti	
virknē	 caur	 kolektoriem	 12	 un	 15	 un	 sukām	 13.	 Strāvas	 virzieni	
spoļu	16	un	17	 tinumos	 sakrīt.

  H04L27/02 15027 

	 (51) H04N1/32	 (11)	 15027 A
  H04L27/02
	 (21)	 P‑13‑193	 (22)	 26.11.2013
	 (41)	 20.06.2015
	 (71)	 RĪGAS	TEHNISKĀ	UNIVERSITĀTE,	 Kaļķu	 iela	 1,	 Rīga,	

LV‑1658,	LV
	 (72)	 Iļja	GALKINS	(LV),
	 	 Maksims	VOROBJOVS	(LV),
	 	 Andrejs	STEPANOVS	(LV)
	 (74)	 Jevgeņijs	 FORTŪNA,	 FORAL	 Intelektuālā	 īpašuma	

aģentūra,	SIA;	a/k	98,	Rīga,	LV‑1050,	LV
	 (54)	 INTERFEISS INFORMĀCIJAS PĀRRAIDEI NOSLĒGTĀ 

SPĒKA KONTŪRĀ AR INDUKTĪVAS PRETESTĪBAS 
MODULĀCIJU UN AMPLITŪDAS MODULĀCIJU

  INTERFACE FOR TRANSMISSION OF INFORMATION 
VIA CLOSED LOOP USING MODULATION BOTH OF 
INDUCTIVE REACTANCE AND AMPLITUDE

	 (57)	 Izgudrojums	attiecas	uz	 iekārtām,	kas	 ir	paredzētas	 infor-
mācijas	 pārraidei	 noslēgtā	 spēka	 kontūrā.	 Piedāvātais	 interfeiss	
ar	 jauktu	 amplitūdas	 un	 pilnās	 pretestības	 modulāciju	 var	 tikt	 iz-
mantots	 jebkurās	sistēmās,	kur	 ir	nepieciešama	viedā	uzraudzība	
virknē	 saslēgtām	 ierīcēm	 (viedās	 baterijas,	 superkondensatori,	
viedie	 maiņstrāvas	 vai	 līdzstrāvas	 tīkli	 u.c.),	 un	 ietver:	 lādētāju,	
droseli	 vai	 droseles	 ar	 mazu	 aktīvo	 un	 lielu	 reaktīvo	 pretestību,	
vismaz	 vienu	 elektriskās	 enerģijas	 uzkrāšanas	 iekārtas	 šūnu	 un	
vadības	mezglu	–	aktīvu	 raiduztvērēju	un	 vismaz	vienu	pakārtotu	
uztvērējraidītāju.	 Vienā	 no	 izgudrojuma	 realizācijas	 variantiem	 ar	
droseļu	paralēlo	slēgumu	piedāvātā	interfeisa	vienkāršota	funkcionā-
lā	shēma	ir	attēlota	Fig.	1	un	satur	elektriski	savienotus	lādētāju	1,	
raiduztvērēju	 2,	 vismaz	 vienu	 uztvērējraidītāju	 3	 un	 vismaz	 vienu	
elektriskās	 enerģijas	 uzkrājēja	 šūnu	 4.	 Raiduztvērējs	 2	 ir	 paralēli	
pieslēgts	lādētājam	1,	kas	ir	pieslēgts	vienai	vai	vairākām	elektriskās	
enerģijas	 uzkrājēja	 šūnām	4.	 Pie	 katras	 šūnas	 4	 virknē	 ir	 pievie-
nots	 savs	 uztvērējraidītājs	 3.	 Izmantojot	 augstfrekvences	 signālu,	
ir	iespējams	pārraidīt	datus	no	raiduztvērēja	2	uztvērējraidītājiem	3	
un	atpakaļ.
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Izgudrojumu patentu publikācijas

 (51) B29D35/06 (11) 14836 B
 (21) P-14-02 (22) 06.01.2014
 (45) 20.06.2015
 (31) 13/271201 (32) 11.10.2011 (33) US
 (73) Ming-Te CHEN, No. 2, Lane 334, San-Fon Road, Taiwan 

R.O.C. Fon-Chou City, Taichung Hsien, TW
 (72) Ming-Te CHEN (TW)
	 (74)	 Vladimirs	ANOHINS,	Aģentūra	TRIA	ROBIT;	Vīlandes	iela	5,	

Rīga,	LV‑1010,	LV
 (54) KURPES VEIDNE
 (57) 1. Kurpes veidne, kas ietver:
bāzes	veidni	 (10),	kurai	 tās	augšpusē	(101)	 ir	kurpes	 formēšanas	
daļa	(102),	un	kurpes	formēšanas	daļas	(102)	augšpusē	ir	izveidots	
iedobums	 (103);
kreiso	 veidni	 (20)	 un	 labo	 veidni	 (30),	 kas	 attiecīgi	 ir	 novietotas	
bāzes	 veidnes	 (10)	 kreisajā	pusē	un	 labajā	pusē,	 kas	atšķiras	ar	
to,	ka	kreisajai	veidnei	(20)	un	 labajai	veidnei	(30)	katrai	 ir	 formē-
šanas	sekcija	(204),	(304),	kas	izveidota	to	iekšpuses	augšdaļā;	un
divas	attiecīgās	ribas	(203),	(303)	ir	novietotas	virs	abām	formēšanas	
sekcijām	(204),	(304),	ribas	ierobežo	telpu	pazoles	(50)	formēšanai.
	 2.	 Kurpes	veidne	atbilstoši	1.	pretenzijai,	kur	ribas	(203),	(303)	
ir	 izgatavotas	no	mīkstas	 zema	blīvuma	gumijas.

 (51) B29D35/06 (11) 14837 B
 (21) P-14-03 (22) 06.01.2014
 (45) 20.06.2015
 (31) 13/271201 (32) 11.10.2011 (33) US
 (73) Ming-Te CHEN, No. 2, Lane 334, San-Fon Road, Taiwan 

R.O.C. Fon-Chou City, Taichung Hsien, TW
 (72) Ming-Te CHEN (TW)
	 (74)	 Vladimirs	ANOHINS,	Aģentūra	TRIA	ROBIT;	Vīlandes	iela	5,	

Rīga,	LV‑1010,	LV
 (54) KURPES VEIDNE
 (57) 1. Kurpes veidne, kas ietver:
bāzes	 veidni	 (10),	 kurai	 ir	 tajā	 izveidots	 iedobums	 (104)	 pazo-
les	(50)	materiāla	iepildīšanai,	kas	atšķiras	ar	to,	ka	kurpes	veidne	
papildus	 ietver	 pirmo	 aizsardzības	 sekciju	 (105),	 kas	 novietota	
iedobuma	 (104)	 iekšpusē	 un	 ir	 droši	 savienota	 ar	 papēdi	 (42)	
iedobumā	 (104),	 pirmā	 aizsardzības	 sekcija	 (105)	 ierobežo	 telpu	
pazoles	 (50)	 formēšanai;	 un
otro	 aizsardzības	 sekciju	 (106),	 kas	 novietota	 zem	 pirmās	 aiz-
sardzības	sekcijas	 (105)	un	 iedobuma	 (104)	 iekšpusē	 tā,	 lai	 būtu	
piemērota	 pazoles	 (50)	 formēšanai.
	 2.	 Kurpes	veidne	atbilstoši	1.	pretenzijai,	kur	pirmā	aizsardzības	
sekcija	 (105)	 ir	 izgatavota	no	mīkstas	 zema	blīvuma	gumijas.
	 3.	 Kurpes	veidne	atbilstoši	1.	pretenzijai,	kur	otrā	aizsardzības	
sekcija	 (106)	 ir	 izgatavota	no	mīkstas	 zema	blīvuma	gumijas.
	 4.	 Kurpes	 veidne	 atbilstoši	 1.	 pretenzijai,	 kur	 pirmās	 aizsar-
dzības	 sekcijas	 (105)	 biezums	 ir	 lielāks	 nekā	 otrās	 aizsardzības	
sekcijas	 (106)	 biezums,	 turklāt,	 kad	 papēdis	 (42)	 ir	 ielikts	 iedo-
bumā	 (104),	 tad	 pirmās	 aizsardzības	 sekcijas	 (105)	 biezums	 ir	
vienāds	ar	 otrās	aizsardzības	 sekcijas	 (106)	 biezumu.

 (51) A23K1/14 (11) 14847 B
  A23K1/18
 (21) P-12-174 (22) 15.11.2012
 (45) 20.06.2015
	 (73)	 LATVIJAS	 LAUKSAIMNIECĪBAS	 UNIVERSITĀTE,	 Lielā	

iela 2, Jelgava, LV-3001, LV
	 (72)	 Aleksandrs	JEMEĻJANOVS	(LV),
	 	 Dainis	PAEGLĪTIS	(LV),
	 	 Līga	PROŠKINA	(LV),
	 	 Īra‑Irēna	VĪTIŅA	(LV),
	 	 Inese	ZĪTARE	(LV)
 (54) RAPŠU RAUŠU IZMANTOŠANA NEBRĪVĒ AUDZĒTU 

STALTBRIEŽU BARĪBĀ
	 (57)	 1.	 Nebrīvē	audzētu	staltbriežu	barība,	kura	satur	skābsienu	
un	 spēkbarību,	 turklāt	 spēkbarību	 veido	 rapšu	 rauši	 un	 placināti	
graudi	 (auzas),	 un	 rapšu	 raušu	 daudzums	 ir	 2,5	 %	 no	 kopējā	
barības	apjoma.
	 2.	 Nebrīvē	audzētu	staltbriežu	barība	saskaņā	ar	1.	pretenziju,	
kurā	 rapšu	 rauši	veido	27	%	no	 izēdinātā	spēkbarības	daudzuma	
vienam	dzīvniekam	diennaktī.

 (51) A61K31/205 (11) 14848 B
 (21) P-12-163 (22) 25.10.2012
 (45) 20.06.2015
	 (73)	 LATVIJAS	 ORGANISKĀS	 SINTĒZES	 INSTITŪTS,	

Aizkraukles	iela	21,	Rīga,	LV‑1006,	LV
	 (72)	 Ivars	KALVIŅŠ	(LV),
	 	 Maija	DAMBROVA	(LV),
	 	 Edgars	LIEPIŅŠ	(LV),
	 	 Elīna	ŠKAPARE	(LV),
	 	 Osvalds	PUGOVIČS	(LV),
	 	 Solveiga	GRĪNBERGA	(LV),
  Eduards SEVOSTJANOVS (LV)
	 (74)	 Kristīne	ČAPASE	 JASTRŽEMBSKA,	 Latvijas	Organiskās	

sintēzes	institūts;	Aizkraukles	iela	21,	Rīga,	LV‑1006,	LV
 (54) FARMACEITISKA KOMPOZĪCIJA TRIMETILAMĪNA-N-

OKSĪDA LĪMEŅA PAZEMINĀŠANAI
	 (57)	 1.	 Farmaceitiska	 kompozīcija,	 kas	 kā	 aktīvo	 vielu	 satur	
3‑(2,2,2‑trimetilhidrazīnija)propionāta	 dihidrātu	 (meldoniju)	 tādu	
slimību	vai	traucējumu	profilaksei	vai	ārstēšanai,	kas	ietver	asins-
vadu	endotēlija	disfunkciju,	aterosklerozi	un	nieru	mazspēju,	pa-
cientiem	ar	paaugstinātu	trimetilamīna‑N‑oksīda	līmeni	organismā	
vai	cilvēkiem,	kuri	pastiprināti	lieto	dzīvnieku	izcelsmes	produktus	
pārtikā.
	 2.	 Farmaceitiskā	kompozīcija	saskaņā	ar	1.	pretenziju	atšķiras	
ar	 to,	ka	 tā	paredzēta	perorālai	vai	sublingvālai	 ievadīšanai	un	 tai	
ir	 tabletes	 (ar	 vai	 bez	 pārklājuma),	 kapsulas,	 kapletes,	 dražejas,	
granulas,	pulvera	vai	šķīduma	forma,	kura	satur	0,5	‑	5,0	g	aktīvās	
vielas	katrā	tabletē,	kapsulā,	dražejā,	granulu	vai	pulvera	devā,	vai	
arī	 tas	 ir	 0,5	 ‑	 40	%	šķīdums	vai	 sīrups	perorālai	 ievadīšanai.
	 3.	 Farmaceitiskā	 kompozīcija	 saskaņā	 ar	 1.	 pretenziju	 at-
šķiras	 ar	 to,	 ka	 tā	 paredzēta	 parenterālai	 ievadīšanai	 un	 tā	 ir	
šķīdums,	 kas	 satur	 0,5	 ‑	 60	masas	%	 aktīvās	 vielas	 katrā	 par‑
ente	rālās	 ievadīšanas	 devā	 kopā	 ar	 farmaceitiski	 akceptējamu	
šķīdinātāju,	 kas	 izvēlēts	 no	 grupas,	 kas	 sastāv	 no	 fizioloģiskā	
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NaCl	šķīduma,	glikozes	vai	buferšķīduma	 farmakoloģiski	akcep-
tējamā	 koncentrācijā.
	 4.	 Farmaceitiskā	kompozīcija	saskaņā	ar	1.	pretenziju	atšķiras	
ar	 to,	 ka	 tā	 paredzēta	 transdermālai	 ievadīšanai	 kā	 plāksteris,	
ziede,	 krēms,	 gels,	 želeja,	 emulsija	 vai	 šķīdums,	 kurš	 satur	 0,5	 ‑	
40	masas	%	aktīvo	 vielu.

 (51) G01N21/25 (11) 14947 B
  C12M1/34
 (21) P-13-89 (22) 04.07.2013
 (45) 20.06.2015
	 (73)	 Vasilijs	BANKOVSKIS;	Buļļu	iela	33	k‑1	‑	3,	Rīga,	LV‑1055,	

LV
	 (72)	 Vasilijs	BANKOVSKIS	(LV)
 (54) PAŅĒMIENS SUSPENSIJAS BLĪVUMA MĒRĪŠANAI 

BAKTERIĀLO ŠŪNU AUDZĒŠANAS PROCESĀ UN 
IERĪCE TĀ REALIZĒŠANAI

	 (57)	 1.	 Paņēmiens	 suspensijas	 blīvuma	 mērīšanai	 bakteriālo	
šūnu	audzēšanas	procesā,	kas	sastāv	no	suspensijas	samaisīša-
nas,	 kas	 ievietota	 slēgtā	mēģenē,	 kuru	griež	ap	garenasi,	 turklāt,	
atkarībā	no	samaisāmo	šķidrumu	īpašībām,	griešanās	 frekvences	
lielumu	maina	 tieši	proporcionāli	samaisāmo	šķidrumu	viskozitātei	
un	apgriezti	proporcionāli	 to	apjomam,	atšķiras	ar	to,	ka	mēģenes	
griešanās	cikls	pēc	katrām	10‑15	s	satur	periodus	≤	5	s,	kuru	laikā	
mēģenes	 griešanās	 frekvenci	 palielina	 līdz	 2000	 apgr./min,	 līdz	
suspensija	centrbēdzes	spēku	iedarbībā	ir	izkliedējusies	vienmērīgi	
plānā	≤	1	mm	slānī	uz	mēģenes	sienām,	turklāt	uz	pētāmo	suspen-
siju	 iedarbojas	 ar	 starojuma	 avotu	 ar	 viļņu	 garumu	 850	 ±15	 nm,	
kura	 izkliedes	 intensitāte	 tiek	 reģistrēta	 ar	 fotouztvērēju,	 no	 kura	
izejas	signāls	 tiek	padots	uz	mikroprocesora	 ieeju	un	pēc	 izskait-
ļošanas	pēc	atbilstoša	algoritma	rezultāts	skaitļu	kodā	tiek	parādīts	
uz	 indikatora	displeja.
	 2.	 Paņēmiens	suspensijas	blīvuma	mērīšanai	bakteriālo	šūnu	
audzēšanas	 procesā	 saskaņā	 ar	 1.	 pretenziju	 atšķiras	 ar	 to,	 ka	
pēc	 izkliedes	 intensitātes	 reģistrēšanas	 slēgtajā	 traukā	 griešanās	
virzienu	ap	garenasi	maina	uz	pretējo.
	 3.	 Ierīce	bakteriālo	šūnu	suspensijas	blīvuma	mērīšanai	bakte-
riālo	šūnu	audzēšanas	procesā	saskaņā	ar	1.	vai	2.	pretenziju,	kas	
sastāv	no	nekustīga	korpusa	(2)	ar	vāku	(3)	un	rotējošas	glāzes	(4),	
kuras	 iekšienē	 ievietota	 slēgta	 mēģene	 (5)	 ar	 suspensiju,	 turklāt	
glāze	 (4)	 nostiprināta	 uz	 elektrodzinēja	 (6)	 ass,	 kas	 savienots	 ar	
vadības	bloku	(7),	atšķiras	ar	to,	ka	korpusa	(2)	 iekšienē	papildus	
novietots	 starojuma	 avots	 (8)	 ar	 850	 ±15	 nm	 viļņu	 garumu,	 kas	
apgādāts	ar	optisko	sistēmu	(9)	un	fotouztvērēju	(10),	kuri	novietoti	
diametrāli	pretējās	pusēs	attiecībā	pret	glāzi	(4)	ar	mēģeni	(5),	bet	
uz	 vienas	 optiskās	 ass	 ar	 to,	 turklāt	 glāzes	 (4)	 sienas	 ir	 caurspī-
dīgas	 starojumam,	 bet	 fotouztvērējs	 (10)	 un	 starojuma	 avots	 (8)	
savienots	 ar	 skaitļošanas	bloku	 (11).
	 4.	 Ierīce	bakteriālo	šūnu	suspensijas	blīvuma	mērīšanai	bak-
teriālo	šūnu	audzēšanas	procesā	saskaņā	ar	3.	pretenziju	atšķiras	
ar	to,	ka	starojuma	avots	(8),	kas	apgādāts	ar	optisko	sistēmu	(9)	
un	fotouztvērēju	(10),	novietots	perpendikulāri	pret	glāzes	(4)	grie-
šanās	asi.
	 5.	 Ierīce	bakteriālo	šūnu	suspensijas	blīvuma	mērīšanai	bak-
teriālo	šūnu	audzēšanas	procesā	saskaņā	ar	3.	pretenziju	atšķiras	
ar	 to,	 ka	 korpusā	 (2)	 uzstādīti	 elektriskie	 sildelementi	 (12),	 kas	
savienoti	 ar	 vadības	bloku	 (7).
	 6.	 Ierīce	bakteriālo	šūnu	suspensijas	blīvuma	mērīšanai	bak-
teriālo	šūnu	audzēšanas	procesā	saskaņā	ar	3.	pretenziju	atšķiras	
ar	 to,	 ka	 glāzes	 (4)	 sienās	 izveidots	 logs	 (13)	 fotouztvērēja	 (10)	
optiskās	ass	 līmenī.

 (51) A23C9/142 (11) 14952 B
  A23C21/00
 (21) P-13-105 (22) 23.07.2013
 (45) 20.06.2015
	 (73)	 SMILTENES	 PIENS,	 AS,	 Mūrnieku	 iela	 2,	 Smiltene,	

Smiltenes nov., LV-4729, LV
	 (72)	 Gita	MŪRNIECE	(LV),
	 	 Ģirts	STRADS	(LV)
	 (74)	 Artis	KROMANIS,	PĒTERSONA	PATENTS;	 p/k	 61,	Rīga,	

LV-1010, LV
 (54) BIEZPIENA SŪKALU OLBALTUMVIELU KONCENTRĀTS
	 (57)	 1.	 Biezpiena	 sūkalu	 olbaltumvielu	 koncentrāts,	 kas	 satur	
6,0	līdz	10,0	masas	%	olbaltumvielu,	un	koncentrāta	pH	līmenis	ir	
robežās	no	4,0	līdz	5,0,	vēlams	no	4,2	līdz	4,7,	jo	īpaši	no	4,3	līdz	
4,6,	 turklāt	 olbaltumvielas	 satur	 sūkalu	olbaltumvielas	 robežās	no	
1,0	 līdz	 2,0	 g	 /	 100	g,	 vēlams	1,6	g	 /	 100	g.
	 2.	 Biezpiena	 sūkalu	 olbaltumvielu	 koncentrāts	 saskaņā	 ar	
1.	pretenziju,	kas	raksturīgs	ar	to,	ka	satur	8,0	līdz	10,0	masas	%	
olbaltumvielu.
	 3.	 Biezpiena	 sūkalu	 olbaltumvielu	 koncentrāts	 saskaņā	 ar	
1.	pretenziju,	kas	raksturīgs	ar	 to,	ka	satur	aptuveni	9,0	masas	%	
olbaltumvielu.
	 4.	 Biezpiena	 sūkalu	 olbaltumvielu	 koncentrāts	 saskaņā	 ar	
jebkuru	no	iepriekšējām	pretenzijām,	kas	raksturīgs	ar	to,	ka	satur	
vismaz	 vienu	no	 šādiem	elementiem:
	 ‑	 dzelzi	 robežās	no	1,5	 līdz	 2,5	mg/kg;
	 ‑	 kāliju	 robežās	no	0,8	 līdz	 1,5	 g/kg;
	 ‑	 nātriju	 robežās	no	2,8	 līdz	 3,8	 g/kg;	 un/vai
	 ‑	 magniju	 robežās	no	0,6	 līdz	 0,8	 g/kg.
	 5.	 Biezpiena	 sūkalu	 olbaltumvielu	 koncentrāts	 saskaņā	 ar	
jebkuru	no	iepriekšējām	pretenzijām,	kas	raksturīgs	ar	to,	ka	satur	
piedevu	vai	piedevas,	kas	izvēlētas	no	šādas	grupas:	augļu	piedeva;	
ogu	 piedeva;	 kalciju	 saturoša	 piedeva;	 augļu	 šķiedrvielas;	 un/vai	
ogu	 šķiedrvielas.
	 6.	 Paņēmiens	 biezpiena	 sūkalu	 olbaltumvielu	 koncentrāta	
ražošanai	 saskaņā	 ar	 jebkuru	 no	 iepriekšējām	 pretenzijām,	 kas	
ietver	 sekojošus	 soļus:
	 a)	 sūkalu	 dzesēšanu;
	 b)	 atdzesēto	 sūkalu	 separēšanu;
	 c)	 sūkalu	 pasterizāciju;
	 d)	 atkārtotu	 sūkalu	dzesēšanu;
	 e)	 sūkalu	 ultrafiltrāciju;
turklāt	solī	e)	iegūtais	sūkalu	olbaltumvielu	koncentrāts	tiek	papildus	
pakļauts	 šādiem	 tehnoloģiskā	procesa	 soļiem:
	 f)	 sūkalu	 olbaltumvielu	 koncentrāta	mikropartikulācijai;
	 g)	 koncentrāta	 dzesēšanai;
	 h)	 koncentrāta	uzglabāšanai	 līdz	 tiek	 iegūts	sūkalu	olbaltum-
vielu	 koncentrāts	 saskaņā	ar	 jebkuru	no	1.	 līdz	 7.	 pretenzijai.
	 7.	 Paņēmiens	saskaņā	ar	6.	pretenziju,	 kas	 raksturīgs	ar	 to,	
ka	papildus	 ietver	sūkalu	olbaltumvielu	koncentrāta	papildināšanu	
ar	augļu	piedevām,	ogu	piedevām,	kalcija	piedevām,	augļu	un/vai	
ogu	 šķiedrvielām.
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 (51) E04H3/08 (11) 14956 B
 (21) P-13-160 (22) 24.10.2013
 (45) 20.06.2015
 (31) U201300041 (32) 23.04.2013 (33) EE
 (73) AS AMHOLD, Endla 45A/Tulika 31, 10615 Tallinn, EE
 (72) Arvu MÄGI (EE),
  Raino KLOREN (EE)
	 (74)	 Artis	KROMANIS,	PĒTERSONA	PATENTS;	 p/k	 61,	Rīga,	

LV-1010, LV
 (54) IESLODZĪJUMA VIETU ĒKA
	 (57)	 1.	 Ieslodzījuma	 vietu	 ēka,	 kas	 satur	 ieslodzītajiem	 pa-
redzētu	 dzīvojamo	 bloku,	 kurā	 ir	 kameras,	 cietuma	 uzraugiem	
paredzētas	 telpas	 ar	 grīdu	 starp	 dzīvojamo	 bloku	 stāviem,	 kas	 ir	
izvietoti	 tādā	 veidā,	 ka	 uzraugu	 telpas	 ir	 virs	 apakšējā	 stāva	 grī-
das,	ieslodzījuma	vietu	ēkas	funkcionālās	telpas,	ieslodzītajiem	un	
cietuma	uzraugiem	paredzēti	pārvietošanās	ceļi,	cietuma	uzraugiem	
paredzētas	ejas,	 ieslodzījuma	vietu	ēkas	 tehniskās	palīgsistēmas,	
drošības	un	ugunsdrošības	 līdzekļi,	 raksturīga	ar	 to,	 ka:
	 ‑	 dzīvojamā	blokā	(2)	ir	vismaz	viens	stāvu	pāris	(4),	kas	satur	
vienu	 vertikālu	 stāvu	 (5,	 6)	 pāri,	 kas	 ir	 savienoti	 ar	 savienojošo	
halli	 (10);
	 ‑	 iekšējais	gaitenis	(37),	kas	savieno	augšējo	(5)	un	apakšējo	(6)	
stāvu,	 ir	 savienojošā	daļa	 starp	 stāvu	pāri	 (4);
	 ‑	 dzīvojamie	 bloki	 (2)	 ir	 izvietoti	 spoguļattēlā	 viens	 attiecībā	
pret	 otru;
	 ‑	 dzīvojamie	bloki	(2)	to	galos	ir	radiāli	savienoti	ar	savienojošo	
halli	 (10),	 veidojot	 dzīvojamā	bloka	moduli	 (3);
	 ‑	 dzīvojamā	 bloka	 modulis	 (3)	 satur	 centrālo	 savienojošo	
halli	 (10)	 ar	 pārvietošanās	 ceļiem	 (11a,	 11b),	 telpas	 (12)	 cietu-
ma	 uzraugiem,	 kāpņu	 telpu	 (13)	 cietuma	 uzraugiem,	 tehniskās	
palīgsistēmas	 (14)	 un	 tehniskajām	 palīgsistēmām	 paredzētus	
kanālus	 (15);
	 ‑	 dzīvojamā	 bloka	moduļi	 (3)	 ir	 sapāroti	 spoguļattēlā	 viens	 ar	
otru,	 tādējādi	 veidojot	 dzīvojamo	bloku	moduļu	 pāri	 (16);
	 ‑	 dzīvojamo	bloku	moduļu	pāris	(16)	ir	savienots	ar	moduli,	kas	
ir	paredzēts	ieslodzīto	vertikālai	pārvietošanai,	un	ar	funkcionālajām	
telpām	 (17);
	 ‑	 zem	dzīvojamā	bloka	 (2)	apakšējā	stāvu	pāra	apakšējā	stā-
va	(6)	ir	izvietots	tuneļu	sistēmu	stāvs	(9)	un	virs	dzīvojamā	bloka	(2)	
stāvu	 pāra	 augšējā	 stāva	 (5)	 ir	 atvērta	 eja	 (7)	 ieslodzītajiem	 un	
virs	 tās	 ir	 eja	 (8)	 uzraugiem;
	 ‑	 tuneļu	 sistēmas	 stāvs	 (9)	 satur	 sapārotu	 paralēlu	 tuneļu	
sistēmu	 (42),	 kas	 ir	 paredzēta	 priekš	 ieslodzīto	 horizontālas	 pār-
vietošanās,	un	tuneļu	sistēmu	(46),	kas	ir	paredzēta	priekš	cietuma	
uzraugu	pārvietošanās	un	 tehnisko	palīgsistēmu	apkopes;
	 ‑	 kameras	 (22),	kas	atrodas	dzīvojamo	bloku	 (2)	stāvu	pāros,	
ir	grupētas	kameru	(23)	grupās,	pie	kam	kameras	(22)	ir	izvietotas	
paralēlu	 kameru	 (28)	 rindā,	 ko	norobežo	gaitenis	 (29);
	 ‑	 kameru	 rindās	 (28)	 kameras	 (22)	 ir	 izvietotas	 kameru	 (30)	
pāros,	 lai	 viena	pret	 otru	 veidotu	 spoguļattēlu;
	 ‑	 sānmezgli	 (31a),	 kas	viens	pret	otru	 ir	 izvietoti	 spoguļattēlā,	
ir	 izvietoti	 kameru	 (30)	 pāra	 sānos,	 kas	atrodas	pret	 gaiteni	 (29);
	 ‑	 ieslodzīto	 un	 cietuma	 uzraugu	 pārvietošanās	 ceļi	 ir	 atdalīti	
viens no otra, pie kam:
	 •	 priekš	 ieslodzīto	 pārvietošanās	 kopā	 ar	 cietuma	 uzraugu	 ir	
paredzēts	 sekojošais:
	 pārvietošanās	ceļš	(11a)	savienojošā	hallē	(10)	un	pārvietošanās	
ceļš	 (11b)	 starp	 kameru	grupām	 (23),
	 stāvu	pāra	 (4)	 evakuācijas	 kāpņu	 telpa	 (25),
 gaitenis (29) starp kameru rindu (28),
	 starp	augšējo	(5)	un	apakšējo	stāvu	(6)	esošas	vītņu	kāpnes	(24),	
kuras	aptver	 tērauda	 restes	 (51),
	 modulis	 (17)	 ieslodzīto	vertikālai	pārvietošanai	un	 funkcionālām	
telpām,
	 vārti	 (18),
	 lifta	 vestibils	 (20),
	 paralēlās	 kāpņu	 telpas	 (19)	 ieslodzīto	 vertikālai	 pārvietošanai,
	 iekšējs	 gaitenis	 (37),
	 augšējā	 stāva	 (5)	 gaitenis,	 kas	 ir	 veidots	 kā	 iekšējais	 pastaigu	
balkons	 (38)	 ar	 noapaļotiem	 stūriem,	 kas	 satur	 priekšējā	 sienā	
nostiprinātas	tērauda	restes	(51)	visa	augšējā	stāva	(5)	augstumā,
	 lifts	 (21),
	 dzīvojamā	bloka	modulis	(3),	kurā	ir	vairāk	nekā	viena	evakuāci-
jas	kāpņu	telpa	(39),	kas	iziet	uz	pulcēšanās	zonu	(40)	virszemes	

līmenī,	kuru	 ietver	no	sāniem	un	no	augšas	nostiprinātas	 tērauda	
restes (51),
	 virs	 augšējā	 stāva	 esošs	 un	 no	 evakuācijas	 kāpņu	 telpas	 (39)	
pieejams	ceļš	 (7),	 kuru	no	sāniem	aptver	nekustīgs	dzelzsbetona	
norobežojums	 (52),
	 apakšzemes	 paralēlo	 tuneļu	 sistēma	 (42),	 pie	 kam	 paralēlie	
tuneļi	 (42)	 veido	noslēgtu	 daudzstūri;
	 •	 eja	(8)	cietuma	uzraugiem	tikai	virs	ceļa	(7),	kāpņu	telpa	(13)	
cietuma	uzraugiem,	tuneļu	sistēma	(46)	apkopei	un	priekš	cietuma	
uzraugu	 pārvietošanās;	 evakuācijas	 kāpnes	 (47)	 cietuma	 uzrau-
giem;
	 ‑	 drošības	 durvis	 (33)	 un	 kameru	 drošības	 logi	 ir	 aprīkoti	 ar	
spoguļstikliem	 (36),	 tērauda	 restēm	 (51),	 uzraugu	 telpas	 (53)	 ir	
aprīkotas	ar	ložu	un	triecienizturīgiem	spoguļstikla	drošības	logiem,	
pie	 kam	 drošības	 nolūkiem	 ir	 izmantoti	 arī	 dzelzsbetona	 nožogo-
jumi	 (52).
	 2.	 Ieslodzījuma	 vietu	 ēka	 saskaņā	 ar	 1.	 pretenziju,	 kas	 rak-
sturīga	ar	to,	ka	modulis	ieslodzīto	vertikālai	pārvietošanai	un	funk-
cionālās	 telpas	(17)	satur	vārtus	(18),	paralēlas	kāpņu	telpas	(19)	
ieslodzīto	 vertikālai	 pārvietošanai,	 lifta	 vestibilu	 (20),	 liftu	 (21),	
stāvu	pāra	funkcionālās	telpas	(50)	un	horizontālu	pazemes	tuneļu	
sistēmu	 (42).
	 3.	 Ieslodzījuma	vietu	ēka	saskaņā	ar	1.	vai	2.	pretenziju,	kas	
raksturīga	ar	to,	ka	kameru	(22)	tehnisko	palīgsistēmu	kanāls	(32)	
ir	 pozicionēts	 starp	gaiteni	 (29)	 un	 sānmezglu	 (31a),	 drošības	un	
ugunsdrošības	aizsardzības	 līdzekļi	 (34)	un	kameru	 (22)	 tehnisko	
palīgsistēmu	 regulēšanas	 un	 noslēgšanas	 līdzekļi	 (35)	 ir	 ierīkoti	
kameru	 (22)	 tehnisko	 palīgsistēmu	 kanālā	 (32),	 tuneļi	 (46)	 priekš	
apkopes	un	cietuma	uzraugu	pārvietošanās	un	tuneļi	priekš	aizvēr-
šanas	 un	 noslēgšanas	 līdzekļiem	 (35)	 ir	 izvietoti	 zem	minētajiem	
kanāliem.
	 4.	 Ieslodzījuma	vietu	ēka	saskaņā	ar	jebkuru	no	1.	līdz	3.	pre-
tenzijai,	kas	raksturīga	ar	to,	ka	blokus	savienojošās	paralēlo	tuneļu	
sistēmas	 (42)	 noslēgtā	 daudzstūra	 pagrieziena	 leņķi	 ir	 veidoti	 no	
diviem	45	grādus	 lieliem	pagrieziena	 leņķiem	 (43).
	 5.	 Ieslodzījuma	vietu	ēka	saskaņā	ar	jebkuru	no	1.	līdz	4.	pre-
tenzijai,	 kas	 raksturīga	ar	 to,	 ka	stāvu	pārī	 (4)	esošo	cietuma	uz-
raugu	telpu	(12)	grīda	 ir	 līdz	pat	2	m	virs	stāvu	pāra	(4)	apakšējā	
stāva	grīdas,	 vēlams	1,6	m	augstumā.
	 6.	 Ieslodzījuma	vietu	ēka	saskaņā	ar	jebkuru	no	1.	līdz	5.	pre-
tenzijai,	 kas	 raksturīga	 ar	 to,	 ka	 kameras	 (22)	 ir	 atdalītas	 no	
apkārtējās	vides	ar	skaņas,	uguns,	mitruma	un	radiācijas	izolāciju.
	 7.	 Ieslodzījuma	vietu	ēka	saskaņā	ar	jebkuru	no	1.	līdz	6.	pre-
tenzijai,	 kas	 raksturīga	 ar	 to,	 ka	 visas	 ieslodzījuma	 vietu	 ēkā	
esošās	telpas	ir	aprīkotas	ar	automatizētu	drošības	un	ugunsgrēka	
trauksmes	sistēmu,	durvju,	 logu	un	 tehnisko	palīgsistēmu	statusu	
pārraugošu	sistēmu	un	video	novērošanas	sistēmu	ar	pietiekamu	
notikumu	atmiņu.

 (51) G06F13/00 (11) 14959 B
  G06F13/38
 (21) P-13-118 (22) 16.08.2013
 (45) 20.06.2015
	 (73)	 RĪGAS	TEHNISKĀ	UNIVERSITĀTE,	 Kaļķu	 iela	 1,	 Rīga,	

LV-1658, LV
 (72) Juris LAUZNIS (LV),
	 	 Viktors	STREĻČS	(LV)
	 (74)	 Jevgeņijs	 FORTŪNA,	 FORAL	 Intelektuālā	 īpašuma	

aģentūra,	SIA;	a/k	98,	Rīga,	LV‑1050,	LV
 (54) SISTĒMA UN PAŅĒMIENS LIETOTĀJU BRĪDINĀŠANAI 

PAR PĀRMĒRĪGA NENOSŪTĪTĀ DATU DAUDZUMA 
ESAMĪBU BEZVADU DATU PĀRRAIDES MODULĪ

	 (57)	 1.	 Sistēma	lietotāju	brīdināšanai	par	pārmērīga	nenosūtītā	
datu	 daudzuma	 esamību	 bezvadu	 datu	 pārraides	 modulī,	 kura	
ietver	 datu	 avotu	 (1),	 brīdināšanas	 signāla	 formētāja	 moduli	 (2),	
brīdinošu	ierīci	(3)	un	raidītāju‑uztvērēju	(4),	pie	kam	datu	avota	(1)	
izeja	un/vai	raidītāja‑uztvērēja	(4)	izeja	ir	savienota	ar	brīdināšanas	
signāla	formētāja	moduļa	(2)	attiecīgajām	ieejām,	bet	brīdināšanas	
signāla	 formētāja	moduļa	 (2)	 izeja	 ir	 savienota	 ar	 brīdinošās	 ierī-
ces	(3)	ieeju,	turklāt	brīdināšanas	signāla	formētājs	(2)	ir	pielāgots	
tajā	ienākošā	signāla	pagarināšanai	līdz	iepriekš	norādītajai	vērtībai,	
ja	 ienākošais	 signāls	 ir	 īsāks	par	 iepriekš	norādīto	 vērtību.
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	 2.	 Sistēma	 saskaņā	 ar	 1.	 pretenziju,	 kas	 atšķiras	 ar	 to,	 ka	
brīdināšanas	 signāla	 formētāja	modulis	 (2)	 ir	mikroprocesors	 (8).
	 3.	 Sistēma	 saskaņā	 ar	 1.	 pretenziju,	 kas	 atšķiras	 ar	 to,	 ka	
brīdināšanas	 signāla	 formētāja	modulis	 (2)	 satur	VAI‑funkcijas	 lo-
ģiskus	elementus	(5	un	7)	un	signāla	pagarināšanas	elementu	(6),	
pie	 kam	 loģiskā	 elementa	 (5)	 ieeja	 ir	 savienota	 ar	 datu	 avota	 (1)	
izeju	un/vai	raidītāja‑uztvērēja	(4)	izeju,	loģiskā	elementa	(5)	izeja	ir	
savienota	ar	signāla	pagarinātāja	(6)	ieeju	un	loģiskā	elementa	(7)	
vienu	 ieeju,	 signāla	 pagarinātāja	 (6)	 izeja	 ir	 savienota	 ar	 loģiskā	
elementa	(7)	otru	ieeju,	bet	loģiskā	elementa	(7)	izeja	ir	savienota	
ar	 brīdinošās	 ierīces	 (3)	 ieeju.
	 4.	 Sistēma	 saskaņā	 ar	 jebkuru	 no	 1.	 līdz	 3.	 pretenzijai,	 kas	
atšķiras	ar	 to,	ka	brīdinošā	 ierīce	 (3)	 ir	piemērota	skaņas	signāla,	
vibrosignāla,	gaismas	signāla	vai	šo	signālu	kombināciju	padošanai	
lietotājam.
	 5.	 Paņēmiens	lietotāju	brīdināšanai	par	pārmērīga	nenosūtītā	
datu	daudzuma	esamību	bezvadu	datu	pārraides	modulī,	kurš	ietver	
šādus	 secīgus	 soļus:
	 i)	 raidītāja‑uztvērēja	 (4)	 un/vai	 datu	 avota	 (1)	 buferatmiņas	
aizpildes,	kas	pārsniedz	pieļauto	līmeni,	signāla	nosūtīšanu	attiecīgi	
no	 raidītāja‑uztvērēja	 (4)	 un/vai	 datu	 avota	 (1)	 uz	 brīdināšanas	
signāla	 formētāja	moduli	 (2),
	 ii)	 signāla	 nosūtīšanu	 no	 signāla	 formētāja	 moduļa	 (2)	 uz	
brīdinošo	 ierīci	 (3)	 tās	darbības	aktivizēšanai.
	 6.	 Paņēmiens	lietotāju	brīdināšanai	par	pārmērīga	nenosūtītā	
datu	daudzuma	esamību	bezvadu	datu	pārraides	modulī,	kas	ietver	
šādus	 secīgus	 soļus:
	 i)	 raidītāja‑uztvērēja	 (4)	 un/vai	 datu	 avota	 (1)	 buferatmiņas	
aizpildes,	kas	pārsniedz	pieļauto	līmeni,	signāla	nosūtīšanu	attiecīgi	
no	 raidītāja‑uztvērēja	 (4)	 un/vai	 datu	 avota	 (1)	 uz	 brīdināšanas	
signāla	 formētāja	moduļa	 (2)	 loģisko	elementu	 (5),
	 ii)	 signāla	 nosūtīšanu	 no	 loģiskā	 elementa	 (5)	 uz	 signāla	
pagarinātāja	 elementu	 (6)	 un	 loģisko	elementu	 (7),
	 iii)	 ja	no	loģiskā	elementa	(5)	nosūtītā	signāla	ilgums	ir	mazāks	
par	 iepriekš	 iestatīto	 kontroles	 ilgumu,	 signāla	 pagarināšanu	 ele-
mentā	(6)	līdz	iepriekš	iestatītajam	ilgumam	un	pagarinātā	signāla	
nosūtīšanu	uz	 loģisko	elementu	 (7),
	 iv)	 loģiskajā	 elementā	 (7)	 saņemtā	 signāla	 nosūtīšanu	 uz	
brīdinošo	 ierīci	 (3)	 tās	darbības	aktivizēšanai.
	 7.	 Datorlasāma	 vide,	 kas	 satur	 datorizpildāmas	 instrukcijas	
5.	 pretenzijā	 izklāstītā	 paņēmiena	 realizācijai.
	 8.	 Datorlasāma	 vide,	 kas	 satur	 datorizpildāmas	 instrukcijas	
6.	 pretenzijā	 izklāstītā	 paņēmiena	 realizācijai.

 (51) G01N21/00 (11) 14970 B
 (21) P-13-130 (22) 10.09.2013
 (45) 20.06.2015
	 (73)	 RĪGAS	TEHNISKĀ	UNIVERSITĀTE,	 Kaļķu	 iela	 1,	 Rīga,	

LV-1658, LV
	 (72)	 Aleksejs	KATAŠEVS	(LV)
	 (74)	 Jevgeņijs	 FORTŪNA,	 FORAL	 Intelektuālā	 īpašuma	

aģentūra,	SIA;	a/k	98,	Rīga,	LV‑1050,	LV
 (54) STRĒMEĻU TESTU MĒRĪJUMU VEIKŠANAS PALĪGIERĪCE
	 (57)	 1.	 Strēmeļu	 testu	mērījumu	palīgierīce,	 kas	satur:	objek-
tīvu	 (1)	 ar	 optisku	 lēcu	 (2);	 gaismas	 avotu	 (3);	 slēdzi	 (12),	 kas	 ir	
elektriski	 savienots	 ar	 gaismas	 avotu	 (3)	 un	 kas	 ir	 izveidots	 ar	
iespēju	tikt	elektriski	savienotam	ar	elektriskās	enerģijas	avotu;	testa	
strēmeles	turētāju	(6),	kas	ir	pielāgots	testa	strēmeles	ievietošanai	
tajā,

	 kas	atšķiras	ar	to,	ka	tā	papildus	ietver	apgaismošanas	prizmu	(4)	
un	attēlošanas	prizmu	 (5),	pie	kam:	 testa	strēmeles	 turētājs	 (6)	 ir	
pielāgots	testa	strēmeles	pozicionēšanai	attiecībā	pret	apgaismoša-
nas	prizmu	(4)	un	attēlošanas	prizmu	(5);	objektīvs	(1)	ir	pielāgots	
tā	ciešai	pietuvināšanai	vai	pievienošanai	 tīmekļkameras	vai	citas	
ierīces	foto	un/vai	videokameras	objektīvam;	attēlošanas	prizma	(5)	
ir	novietota	gar	 testa	strēmeles	 turētāju	 (6)	ar	 iespēju	prizmas	(5)	
spoguļvirsmā	attēlot	testa	strēmeles	turētājā	(6)	ievietoto	testa	strē-
meli	un	šo	attēlu	projicēt	caur	lēcu	(2);	apgaismošanas	prizma	(4)	
ir	 novietota	 gar	 testa	 strēmeles	 turētāju	 (6)	 ar	 iespēju	 nodrošināt	
gaismas	no	gaismas	avota	(3)	atstarošanu	uz	turētājā	(6)	ievietoto	
testa	 strēmeli,	 nodrošinot	 strēmeles	 vienmērīgu	 apgaismojumu;	
prizmas	(4)	virsma,	kas	ir	vērsta	pret	strēmeli,	 ir	matēta,	bet	starp	
prizmām	 (4)	 un	 (5)	 ir	 ievietotas	 gaismu	 necaurlaidīgas	 starplikas	
vai	 ir	 uzklāts	 pārklājums.
	 2.	 Ierīce	 saskaņā	 ar	 1.	 pretenziju,	 kas	 atšķiras	 ar	 to,	 ka	 tā	
ietver	vismaz	vienu	papildu	gaismas	avotu	 (7)	un	apgaismošanas	
prizmu	 (4),	pie	kam	prizmu	 (4)	skaits	atbilst	gaismas	avotu	 (3,	7)	
skaitam,	bet	gaismas	avots	(7)	ir	elektriski	savienots	ar	slēdzi	(12).
	 3.	 Ierīce	saskaņā	ar	1.	vai	2.	pretenziju,	kas	atšķiras	ar	to,	ka	
gaismas	avoti	 (3,	 7)	 ir	 ar	 atšķirīgu	 vai	 vienādu	gaismas	 spektru.
	 4.	 Ierīce	saskaņā	ar	2.	vai	3.	pretenziju,	kas	atšķiras	ar	to,	ka	
gaismas	 avoti	 (3,	 7)	 ir	 sarkana	 un	 balta	mirdzdiodes	 vai	 sarkana	
un	 zaļa	mirdzdiodes,	 vai	 balta	 un	balta	mirdzdiodes.
	 5.	 Ierīce	saskaņā	ar	jebkuru	no	iepriekšminētajām	pretenzijām,	
kas	 atšķiras	 ar	 to,	 ka	 prizmas	 (5)	 pret	 strēmeli	 vērstā	 virsma	 ir	
pārklāta	 ar	 gaismu	polarizējošu	plēvi.
	 6.	 Ierīce	saskaņā	ar	jebkuru	no	iepriekšminētajām	pretenzijām,	
kas	atšķiras	ar	to,	ka	prizmas	(5)	atstarojošā	skaldne	ir	metalizēta.
	 7.	 Ierīce	saskaņā	ar	jebkuru	no	iepriekšminētajām	pretenzijām,	
kas	 atšķiras	 ar	 to,	 ka	 turētājs	 (6)	 ir	 izveidots	 ar	 iespēju	 novērst	
ierīces	piesārņošanu	ar	 putekļiem	vai	 analīzes	paraugiem.
	 8.	 Ierīce	 saskaņā	 ar	 jebkuru	 no	 iepriekšminētajām	 pretenzi-
jām,	kas	atšķiras	ar	 to,	ka	 tā	 ir	aprīkota	ar	 taimeri,	kas	 ieslēdzas,	
aizverot	 strēmeles	 turētāja	 (6)	 vāku	 (9),	 un	 pēc	 iepriekš	 noteikta	
laika	padod	 skaņas	 signālu.
	 9.	 Ierīce	 saskaņā	 ar	 jebkuru	 no	 iepriekšminētajām	 pretenzi-
jām,	 kas	 atšķiras	 ar	 to,	 ka	 turētājs	 (6)	 ir	 aprīkots	 ar	 izbīdāmām	
vadotnēm,	 kas	atvieglo	 testa	 strēmeles	 ievietošanu	 ierīcē.
	 10.	 Ierīce	saskaņā	ar	jebkuru	no	iepriekšminētajām	pretenzijām,	
kas	atšķiras	ar	 to,	ka	 lēca	 (2)	 ir	 iestiprināta	korpusā	pārvietojamā	
ietvarā,	kas	ļauj	pielāgot	un	fokusēt	ierīci	dažādu	objektīvu	fokusa	
attālumiem.

 (51) B25D9/26 (11) 14978 B
 (21) P-15-19 (22) 20.02.2015
 (45) 20.06.2015
	 (73)	 RĪGAS	TEHNISKĀ	UNIVERSITĀTE,	 Kaļķu	 iela	 1,	 Rīga,	

LV-1658, LV
	 (72)	 Jānis	VĪBA	(LV),
	 	 Vitālijs	BERESŅEVIČS	(LV),
	 	 Sandra	VEINBERGA	(LV),
	 	 Mārtiņš	GREIŠKĀNS	(LV),
	 	 Mārtiņš	IRBE	(LV),
	 	 Dmitrijs	RIBAKS	(LV),
	 	 Jānis	DOBELIS	(LV)
 (54) VIENMASAS VIBROVESERA UZ ELASTĪGAS PIEKARES 

DARBA REŽĪMA VADĪBAS PAŅĒMIENS
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	 (57)	 1.	 Vienmasas	 vibrovesera	 uz	 elastīgas	 piekares	 darba	
režīma	vadības	paņēmiens,	saskaņā	ar	kuru	uz	vesera	triecienmasu	
iedarbojas	 ar	 ierosmes	 spēku	 un	maina	 spēka	 virzienu	 noteiktos	
laika	 momentos,	 kas	 atšķiras	 ar	 to,	 ka	 ierosmes	 spēka	 virzienu	
maina	uz	pretējo	 laika	momentos,	kad	starp	vibrovesera	ātrumu	v 
un	 pārvietojumu	 y	 izpildās	 nosacījums	 v = ky, pie tam trieciena 
ātruma	regulēšanai	koeficientu	k	maina	diapazonā	no	0	līdz	100ω0, 
kur ω0	ir	vibrovesera	uz	elastīgas	piekares	pašsvārstību	frekvence.

 (51) B32B3/12 (11) 14979 B
  B32B3/18
 (21) P-14-103 (22) 12.12.2014
 (45) 20.06.2015
	 (73)	 RĪGAS	TEHNISKĀ	UNIVERSITĀTE,	 Kaļķu	 iela	 1,	 Rīga,	

LV-1658, LV
	 (72)	 Kārlis	ROCĒNS	(LV),
  Aiva KUKULE (LV),
	 	 Ģirts	FROLOVS	(LV),
	 	 Jānis	ŠLISERIS	(LV),
	 	 Ģirts	BĒRZIŅŠ	(LV)
 (54) RIBOTU PLĀTŅU IZGATAVOŠANAS PAŅĒMIENS
	 (57)	 1.	 Ribotu	plātņu	izgatavošanas	paņēmiens,	kas	raksturīgs	
ar	 sekojošām	operācijām:
	 a)	 ribojuma	 veidošanai	 paredzētā	 slodzi	 nesošā	 materiāla	
plāksne(‑s)	 tiek	pielīmēta(‑s)	pie	putuplasta	vai	 tml.	materiāla	 lok‑
snes,	turpmāk	saukta	par	aizpildījumu,	no	vienas	vai	abām	pusēm,	
pie	tam	aizpildījuma	veids	tiek	izvēlēts	atkarībā	no	ribotajai	plātnei	
izvirzītajām	prasībām	 (siltuma	vai	 skaņas	 izolācijas	 īpašības,	mit-
ruma	vadāmības,	 u.c.);
	 b)	 operācijā	a)	 salīmētā	 struktūra	 zem	 iepriekš	uzdota	 leņķa	
attiecībā	pret	minētās	loksnes	garenasi	tiek	sagriezta	sloksnēs,	kuru	
platums	ir	vienāds	ar	projektēto	attālumu	starp	plātnes	segslāņiem;
	 c)	 novietojot	 minētās	 sloksnes	 tā,	 ka	 to	 ribojuma	 plakne	 ir	
vērsta	 perpendikulāri	 pret	 plātnes	 apšuvumu	 veidojošajiem	 seg‑
slāņiem,	un	tās	salīmējot	vai	kā	citādi	savienojot	gan	savā	starpā	kā	
vienotu	veselumu,	gan	pielīmējot/piestiprinot	pie	plātnes	apšuvumu	
veidojošajiem	segslāņiem,
	 pie	 kam	 atkarībā	 no	 apstākļiem	 operācijas	 c)	 izpildes	 gaitā	
minētās	 sloksnes	 var	 komplektēt	 pa	 grupām,	 katra	 no	 kurām	 sa-
stāv	 no	 iepriekš	 uzdota	 skaita	 slokšņu,	 un	 starp	 grupām	 ribotās	
plāksnes	 veidošanas	 procesā	atstājot	 noteikta	 platuma	 spraugas,	
kurās,	piem.,	var	 izvietot	 režģotu	struktūru,	kas	veido	papildu	 ribu	
sistēmu,	 vai	 atstāt	 tukšas.
	 2.	 Paņēmiens	 saskaņā	 ar	 1.	 pretenziju,	 pie	 kam	 ribojuma	
veidošanai	 saskaņā	 ar	 izgudrojumu	 kā	 slodzi	 nesošie	 slāņi	 tiek	
izmantoti	 sekojoši	materiāli	 vai	 to	 kombinācijas:
	 ‑	 saplāksnis,
	 ‑	 OSB	plates,
	 ‑	 dažāda	 blīvuma	 šķiedru	 plates	 no	 organiskiem	 un	 neorga-
niskiem	materiāliem,
	 ‑	 stiegrots	plastīts	vai	plastikāts	ar	dažādu	materiālu	stiegrām,
	 pie	 kam	slodzi	nesošais	 slānis	no	vienas	vai	abām	pusēm	 tiek	
nosegts	 ar	 dažāda	 blīvuma	 putuplastu	 (poliestera,	 polietilēna	 un	
citu	 polimērmateriālu	modifikācijas).
	 3.	 Paņēmiens	 saskaņā	 ar	 1.	 vai	 2.	 pretenziju,	 kurā	 minēto	
ārējo	 segslāņu	 veidošanai	 tiek	 izmantoti	 sekojoši	materiāli,	 kas	 ir	

izvēlēti	no	grupas:	koks,	koksnes	materiāls,	laminēts	koks,	finieris,	
saplāksnis,	 kokskaidu	 materiāls	 vai	 ar	 sveķiem	 līmēts	 koks,	 me-
tāls,	 tekstila	 un	 šķiedru	materiāls,	 kartons,	 papīrs,	 plastmasas,	 ar	
šķiedrām	 armētas	 plastmasas,	 būvniecības	materiāli	 uz	 minerālu	
bāzes,	akmens,	mākslīgais	akmens,	kā	arī	kompozītmateriāli,	kas	
izgatavoti	 no	diviem	vai	 vairākiem	minētajiem	materiāliem.
	 4.	 Paņēmiens	saskaņā	ar	jebkuru	no	1.	līdz	3.	pretenzijai,	pie	
kam	opcionāli	 tiek	 veikta	 vismaz	 viena	no	 sekojošām	darbībām:
	 ‑	 sloksnes	 pirms	 salīmēšanas,	 ja	 nepieciešams,	 apstrādā	 ar	
antipirēniem	vai	 antiseptiķiem,
	 ‑	 un/vai	papildu	ribojuma	veidošanai	tiek	izmantota	distancējoša	
rāmjveida	konstrukcija,	kura	pilda	sienas	karkasa/skeleta	funkcijas	
un	opcionāli	 var	 būt	 aprīkota	ar	 atgāžņiem,
	 ‑	 un/vai	 minēto	 slokšņu	 pielīmēšanai	 pie	 apšuvuma	 plātnēm	
un/vai	aizpildījumu	veidojošajiem	maza	izmēra	putuplasta	lokšņveida	
elementiem,	 ja	 nepieciešams,	 tiek	 izmantotas	atšķirīgas	 līmes;
	 ‑	 un/vai	 ribu	 distancēšanai,	 ja	 nepieciešams,	 izmanto	 ne	 tikai	
minētos	 bet	 arī	 citus	 lokšņveida	 materiālus,	 piem.,	 mīkstās	 koka	
šķiedru	plātnes.

 (51) B67D3/00 (11) 14980 B
  A47J31/40
 (21) P-14-106 (22) 18.12.2014
 (45) 20.06.2015
 (73) AMIDANI ECO TECHNOLOGY, SIA, Avotu iela 53/55-10, 

Rīga,	LV‑1009,	LV
	 (72)	 Jānis	LUNGEVIČS	(LV),
  Simone AMIDANI (LV),
	 	 Jānis	RUDZĪTIS	(LV)
	 (74)	 Artis	KROMANIS,	PĒTERSONA	PATENTS;	 p/k	 61,	Rīga,	

LV-1010, LV
 (54) MAZUMTIRDZNIECĪBĀ IZMANTOJAMA DOZĒŠANAS 

IEKĀRTA
	 (57)	 1.	 Dozēšanas	 iekārta,	 kas	 satur	 korpusu	 (12),	 kurā	 ir	
izvietota	 vismaz	 viena	 koncentrāta	 kanniņa	 (6),	 sūknis	 (5)	 ūdens	
padevei	un	dozēšanas	un	miksēšanas	mezgls	(9),	kas	ir	savienots	
ar	 vismaz	 vienu	 koncentrāta	 kanniņu	 (6)	 un	 sūkni	 (5),	 raksturīga	
ar	 to,	 ka	 papildus	 satur	 sensoru	 (2),	 kas	 konfigurēts	 uzpildāmā	
iepakojuma	 (13)	detektēšanai,	 turklāt	 iekārta	papildus	satur	uzpil-
dāmā	iepakojuma	(13)	pozicionēšanas	līdzekli	(7),	kas	konfigurēts	
iepakojuma	 (13)	 pozicionēšanai	 zem	 dozēšanas	 un	 miksēšanas	
mezgla	 (9).
	 2.	 Dozēšanas	iekārta	saskaņā	ar	1.	pretenziju,	kas	raksturīga	
ar	 to,	 ka	minētais	 sensors	 (2)	 ir	 kapacitatīvais	 sensors.
	 3.	 Dozēšanas	iekārta	saskaņā	ar	1.	pretenziju,	kas	raksturīga	
ar	 to,	 ka	minētais	 sensors	 (2)	 ir	 indukcijas	 sensors.
	 4.	 Dozēšanas	iekārta	saskaņā	ar	1.	pretenziju,	kas	raksturīga	
ar	 to,	 ka	minētais	 sensors	 (2)	 ir	 kamera,	 kas	 konfigurēta	 vizuālai	
iepakojuma	 (13)	 uzpildes	 kontrolei	 un	 atslēdz	 iekārtu	 tiklīdz	 iepa-
kojums	 ir	 uzpildīts	 līdz	 iepriekš	noteiktajam	 līmenim.
	 5.	 Dozēšanas	iekārta	saskaņā	ar	1.	pretenziju,	kas	raksturīga	
ar	to,	ka	minētais	sensors	(2)	ir	svara	sensors,	kas	konfigurēts	uz-
pildāmā	iepakojuma	(13)	detektēšanai,	kad	tas	novietots	paredzētajā	
vietā,	kā	arī	iepakojuma	(13)	svara	kontrolei,	lai,	iepakojumam	(13)	
sasniedzot	 noteiktu	 svaru,	 tiktu	 atslēgta	minētā	 iekārta.
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 (51) C07C315/00 (11) 14981 B
  C07C317/02
  C07C317/14
 (21) P-14-105 (22) 17.12.2014
 (45) 20.06.2015
	 (73)	 RĪGAS	TEHNISKĀ	UNIVERSITĀTE,	 Kaļķu	 iela	 1,	 Rīga,	

LV-1658, LV
 (72) Agnese STIKUTE (LV),
  Irina NOVOSJOLOVA (LV),
	 	 Māris	TURKS	(LV)
 (54) SULFOKSĪDU SINTĒZES PAŅĒMIENS NO TRIALKIL-

SILIL SULFINĀTIEM
	 (57)	 1.	 Aril‑	vai	alkil‑2‑metilprop‑2‑en‑1‑ilsulfoksīdu	ar	vispārīgo	
formulu	 (3)

,

kur	R	ir	aril‑,	sazarota	vai	nesazarota	alkil‑	vai	sānu	ķēdē	aizvietota	
aril‑	 vai	 alkilgrupa,	 sānu	 ķēdē	 aizvietota	 vai	 neaizvietota	 benzil‑,	
alil‑	 vai	 vinilgrupa,	 iegūšanas	 paņēmiens,	 kas	 raksturīgs	 ar	 to,	
ka	 trimetilsilil‑2‑metilprop‑2‑en‑1‑sulfināta	 (1)	šķīdumam	bezūdens	
tetrahidrofurānā	 vai	 toluolā	 pievieno	 Griņjāra	 reaģentu	 (2)	 pie	
temperatūras	 ‑78	 vai	 ‑100	 °C	 inertā	 atmosfērā	 bez	 piedevām	 vai	
LiCl	 klātbūtnē,	 un	 reakcijas	 maisījumu	 iztur	 2	 līdz	 3	 stundas	 pie	
temperatūras	 ‑78	 līdz	 ‑50	 °C,	 un	 gala	 produktu	 izdala	 ar	 vispār-
pieņemtām	metodēm.
	 2.	 Savienojumi	ar	vispārīgo	formulu	(3),	kur	R	ir	p‑metoksifenil‑,	
2,4,6‑trimetilfenil‑,	 o‑metoksifenil‑,	 1‑decil‑,	 izopropil‑	 vai	 alilgrupa.

 (51) C07C403/18 (11) 14982 B
  C07C233/00
 (21) P-13-150 (22) 10.10.2013
 (45) 20.06.2015
	 (73)	 LATVIJAS	 ORGANISKĀS	 SINTĒZES	 INSTITŪTS,	

Aizkraukles	iela	21,	Rīga,	LV‑1006,	LV;
	 	 LATVIJAS	 BIOMEDICĪNAS	 PĒTĪJUMU	 UN	 STUDIJU	

CENTRS,	Rātsupītes	iela	1,	Rīga,	LV‑1067,	LV
	 (72)	 Einārs	LOŽA	(LV),
	 	 Olga	BOBIĻEVA	(LV),
	 	 Rasma	BOKALDERE	(LV),
	 	 Vija	GAILĪTE	(LV),
	 	 Ilze	KAULA	(LV),
	 	 Mārtiņš	IKAUNIEKS	(LV),
  Ilona MANDRIKA (LV),
  Ramona PETROVSKA (LV),
	 	 Jānis	KLOVIŅŠ	(LV),
	 	 Gunārs	DUBURS	(LV),
	 	 Egils	BISENIEKS	(LV)
	 (74)	 Kristīne	ČAPASE	 JASTRŽEMBSKA,	 Latvijas	Organiskās	

sintēzes	institūts;	Aizkraukles	iela	21,	Rīga,	LV‑1006,	LV

 (54) 3'-ARIL- UN HETERILAIZVIETOTĀS 2-AKRIL AMIDO-
CIKLOHEKS-1-ĒNKARBONSKĀBES KĀ HIDROKSI-
KARBON SKĀBJU RECEPTORU SAIMES (HCA2) JAUNA 
LIGANDU GRUPA

	 (57)	 1.	 Savienojumi	 ar	 vispārīgo	 formulu

,
kur R ir

.

	 2.	 Pirmajā	pretenzijā	minēto	savienojumu	izmantošana	ārstnie-
cisku	vielu	iegūšanai	lipīdu,	holesterīna	un	cukura	vielmaiņas,	kā	arī	
aterosklerotisku	un	 iekaisuma	procesu	 regulēšanai	un	ārstēšanai.
	 3.	 Otrajā	 pretenzijā	 minēto	 ārstniecisko	 vielu	 izmantošana	
lipīdu,	 holesterīna	 un	 cukura	 vielmaiņas,	 kā	 arī	 aterosklerotisku	
un	 iekaisuma	procesu	normalizēšanai	 un	ārstēšanai.

 (51) C07D207/26 (11) 14983 B
  A61K31/197
  C07D69/38
 (21) P-13-154 (22) 15.10.2013
 (45) 20.06.2015
	 (73)	 OLAINFARM,	A/S,	Rūpnīcu	 iela	 5,	Olaine,	Olaines	 nov.,	

LV-2114, LV
	 (72)	 Vilnis	LIEPIŅŠ	(LV),
	 	 Albīne	LIVDĀNE	(LV),
  Jekaterina REVJUKA (LV)
 (54) FENIBUTA RAŽOŠANAS STARPPRODUKTU IEGŪ-

ŠANAS PAŅĒMIENS
	 (57)	 1.	 Benzālmalonskābes	dietilestera	 iegūšanas	paņēmiens	
no	benzaldehīda	un	dietilmalonāta,	kas	atšķiras	ar	to,	ka	produkta	
izdalīšanai	 no	 reakcijas	maisījuma	 izmanto	glikolus.
	 2.	 Iegūšanas	 paņēmiens	 pēc	 1.	 punkta,	 kur	 reakcijas	 šķī-
dinātājs	 ir	 izvēlēts	 no	 rindas:	 alkāni,	 cikloalkāni	 un	 aromātiskie	
ogļūdeņraži.
	 3.	 Iegūšanas	 paņēmiens	 pēc	 1.	 punkta,	 kur	 reakcijas	 šķīdi-
nātājs	 ir	 cikloheksāns.
	 4.	 Iegūšanas	 paņēmiens	 pēc	 1.	 punkta,	 kur	 produkta	 izdalī-
šanai	 no	 reakcijas	maisījuma	 izmanto	etilēnglikolu.
	 5.	 Ciānbenzilmalonskābes	 dietilestera	 iegūšanas	 paņēmiens	
no	 benzālmalonskābes	 dietilestera	 un	 acetona	 ciānhidrīna,	 kas	
atšķiras	ar	 to,	 ka	 reakcija	 notiek	bāziskā	 vidē.
	 6.	 Iegūšanas	paņēmiens	pēc	5.	punkta,	kur	reakcijas	maisījuma	
pH	 tiek	 uzturēts	 intervālā	 no	8	 līdz	 12.

 (51) C07D401/04 (11) 14985 B
 (21) P-13-152 (22) 14.10.2013
 (45) 20.06.2015
	 (73)	 LATVIJAS	 ORGANISKĀS	 SINTĒZES	 INSTITŪTS,	

Aizkraukles	iela	21,	Rīga,	LV‑1006,	LV
	 (72)	 Ivars	KALVIŅŠ	(LV),
	 	 Jurijs	PONOMARJOVS	(LV),
	 	 Larisa	VARAČEVA	(LV),
	 	 Aleksandrs	ČERNOBROVIJS	(LV),
	 	 Antons	ĻEBEDEVS	(LV)
	 (74)	 Kristīne	ČAPASE	 JASTRŽEMBSKA,	 Latvijas	Organiskās	

sintēzes	institūts;	Aizkraukles	iela	21,	Rīga,	LV‑1006,	LV
 (54) LENALIDOMĪDA IEGŪŠANAS PROCESS
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	 (57)	 1.	 3‑(4‑amino‑1‑okso‑1,3‑dihidro‑2H‑izoindol‑2‑il)piperi-
dīn‑2,6‑diona	(lenalidomīda)	 iegūšanas	process,	kas	 ietver	2‑met‑
il‑3‑nitrobenzoskābes	metilestera	bromēšanu,	iegūtā	2‑(brommetil)‑3‑
nitro	benzoskābes	metilestera	reakciju	ar	3‑aminopiperidīn‑2,6‑dionu,	
iegūtā	 3‑(4‑nitro‑1‑okso‑1,3‑dihidro‑2H‑izoindol‑2‑il)piperidīn‑2,6‑
di	ona	 reducēšanu	 par	 3‑(4‑amino‑1‑okso‑1,3‑dihidro‑2H‑izoindol‑
2‑il)piperidīn‑2,6‑dionu,	 kas	 raksturīgs	 ar	 to,	 ka	 2‑metil‑3‑nitro‑
benzo	skābes	 metilestera	 bromēšanu	 veic	 ar	 N‑bromsukcinimīdu	
metilacetātā	 un	 3‑(4‑nitro‑1‑okso‑1,3‑dihidro‑2H‑izoindol‑2‑il)pipe-
ridīn‑2,6‑diona	 reducēšanu	 veic	 ar	 dzelzs	 un	 amonija	 hlorīda	 re-
ducējošo	 sistēmu.
	 2.	 Process	saskaņā	ar	1.	pretenziju,	kurā	2‑metil‑3‑nitro	benzo‑
skābes	metilestera	bromēšanas	stadiju	veic	metilacetāta	viršanas	
temperatūrā	2,2’‑azo‑bis‑izobutironitrila	kā	radikāļu	veidošanās	ini-
ciatora	 klātbūtnē.
	 3.	 Process	saskaņā	ar	1.	pretenziju,	kurā	3‑(4‑nitro‑1‑okso‑1,3‑
dihidro‑2H‑izoindol‑2‑il)piperidīn‑2,6‑diona	reducēšanas	stadijā	šķī-
dinātājs	 ir	 metanols,	 etanols,	 propanols‑2,	 butanols‑1	 vai	 ūdens,	
vēlams,	 etanola	 un	ūdens	maisījums.

 (51) C07D473/00 (11) 14986 B
  C12P19/40
  C07H19/19
 (21) P-15-13 (22) 13.02.2015
 (45) 20.06.2015
	 (73)	 RĪGAS	TEHNISKĀ	UNIVERSITĀTE,	 Kaļķu	 iela	 1,	 Rīga,	

LV-1658, LV
	 (72)	 Ērika	BIZDĒNA	(LV),
  Irina NOVOSJOLOVA (LV),
	 	 Māris	TURKS	(LV)
 (54) ARABINOFURANOZILPURĪNA NUKLEOZĪDU SINTĒZE
	 (57)	 1.	 Savienojums	ar	 formulu	 (3)

.

	 2.	 Savienojuma	ar	 formulu	 (3)

iegūšanas	 metode	 no	 1‑brom‑2,3,5‑tri‑O‑benzoil‑alfa-D-arabino-
furanozes	 un	 2,6‑dihlorpurīna	 NaH	 klātbūtnē	 acetonitrilā	 18	 līdz	
25	 °C	 temperatūrā,	maisot	 8	 līdz	 12	 stundas.
	 3.	 Savienojums	ar	 formulu	 (4)

.

	 4.	 Savienojumi	 ar	 vispārīgo	 formulu	 (A)

,

kur
R1	 ir	 ūdeņraža	 atoms,	 acetil‑,	 benzoil‑	 un	 benzilgrupas,	 un	 R2 ir 
lineāri	un	sazaroti	hidroksialkilaizvietotāji	no	C1	 līdz	C12,	 lineāri	un	
sazaroti	 hidroksialkilaizvietotāji	 no	 C1	 līdz	 C12,	 lineāri	 un	 sazaroti	
aminoalkilaizvietotāji	no	C1	līdz	C12,	aril‑,	cikloalkil‑,	hetarilaizvietotāji	
ar	 un	bez	O‑,	N‑,	S‑saturošām	grupām	sānu	 ķēdē.
	 5.	 Savienojums	ar	 formulu	 (6)

.

 (51) E04B1/38 (11) 14989 B
 (21) P-15-03 (22) 14.01.2015
 (45) 20.06.2015
	 (73)	 RĪGAS	TEHNISKĀ	UNIVERSITĀTE,	 Kaļķu	 iela	 1,	 Rīga,	

LV-1658, LV
 (72) Viktors MIRONOVS (LV),
  Mihails LISICINS (LV)
 (54) ATBALSTA KONSTRUKCIJA
	 (57)	 1.	 Atbalsta	konstrukcija,	 kas	sastāv	no	gredzenveida	vai	
caurules	veida	apvalka,	kura	dobumā	ir	izvietots	stiegrojošs/pastip-
rinošs	elements,	bet	pats	dobums	ir	aizpildīts	ar	pildmateriālu,	kas	
atšķiras	ar	 to,	 ka	stiegrojošais/pastiprinošais	elements	 ir	 izveidots	
no	iepriekš	perforētām	loksnēm,	kuras	savā	starpā	savienotas	šar-
nīrveidā	caur	perforācijas	spraugām	ar	spirālveida	vai	gredzenveida	
atsperi.
	 2.	 Atbalsta	konstrukcija	saskaņā	ar	1.	pretenziju,	kas	atšķiras	
ar	 to,	 ka	 perforētās	 loksnes	 ir	 iepriekš	 izlocītas	 tā,	 lai	 izveidotos	
noslēgtas	plaknes.
	 3.	 Atbalsta	 konstrukcija	 saskaņā	 ar	 1.	 vai	 2.	 pretenziju,	 kas	
atšķiras	 ar	 to,	 ka	 starp	 perforētām	 loksnēm	 ir	 izvietotas	 loksnes	
bez	perforācijas.
	 4.	 Atbalsta	konstrukcija	saskaņā	ar	 jebkuru	no	1.	 līdz	3.	pre-
tenzijai,	kas	atšķiras	ar	to,	ka	starp	perforētām	loksnēm	ir	 izvietoti	
distancējoši	 elementi	 no	 plastmasas,	 keramikas	 vai	 pastāvīgiem	
magnētiem.



788

Izgudrojumu patentu publikācijas Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi - 20.06.2015

 (51) G02B6/28 (11) 14990 B
 (21) P-15-12 (22) 11.02.2015
 (45) 20.06.2015
	 (73)	 RĪGAS	TEHNISKĀ	UNIVERSITĀTE,	 Kaļķu	 iela	 1,	 Rīga,	

LV-1658, LV
	 (72)	 Aleksejs	UDAĻCOVS	(LV),
	 	 Oskars	OZOLIŅŠ	(LV),
	 	 Sandis	SPOLĪTIS	(LV),
  Rolands PARTS (LV),
	 	 Vjačeslavs	BOBROVS	(LV)
 (54) KOMBINĒTA PĀRRAIDES ĀTRUMA VIĻŅGARUMDALES 

BLĪVĒŠANAS SAKARU SISTĒMA
	 (57)	 1.	 Kombinēta	 pārraides	 ātruma	 viļņgarumdales	 blīvēša-
nas	sakaru	 sistēma,	 kas	satur	 raidītāju	daļu,	 kas	 ietver	elektriskā	
signāla	 ģeneratoru,	 koda	 formētāju,	 lāzera	 avotu,	 signāla	 ārējo	
modulatoru	un	optiskās	 līnijas	 daļu,	 kas	 ietver	 optisko	 šķiedru	un	
erbija	 leģētas	 šķiedras	 pastiprinātāju,	 kā	 arī	 satur	 uztvērēju	 daļu,	
kas	 ietver,	 optisko	 joslas	 filtru,	 pusvadītāja	 fotodiodi,	 elektrisko	
zemfrekvenču	 filtru,	 un	 kļūdu	 skaitītāju,
	 kas	atšķirīga	ar	 to,	 ka	 tā	 papildus	 satur:
	 optisko	 fāzes	 modulatoru	 40	 Gbit/s	 bez‑atgriešanās	 pie	 nulles	
diferenciālas	 fāzes	manipulācijas	 signāla	 izveidei,
	 100	 Gbit/s	 polarizācijas	 diversitātes	 bez‑atgriešanās	 pie	 nulles	
kvadratūras	fāzes	manipulācijas	signāla	raidītāju	grupu,	kurā	katrs	
raidītājs	sastāv	no	četriem	elektriskā	signāla	ģeneratoriem,	četriem	
koda	formētājiem,	četriem	elektriskiem	zemfrekvenču	filtriem,	lāzera	
avota,	diviem	polarizācijas	dalītājiem/apvienotājiem	un	diviem	signāla	
ārējiem	modulatoriem,
	 100	 Gbit/s	 polarizācijas	 diversitātes	 bez‑atgriešanās	 pie	 nulles	
kvadratūras	fāzes	manipulācijas	signāla	uztvērēju	grupu,	kurā	katrs	
uztvērējs	 sastāv	 no	 lāzera	 avota	 ar	 ārēju	 rezonatoru	 un	100	 kHz	
joslu,	diviem	polarizācijas	dalītājiem/apvienotājiem,	diviem	90	grādu	
optiskajiem	hibrīdiem,	astoņām	pusvadītāju	fotodiodēm	ar	30	GHz	
joslu,	četriem	elektriskiem	atņēmējiem,	četriem	elektriskiem	pastip-
rinātājiem	un	 četriem	analogciparu	pārveidotājiem;
	 turklāt	 optiskā	 līnijas	 daļa	 papildus	 satur	 dispersijas	 kompen-
sācijas	 moduli	 visu	 uzkrāto	 dispersiju	 kompensācijai	 10	 Gbit/s	
bez‑atgriešanās	pie	nulles	ieslēgts‑izslēgts	manipulācijas	signāliem	
un	40	Gbit/s	 bez‑atgriešanās	pie	 nulles	 diferenciālas	 fāzes	mani-
pulācijas	 signāliem.
	 2.	 Paņēmiens,	kas	tiek	realizēts	kombinētā	pārraides	ātruma	
viļņgarumdales	blīvēšanas	sakaru	sistēmā	saskaņā	ar	1.	pretenziju	
un	 kas	 satur	 šādus	 secīgus	 soļus:
	 (i)	 vienmērīga	kanāla	intervāla	18,75	GHz	vērtības	iestatīšanu	
starp	 10	 Gbit/s	 bez‑atgriešanās	 pie	 nulles	 ieslēgts‑izslēgts	 mani-
pulācijas	 signāla	 raidītāju	 centrālām	 frekvencēm,
	 (ii)	 vienmērīga	 kanāla	 intervāla	 112,5	GHz	 vērtības	 iestatīša-
nu	 starp	 40	 Gbit/s	 bez‑atgriešanās	 pie	 nulles	 diferenciālas	 fāzes	
manipulācijas	 signāla	 raidītāju	 centrālām	 frekvencēm,
	 (iii)	 vienmērīga	 kanāla	 intervāla	 37,5	 GHz	 vērtības	 iestatīša-
nu	 starp	 100	Gbit/s	 polarizācijas	 diversitātes	 bez‑atgriešanās	 pie	
nulles	kvadratūras	 fāzes	manipulācijas	signāla	 raidītāju	centrālām	
frekvencēm,
	 (iv)	 kanāla	 intervāla	 62,5	 GHz	 vērtības	 iestatīšanu	 starp	
10	 Gbit/s	 bez‑atgriešanās	 pie	 nulles	 ieslēgts‑izslēgts	 manipulāci-
jas	signāla	raidītāju	grupu	un	40	Gbit/s	bez‑atgriešanās	pie	nulles	
diferenciālas	 fāzes	manipulācijas	 signāla	 raidītāju	 grupu,
	 (v)	 kanāla	intervāla	75	GHz	vērtības	iestatīšanu	starp	40	Gbit/s	
bez‑atgriešanās	pie	nulles	diferenciālas	fāzes	manipulācijas	signāla	
raidītāju	 grupu	un	100	Gbit/s	 polarizācijas	 diversitātes	bez‑atgrie-
šanās	pie	nulles	kvadratūras	 fāzes	manipulācijas	signāla	 raidītāju	
grupu;
	 (vi)	 turklāt	 kanālu	 grupas	 uz	 frekvenču	 ass	 izvieto	 saskaņā	
ar	 iepriekš	 noteiktajām	kanāla	 intervāla	 vērtībām,	 sākot	 ar	 zemā-
ko	 frekvenci	 šādā	 secībā:	 10	 Gbit/s	 bez‑atgriešanās	 pie	 nulles	
ieslēgts‑izslēgts	 manipulācijas	 signāla	 raidītāju	 kanāli;	 40	 Gbit/s	
bez‑atgriešanās	pie	nulles	diferenciālas	fāzes	manipulācijas	signāla	
raidītāju	kanāli;	100	Gbit/s	polarizācijas	diversitātes	bez‑atgriešanās	
pie	nulles	kvadratūras	 fāzes	manipulācijas	signāla	 raidītāju	kanāli	
vai	100	Gbit/s	polarizācijas	diversitātes	bez‑atgriešanās	pie	nulles	
kvadratūras	 fāzes	manipulācijas	signāla	 raidītāju	kanāli;	40	Gbit/s	
bez‑atgriešanās	pie	nulles	diferenciālas	fāzes	manipulācijas	signāla	
raidītāju	kanāli;	10	Gbit/s	bez‑atgriešanās	pie	nulles	ieslēgts‑izslēgts	
manipulācijas	 signāla	 raidītāju	 kanāli.

 (51) G03G3/32 (11) 14991 B
  G09F9/00
  B32B17/00
 (21) P-13-146 (22) 04.10.2013
 (45) 20.06.2015
	 (73)	 PALAMI,	SIA,	Viskaļu	iela	11,	Rīga,	LV‑1026,	LV
 (72) Pavel AHRONIN (LV)
	 (74)	 Jevgeņijs	FORTŪNA,	FORAL	Intelektuālā	īpašuma	aģentūra,	

SIA;	a/k	98,	Rīga,	LV‑1050,	LV
 (54) GAISMU IZSTAROJOŠS MODULIS UN GAISMU 

IZSTAROJOŠU MODUĻU SISTĒMA
	 (57)	 1.	 Gaismu	 izstarojošs	 modulis,	 kas	 satur:	 (i)	 elektriski	
savienotu	gaismu	izstarojošu	elementu	kopu,	kas	ir	atveides	pikseļi,	
(ii)	vismaz	vienu	galveno	kontrolleri,	kas	dod	iespēju	no	videosignāla	
avota	uz	gaismu	izstarojošo	moduli	novadīt	dinamisku	vai	statisku	
attēlu,	un	(iii)	vismaz	vienu	informācijas	signāla	un	elektropadeves	
sadales	plati,	kas	ir	savienota	ar	galveno	kontrolleri	un	minētajiem	
gaismu	izstarojošiem	elementiem	ar	elektropadeves	un	informācijas	
signāla	 padeves	 iespēju,
	 kas	 raksturīgs	ar	 to,	 ka	 informācijas	 signāla	un	elektropadeves	
sadales	plates	ir	pielāgotas	secīgai	informācijas	signāla	padevei	ar	
līmeņa	pastiprināšanu	un	impulsa	kāpuma	korekciju,	ir	aprīkotas	ar	
draiveriem	un	programmējamiem	 reģistriem	 informācijas	 īslaicīgai	
uzglabāšanai	 un	 ir	 izveidotas	 ar	 iespēju	 sadalīt	 augstfrekvences	
informācijas	signālu	starp	dažādiem	gaismu	izstarojošiem	elemen-
tiem	 un	 mainīt	 signāla	 pārraides	 ātrumu,	 pazeminot	 pārsūtāmās	
informācijas	 frekvenci	 atkarībā	 no	 vadītāja	 garuma,	 kas	 savieno	
gaismu	izstarojošos	elementus,	 laika	diapazonā	pārvietojot	uz	ne-
pieciešamo	lielumu	informācijas	paketes	vispārējai	sinhronizācijai	un	
tādā	veidā	nodrošinot	 secīgu	gaismas	 izstarojumu	 tikai	 no	nepie-
ciešamā	gaismu	izstarojošā	elementa	nepieciešamajā	intensitātē	un	
nepieciešamajā	 laika	 vienībā,	 opcionāli	 arī	 nepieciešamajā	 krāsā.
	 2.	 Modulis	 saskaņā	ar	1.	 pretenziju,	 kas	 raksturīgs	ar	 to,	 ka	
tas	papildus	satur	vismaz	vienu	komutācijas	bloku,	kas	ir	savienots	
ar	 galveno	 kontrolleri	 un	 informācijas	 signāla	 un	 elektropadeves	
sadales	platēm	ar	elektropadeves	un	informācijas	signāla	padeves	
iespēju	 no	 galvenā	 kontrollera	 informācijas	 signāla	 uz	 elektropa-
deves	 sadales	platēm	vai	 šādu	plašu	grupām.
	 3.	 Modulis	 saskaņā	 ar	 1.	 vai	 2.	 pretenziju,	 kas	 raksturīgs	
ar	 to,	 ka	 gaismu	 izstarojošie	 elementi	 ir	 izvietoti	 stikla	 paketē	 vai	
hermētiskā,	 vai	 nehermētiskā,	 caurspīdīgā	 vai	 daļēji	 caurspīdīgā,	
cietā,	 elastīgā	 vai	 lokanā	korpusā	 vai	 apvalkā,	 kas	nepieciešamī-
bas	gadījumā	 ir	aprīkots	ar	 rāmi	vai	pamatni,	 turklāt:	 informācijas	
signāla	un	elektropadeves	sadales	platēm	ir	diferenciāls	uztvērējs;	
komutācijas	bloks	vai	bloki	 ir	aprīkoti	vismaz	ar	vienu	diferenciālu	
raidītāju‑pastiprinātāju;	 galvenais	 kontrolleris,	 informācijas	 signāla	
un	 elektropadeves	 sadales	 plates	 un	 komutācijas	 bloki	 ir	 izvietoti	
ārpus	minētās	 stikla	 paketes,	 korpusa	 vai	 apvalka.
	 4.	 Modulis	 saskaņā	 ar	 jebkuru	 no	 iepriekšējām	 pretenzijām,	
kas	 raksturīgs	 ar	 to,	 ka	 gaismu	 izstarojošie	 elementi	 ir	 izvietoti	
ar	 noteiktu	 soli	 cits	 no	 cita,	 turklāt	 vadītāja,	 kurš	 savieno	 gaismu	
izstarojošos	 elementus,	 šķērsgriezums	 ir	 aprēķināts,	 par	 pamatu	
ņemot	tikai	viena	gaismu	izstarojošā	elementa	pikseļa	patērējamo	
elektroenerģijas	 jaudu,	nevis	gaismu	izstarojošo	elementu	grupas,	
kas	 tam	pieslēgti,	 jaudu
	 5.	 Modulis	 saskaņā	 ar	 jebkuru	 no	 iepriekšējām	 pretenzijām,	
kas	 raksturīgs	 ar	 to,	 ka	 gaismu	 izstarojošie	 elementi	 savā	 starpā	
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un	 ar	 plati	 vai	 informācijas	 signāla	 un	 elektropadeves	 sadales	
platēm	 ir	 savienoti	 lineāri	 vienā	 virzienā.
	 6.	 Modulis	 saskaņā	 ar	 jebkuru	 no	 iepriekšējām	 pretenzijām,	
kas	 raksturīgs	ar	 to,	ka	katrs	gaismu	 izstarojošais	elements	satur	
vienu	vienkrāsainu	gaismas	diodi	vai	vienu	daudzkrāsainu	gaismas	
diodi,	 vai	 grupu	gaismas	diožu.
	 7.	 Modulis	 saskaņā	 ar	 jebkuru	 no	 iepriekšējām	 pretenzijām,	
kas	 raksturīgs	ar	 to,	 ka	 tas	 ir	 izveidots	ar	 informācijas	signāla	un	
elektroenerģijas	padeves	 iespēju	no	 informācijas	 signāla	un	elek-
tropadeves	sadales	platēm	pēc	 izvēles	no	divām,	 trim	vai	 četrām	
pusēm	ar	secīgas	padeves	iespēju	nākošajam	gaismu	izstarojošajam	
modulim.
	 8.	 Gaismu	 izstarojošu	moduļu	sistēma,	kas	satur	 lielu	skaitu	
gaismu	 izstarojošo	 moduļu	 saskaņā	 ar	 jebkuru	 no	 iepriekšējām	
pretenzijām	 un	 ir	 izveidota	 ar	 iespēju	 uz	 gaismu	 izstarojošajiem	
moduļiem	novadīt	pilnkrāsu	dinamisku	vai	statisku	attēlu	no	dažā-
diem	videosignāla	 avotiem.

 (51) G04F10/10 (11) 14992 B
 (21) P-15-15 (22) 17.02.2015
 (45) 20.06.2015
	 (73)	 ELEKTRONIKAS	 UN	 DATORZINĀTŅU	 INSTITŪTS,	

Dzērbenes	iela	14,	Rīga,	LV‑1006,	LV
	 (72)	 Vladimirs	BESPAĻKO	(LV),
	 	 Jevgeņijs	BULS	(LV),
  Vadims VEDINS (LV)
 (54) TERMOKOMPENSĒTS INTERPOLATORS PĀR VEI-

DOTĀJAM „LAIKS - KODS” AR SAMAZINĀTU DĪK-
STĀVES LAIKU

	 (57)	 1.	 Termokompensēts	 interpolators	 pārveidotājam	 „laiks	 ‑	
kods”	 ar	 samazinātu	 dīkstāves	 laiku,	 kurš	 satur	 monovibratoru,	
vadāmu	slēdzi,	pozitīvas	strāvas	Ip	ģeneratoru,	negatīvas	strāvas	In 
ģeneratoru	(Ip > In),	uzkrājošo	kondensatoru,	galveno	diodi,	analog-
ciparu	 pārveidotāju	 (ADC)	 ar	 tiešo	 un	 inverso	 ieeju,	 kam	 ir	 koda	
izeja	 un	 ADC	 darba	 diapazona	 indikācijas	 izeja	 OR,	 reģistru	 ar	
ieraksta	vadības	ieeju,	pie	tam	monovibratora	ieeja	ir	interpolatora	
ieeja,	 monovibratora	 izeja	 ir	 savienota	 ar	 slēdža	 vadības	 ieeju,	
slēdža	ieeja	 ir	savienota	ar	pozitīvās	strāvas	ģeneratora	izeju,	bet	
izeja	 ir	 savienota	 ar	 uzkrājošo	 kondensatoru,	 ar	 galvenās	 diodes	
anodu,	ar	negatīvas	 strāvas	ģeneratora	 izeju	un	ADC	 tiešo	 ieeju,	
bet	ADC	koda	izeja	 ir	savienota	ar	reģistra	koda	ieeju,	un	reģistra	
ieraksta	 vadības	 ieeja	 ir	 savienota	ar	ADC	signāla	OR	 izeju,
	 kas	atšķiras	ar	to,	ka,	ar	mērķi vienkāršot	interpolatora	realizāciju	
un	 samazināt	 interpolācijas	 dīkstāves	 laiku,	 tajā	 ir	 ievesti	 pozitī-
vās	 strāvas	 Ip - In	 ģenerators,	 kompensējošā	 diode	 un	 nobīdes	
sprieguma	avots,	pie	tam	pozitīvās	strāvas	Ip - In	ģeneratora	izeja,	
kompensējošās	 diodes	 anods	 un	 ADC	 inversā	 ieeja	 ir	 savienoti	
kopā,	 nobīdes	 sprieguma	 avots	 ir	 savienots	 ar	 kompensējošās	
diodes	 katodu,	 bet	 reģistra	 izeja	 ir	 interpolatora	 izeja.

 (51) H02K19/06 (11) 14994 B
  H02P1/16
 (21) P-14-107 (22) 23.12.2014
 (45) 20.06.2015
	 (73)	 RĪGAS	TEHNISKĀ	UNIVERSITĀTE,	 Kaļķu	 iela	 1,	 Rīga,	

LV-1658, LV

 (72) Aleksandrs GASPARJANS (LV),
	 	 Marija	HRAMCOVA	(LV),
	 	 Aleksandrs	TEREBKOVS	(LV),
	 	 Anastasija	ŽIRAVECKA	(LV)
 (54) ELEKTRISKĀ INDUKTORMAŠĪNA AR SAMAZINĀTU 

PALAIŠANAS MOMENTU UN GAISA SPRAUGAS 
ELEKTRO MAGNĒTISKU REGULĒŠANU

	 (57)	 1.	 Elektriskā	 induktormašīna,	 kas	 sastāv	 no	 nekustīga	
statora	(1)	ar	tinumiem	(11),	rotora	vārpstas	(7),	gar	rotora	vārpstu	
izvietota	kustīga	magnētvada	(6)	ar	pastāvīgajiem	magnētiem	(10),	
atsperes	 (12)	 uz	 rotora	 vārpstas	 (7)	 un	 rotora	 magnētvada	 (8)	
stāvokļa	 elektromagnētiskā	 regulatora,
	 kas	atšķirīga	ar	to,	ka	uz	statora	(1)	iekšējās	gala	virsmas	radiāli	
ir	 izvietots	 no	 kustīgās	 un	 nekustīgās	 daļas	 sastāvošs	 nemagnē-
tisks	 ieliktnis	 (5),	kas	sadala	magnētisko	plūsmu	Ф1 no statora (1) 
tinuma	 (11)	 un	 magnētisko	 plūsmu	 Ф2 no	 vilces	 elektromagnē-
ta	 tinuma	 (9),	 kas	 ir	 pieslēgts	 taisngriezim	 (13),	 kas	 savukārt	 ir	
pieslēgts	 pie	 induktormašīnas	 statora	 (1)	 trīsfāžu	 tinuma	 (11)	 ar	
pusvadītāju	 regulatoru	 (14),	 kas	 realizē	 gaisa	 spraugas	 izmaiņu	
lieluma	 uzdoto	 regulēšanas	 likumu	 bezkontakta	 ceļā	 atkarībā	 no	
rotora	 vārpstas	 (7)	 leņķiskās	 rotācijas	 frekvences.
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Uz Latviju attiecināto Eiropas patentu 
publikācijas

(Publikācijas saskaņā ar 1995. gada 30. marta Patentu likuma 
19. panta otro un ceturto daļu)

 Publikācijas sakārtotas Eiropas patentu numuru kārtībā.

 (51) E01D 21/00(2006.01) (11) 1639203
 (21) 04736019.3  (22) 03.06.2004
 (43) 29.03.2006
 (45) 08.10.2014
 (31) 10296803  (32) 06.06.2003 (33) PT
 (86) PCT/PT2004/000011  03.06.2004
 (87) WO 2004/109018  16.12.2004
 (73) Pacheco, Pedro Alvares Ribeiro do Carmo, Rua Doutor 

Manuel Rodrigues de Sousa, 21, 2 Esquerdo, Matosinhos, 
P-4450-181 Porto, PT

 (72) PACHECO, Pedro Alvares Ribeiro do Carmo, PT
 (74) Miranda de Sousa, João Paulo Vaz, et al, Garrigues IP, 

Unipessoal Lda., Av. da República, 25-1[deg], 1050-186 
Lisboa, PT

  Aleksandra FORTŪNA, FORAL Intelektuālā īpašuma 
aģentūra, SIA, a/k 98, Rīga, LV-1050, LV

 (54) PLATFORMA AR AUTOMĀTISKU PRIEKŠSPRIEGOŠA-
NAS REGULĒŠANU

  GANTRY WITH AUTO-ADJUSTING PRESTRESSING
 (57) 1. Platforma izmantošanai tiltu, viaduktu un citu konstrukciju 
būvniecības procesā, pie kam platforma satur:
 - galveno konstrukciju (1);
 - vismaz vienu nesaistītu spriegošanas trosi (5);
 - pirmo enkurfiksatoru (16) minētās nesaistītās spriegošanas 
troses (5) viena gala piestiprināšanai pie minētās konstrukcijas (1);
 - otru enkurfiksatoru minētās nesaistītās spriegošanas troses (5) 
pretējā gala piestiprināšanai pie minētās konstrukcijas (1),
 kas raksturīga ar to, ka platforma papildus ietver:
 - vismaz vienu sensora bloku (2) fizisko izmaiņu mērīšanai 
minētajā galvenajā konstrukcijā (1);
 - izpildmehānismu (23);
 - kontrolleri (6) minētā izpildmehānisma (23) aktivizēšanai;
 - elektronisku interfeisu (3) minētā sensora (2) mērījumu pārvei-
došanai lasāmā informācijā un minētās informācijas pārraidīšanai 
uz minēto kontrolleri (6),
 - pie tam minētais izpildmehānisms (23) balstās starp minēto 
galveno konstrukciju (1) un minēto nesaistīto spriegošanas tro-
si (5) un spēj automātiski regulēt priekšspriegojumu, palielinot vai 
samazinot minētās nesaistītās spriegošanas troses (5) nostiepumu 
atkarībā no minētā sensora (2) mērījumiem, kā arī spēj pārraidīt 
uz minēto kontrolleri (6) mērījumus tā, ka, reaģējot uz minētās 
galvenās konstrukcijas (1) iekšējā sprieguma palielināšanos, ārējās 
darbības rezultātā konstrukcijā radies iekšējais spriegums izraisa 
nostiepuma palielināšanos vai, reaģējot uz minētās galvenās kons-
trukcijas (1) iekšējā sprieguma samazināšanos, izraisa nostiepuma 
samazināšanos;
 - rezultātā būtiski samazinās minētās galvenās konstrukcijas (1) 
deformācija laiduma vidū un lieces moments, jo minētā automātiskā 
regulēšana kompensē galveno slodzi, tādējādi maksimāli samazinot 
spriegumu minētās galvenās konstrukcijas (1) elementos, un ļauj 
būtiski samazināt konstrukcijas elementu sekciju skaitu, tādējādi 
nodrošinot to, ka platforma ir daudz vieglāka un ir daudzfunkcionāla.
 16. Paņēmiens jau esošas platformas aprīkošanai ar pašregu-
lējošu priekšspriegošanas sistēmu, tādējādi nodrošinot platformas 
konstrukciju saskaņā ar 1. pretenziju.

 
 
 (51) C12N 15/70(2006.01) (11) 1733037
  C12N 15/67(2006.01)

  C12P 21/00(2006.01)

  C12N 1/32(2006.01)

  C12N 1/38(2006.01)

 (21) 05725198.5  (22) 10.03.2005
 (43) 20.12.2006
 (45) 05.11.2014
 (31) 552678 P  (32) 11.03.2004 (33) US
 (86) PCT/US2005/007880  10.03.2005
 (87) WO 2005/087802  22.09.2005
 (73) Genentech, Inc., 1 DNA Way, South San Francisco 

CA 94080-4990, US
 (72) WOON-LAM, Susan Leung, US
  SWARTZ, James R., US
 (74) Wichmann, Hendrik, et al, Wuesthoff & Wuesthoff, Schweiger-

strasse 2, 81541 München, DE
  Baiba KRAVALE, ALFA-PATENTS, a/k 109, Rīga LV-1082, 

LV
 (54) PROCESS POLIPEPTĪDU PRODUCĒŠANAI
  PROCESS FOR PRODUCING POLYPEPTIDES
 (57) 1. Process E. Coli heterologu polipeptīdu producēšanai 
un to ieguves palielināšanai, kas satur:
 (a) E. coli šūnu, kas satur nukleīnskābi, kas kodē polipeptīdu 
kultūras vidē, kultivēšanu, kultūras videi pievienojot transportablu 
organofosfātu, kas ir izvēlēts no rindas, kas sastāv no alfa-glicero-
fosfāta, beta-glicerofosfāta, glicerol-3-fosfāta un glicerol-2-fosfāta un 
glicerol-3-fosfāta maisījuma, tā, ka tiek ekspresēta nukleīnskābe, 
un
 (b) polipeptīdu izdalīšanu no šūnām tā, ka tiek palielināta poli-
peptīdu ieguve, turklāt neorganisks fosfāts tiek pievienots kultūras 
videi kultivēšanas posma laikā.

 
 
 (51) A61P 19/10(2006.01) (11) 1880744
  A61K 31/663(2006.01)

  A61K 9/20(2006.01)

  A61K 9/28(2006.01)

  A61K 31/675(2006.01)

 (21) 07014362.3  (22) 02.05.2003
 (43) 23.01.2008
 (45) 21.01.2015
 (31) 02010136  (32) 10.05.2002 (33) EP
 (62) EP03722591.9 / EP1506041
 (73) F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4070 

Basel, CH
 (72) BAUSS, Frieder, DE
  PICHLER, Bernhard, DE
  TURLEY, Steven, GB
 (74) Vossius & Partner, P.O. Box 86 07 67, 81634 München, DE
  Vladimirs ANOHINS, Aģentūra TRIA ROBIT, Vīlandes iela 5, 

Rīga, LV-1010, LV
 (54) BISFOSFONSKĀBES OSTEOPOROZES ĀRSTĒŠANAI 

UN NOVĒRŠANAI
  BISPHOSPHONIC ACIDS FOR THE TREATMENT AND 

PREVENTION OF OSTEOPOROSIS
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 (57) 1. Medikaments, kas ietver 150 mg ibandronskābes vai 
tās farmaceitiski pieņemamu sāli, ievadīšanai kā vienreizēju devu.
 2. Medikaments saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt ibandronskābe 
vai tās farmaceitiski pieņemamais sāls ir ibandronskābes mononātrija 
sāls monohidrāts.
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Uz Latviju attiecināto Eiropas patentu 
publikācijas

(Publikācijas saskaņā ar 1995. gada 30. marta Patentu likuma 
19. panta trešo daļu)

 Publikācijas sakārtotas Eiropas patentu numuru kārtībā.

 (51) A43B 7/12(2006.01) (11) 1545253
  A43B 13/16(2006.01)

 (21) 03769286.0  (22) 18.09.2003
 (43) 29.06.2005
 (45) 11.08.2010
 (45) 14.01.2015 (publikācija pēc iebilduma)
 (31) PD20020246  (32) 24.09.2002 (33) IT
 (86) PCT/EP2003/010395  18.09.2003
 (87) WO 2004/028284  08.04.2004
 (73) Geox S.p.A., Via Feltrina Centro, 16, 31044 Montebelluna 

Località Biadene (Treviso), IT
 (72) POLEGATO MORETTI, Mario, IT
 (74) Modiano, Micaela Nadia, et al, Modiano & Partners (IT), Via 

Meravigli 16, 20123 Milano, IT
  Vladimirs ANOHINS, Vīlandes iela 5, Rīga, LV-1010, LV
 (54) ŪDENSNECAURLAIDĪGA UN ELPOJOŠA ZOLE KUR-

PĒM UN AR ŠĀDU ZOLI IZGATAVOTA KURPE
  WATERPROOF AND BREATHABLE SOLE FOR SHOES, 

AND SHOE MANUFACTURED WITH SUCH SOLE
 (57) 1. Ūdensnecaurlaidīga un elpojoša zole kurpēm ar struk-
tūru, kuras sastāvā ir:
 - atbalsta slānis (10), kurš vismaz iepriekšnoteiktā makro-
segmentā (11), kura laukums ir ar kārtu vismaz viens kvadrātcen-
timetrs, ir izgatavots no tīkla, filca vai cita difūzi perforēta materiāla,
 - membrāna (13), kas ir izgatavota no materiāla, kas ir 
ūdensnecaurlaidīgs un ūdens tvaikus caurlaidīgs, un ir saistīta ar 
iepriekš minēto atbalsta slāni (10) vismaz vienā iepriekš minētajā, 
no tīkla, filca vai cita difūzi perforēta materiāla izgatavotajā, makro-
segmentā (11), kuru tā pārklāj,
 - protektors (15) no plastmasas materiāla ar vismaz vienu 
caurejošu makroperforāciju (16), kas pārklāj vismaz vienu iepriekš 
minēto, no tīkla, filca vai cita difūzi perforēta materiāla izgatavoto, 
makrosegmentu (11), turklāt: vismaz viena iepriekš minētā caurejošā 
makroperforācija (16) atsedz minēto atbalsta slāni (10) minētā pro-
tektora (15) ārpusē pie iepriekš minētā makrosegmenta (11), kuram 
ir minētais laukums ar kārtu vismaz viens kvadrātcentimetrs; minēto 
vismaz vienu makroperforāciju (16) šķērso šķērselementi (16a); 
minētais protektors (15) ir hermētiski pievienots pie minētās mem-
brānas (13) un pie minētā atbalsta slāņa (10) vismaz pa minētā 
makrosegmenta (11), kas izgatavots no tīkla, filca vai cita difūzi 
perforēta materiāla, perimetru.
 2. Zole atbilstoši 1. pretenzijai, kas raksturīga ar to, ka minētais 
atbalsta slānis (10) segmentos, kas ir atšķirīgi no vismaz viena 
iepriekš minētā, no tīkla, filca vai cita difūzi perforēta materiāla 
izgatavotā, makrosegmenta (11), ir izveidots no smalka tīklauduma, 
ādas vai citiem līdzīgiem materiāliem.
 3. Zole atbilstoši 1. pretenzijai, kas raksturīga ar to, ka minētā, 
no ūdensnecaurlaidīgā un tvaiku caurlaidīgā materiāla izgatavotā 
membrāna (13), lai to atbalstītu, ir laminēta kopā ar smalku tīkl-
audumu (14), kas atrodas virs tās un ir izgatavots no sintētiska 
materiāla.
 4. Zole atbilstoši 1. pretenzijai, kas raksturīga ar to, ka mem-
brāna (13) ar minēto atbalsta slāni (10) saskares apgabalos ir 
sasaistīta ar līmes pilienu palīdzību.
 5. Zole atbilstoši 1. pretenzijai, kas raksturīga ar to, ka minētais 
atbalsta slānis (10) ir pilnībā izgatavots no tīklauduma, filca vai cita 
difūzi perforēta materiāla, kas veido vienu lielu makro segmentu (11), 
kuru virspusē pārklāj minētā membrāna (13), un minētais no plast-
masas materiāla izgatavotais protektors (15) ir samontēts kopā 
ar minēto atbalsta slāni (10) un ir hermētiski savienots ar minēto 
membrānu (13) vismaz tās ārmalas rajonā.
 6. Zole atbilstoši vienai vai vairākām iepriekšējām pretenzijām, 
kas raksturīga ar to, ka minētais protektors (15) ir tieši inžektēts 

formā uz minētā atbalsta slāņa (10), vismaz pa perimetru izspie-
žoties cauri minētā tīklauduma vai filca cilpām, kurš vismaz pa 
perimetru ir ar samazinātu biezumu, ir pa perimetru perforēts vai 
norobežots ar tīklu tā, lai sasniegtu un hermētiski savienotos ar 
minēto membrānu (13).
 7. Zole atbilstoši vienai vai vairākām no 1. līdz 5. pretenzijai, 
kas raksturīga ar to, ka uz minētā atbalsta slāņa (10) tiek uzklāts 
perimetrisks līmes slānis (17) tā, lai tas izspiestos cauri tīklauduma 
vai filca cilpām un lai monolīti un hermētiski savienotu apakšējo 
protektoru (15) un virsējo membrānu (13).
 8. Zole atbilstoši vienai vai vairākām no 1. līdz 5. preten-
zijai, kas raksturīga ar to, ka vai nu starp atbalsta slāni (10) un 
membrānu (13), vai starp protektoru (15) un atbalsta slāni (10) ir 
ievietota no PVC vai PU izgatavota plēve (18), veicot augstfrekven-
ces metināšanu tā, lai plēvi (18) izkausētu un liktu tai iespiesties 
starp tīklauduma vai filca cilpām tā, ka komponenti tiek monolīti 
savienoti.
 9. Zole atbilstoši vienai vai vairākām no 1. līdz 5. pretenzijai, 
kas raksturīga ar to, ka no PVC vai PU izgatavotā plēve (18) 
tiek ierīkota starp minēto slāni (10) un minēto membrānu (13) ar 
augstfrekvences metināšanas palīdzību un samontētais mezgls 
pēc tam tiek pielīmēts pie minētā protektora (15).
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Latvijā apstiprināto Eiropas patentu 
publikācijas

(Publikācijas saskaņā ar 2007. gada 15. februāra Patentu likuma 
71. panta piekto daļu)

 Publikācijas sakārtotas Eiropas patentu numuru kārtībā.

 (51) E03F 5/22(200601)  (11) 1731684
 (21) 06011987.2  (22) 10.06.2006
 (43) 13.12.2006
 (45) 29.10.2014
 (31) 102005027091  (32) 11.06.2005 (33) DE
 (73) KSB Aktiengesellschaft, Johann-Klein-Strasse 9, 67227 

Frankenthal, DE
 (72) GRÖSCHEL, Jürgen, DE
 (74) Artis KROMANIS, Aģentūra PĒTERSONA PATENTS, 

a/k 61, Rīga, LV-1010, LV
 (54) METODE KANALIZĀCIJAS ŪDEŅU PACELŠANAI UN 

TAM PAREDZĒTA KANALIZĀCIJAS ŪDEŅU PACELŠA-
NAS IERĪCE

  METHOD FOR SEWAGE LIFTING AND SEWAGE LIFT-
ING DEVICE THEREFOR

 (57) 1. Metode, lai regulētu un darbinātu kanalizācijas ūdeņu 
pacelšanas iekārtu, kas ir aprīkota ar centrbēdzes sūkni un kas 
kalpo fekālos notekūdeņus saturošu vai fekālos notekūdeņus nesa-
turošu kanalizācijas ūdeņu un, ja nepieciešams, virszemes ūdeņu 
ievadīšanai cauruļvadu sistēmā, turklāt kanalizācijas ūdeņi tiek 
ievadīti caur kontroles elementu (6, 11), it īpaši caur pretvārstu 
cauruļvadā (4), kas, vēlams, notiek aiz cauruļvadu sistēmas (5) 
definētās pretspiediena plaknes (1), un ar ievadīšanai noteikto 
minimālo plūsmas ātrumu,
 raksturīga ar to, ka gatavā uzbūvētā pacelšanas iekārtā, pirm-
kārt, ar elektrodzinēja (9) palīdzību, kas piedzen centrbēdzes 
sūkni (8) un ir aprīkots ar frekvences pārveidotāju (10), tiek noteikti 
centrbēdzes sūkņa (8) rotācijas ātrumi, kas ir pietiekami tādiem 
svarīgiem darba apstākļiem kā maksimālais ģeodēziskais augs-
tums, ieskaitot dinamiskos zaudējumus, maksimālais ģeodēziskās 
sūknēšanas augstums un iepriekšnoteikta minimālā plūsmas ātruma 
sasniegšana, un kopā ar no tā izejošajiem datiem tiek uzglabāti 
centrālajā blokā, kas vada iekārtu, un tiek izmantoti par pamatu 
tālākām iekārtas darbībām, pie tam, izmantojot noteiktos datus, tiek 
sagatavota kanalizācijas ūdeņu pacelšanas iekārtas raksturlīkne, un 
uz minētās raksturlīknes bāzes tiek noteikts rotācijas ātrums, kas 
atbilst par nosacījumu izvirzītajam minimālajam plūsmas ātrumam.
 2. Metode saskaņā ar 1. pretenziju, kas raksturīga ar to, 
ka kanalizācijas ūdeņu pacelšanas iekārtas pirmajā nodošanā 
ekspluatācijā vai atkārtotā nodošanā ekspluatācijā centrbēdzes 
sūknis (8) tiek laideni palaists līdz maksimālajam rotācijas ātrumam 
un tiek izslēgts pirms tiek sasniegts minimālais kanalizācijas ūdeņu 
līmenis, kas vēl ir piemērots pārvadei, un tad ar aizvērtu kontroles 
elementu (11) centrbēdzes sūknis (8) atkal tiek ieslēgts un tā ro-
tācijas ātrums nepārtraukti tiek palielināts, turklāt rotācijas ātrums, 
kas tiek sasniegts, kad kontroles elements (11) tiek atvērts, tiek 
saglabāts kā rotācijas ātrums, kas atbilst nulles punkta sūknēšanas 
augstumam, turklāt tiek noteikts un saglabāts rotācijas ātrums, kas 
atbilst izvirzītajam minimālajam plūsmas ātrumam.
 3. Metode saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju, kas raksturīga ar 
to, ka rotācijas ātrums, kas atbilst izvirzītajam minimālajam plūsmas 
ātrumam, tiek noteikts ar cauruļvadā izvietota caurteces mērītāja 
palīdzību.
 4. Metode saskaņā ar 3. pretenziju, kas raksturīga ar to, ka 
par caurteces mērītāju tiek izmantots pretvārsts (11), kas darbojas 
saskaņā ar dinamiskā spiediena principu.
 5. Metode saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
kas raksturīga ar to, ka centrbēdzes sūknis (8) tiek izslēgts pie 
iepriekšnoteikta rotācijas ātruma sasniegšanas.
 6. Metode saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
kas raksturīga ar novērtēšanas diagrammu, kas konstatē kontroles 
elementu (11) blokādi un ietver no tās izrietošu rīcības plānu.

 7. Metode saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
kas raksturīga ar novērtēšanas diagrammu, kas konstatē kļūmi 
cauruļvada (4) caurplūdē un ietver no tās izrietošu rīcības plānu.
 8. Metode saskaņā ar 6. vai 7. pretenziju, kas raksturīga ar to, 
ka, atklājot kļūmi caurplūdē, tiek palielināts centrbēdzes sūkņa (8) 
rotācijas ātrums, turklāt pēc noteikta laika sprīža pārsniegšanas, 
ja kļūme turpina pastāvēt, tiek padots aizvēršanas signāls un/vai 
trauksmes signāls.
 9. Metode saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, kas 
raksturīga ar to, ka padeves ātruma pārejas gadījumā uz noteikto 
maksimumslodzes diapazonu palielinās rotācijas ātrums, pie kam 
katrā no gadījumiem pieļaujamais plūsmas ātrums tiek saglabāts.
 10. Kanalizācijas ūdeņu pacelšanas iekārta, lai realizētu metodi 
saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 9. pretenzijai, turklāt kanalizācijas 
ūdeņu pacelšanas iekārta satur savākšanas tvertni (2), kas ir 
savienota ar kanalizācijas ūdeņu cauruļvadu (3), un pārvades 
cauruļvadu (4), kas pāriet kanalizācijas kanālā (5), turklāt kanali-
zācijas ūdeņu pacelšanas iekārta ir aprīkota ar centrālo bloku, kas 
vada kanalizācijas ūdeņu pacelšanas iekārtu, un ar centrbēdzes 
sūkni (8), kura elektromotors (9) ir aprīkots ar programmējamu 
frekvenču pārveidotāju (10), turklāt aiz centrbēdzes sūkņa (8) pār-
vades cauruļvadā (4) ir izvietots pretvārsts (11),
 kas raksturīga ar to, ka centrbēdzes sūknis (8) ir izvietots sa-
vākšanas tvertnē (2) un tiek vadīts ar metodi saskaņā ar jebkuru 
no 1. līdz 9. pretenzijai.
 11. Kanalizācijas ūdeņu pacelšanas iekārta saskaņā ar 10. pre-
tenziju, kas raksturīga ar to, ka pretvārsts (6) ir aprīkots ar sensoru, 
kas signalizē par tā atvēršanu.
 12. Kanalizācijas ūdeņu pacelšanas iekārta saskaņā ar 10. vai 
11. pretenziju, kas raksturīga ar to, ka pretvārsts (6) ir izveidots 
saskaņā ar dinamiskā spiediena principiem kā caurteces mērītājs.
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 (57) 1. Identifikators, kas satur signāla ģenerēšanas kompo-
nentu un satur:
 - silikona atbalsta slāni (31);
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 - pirmo baterijas metāla slāni (32);
 - otro atšķirīgās baterijas metāla slāni (33);
 - shēmas slāni (38), kas ir izvietots uz silikona atbalsta slāņa 
starp pirmo un otro baterijas metāla slāni (204; 211, 212), pie kam 
atšķirīgie baterijas metāla slāņi ir izvietoti tā, lai radītu baterijas elek-
trodus, shēmas slānim (38) nonākot saskarē ar fizioloģisko fluīdu,
 pie tam shēmas slānis satur slēdzi, kurš ir konfigurēts tā, lai tad, 
kad slēdzis ir noslēgts, strāva plūstu caur ķermeni starp baterijas 
metāla slāņiem, radot ievērojamu sprieguma starpību.
 2. Identifikators saskaņā ar 1. pretenziju, pie kam slēdzis ir 
konfigurēts tā, lai to varētu ieslēgt vai izslēgt, izmantojot adreses 
bitu secību, kas tiek saņemta no loģiskās shēmas, lai darbinātu 
baterijas metāla slāņus.
 3. Identifikators saskaņā ar 1. pretenziju, pie kam pirmais 
baterijas slānis ir segmentēts pirmajā baterijas elektrodā, un otrais 
baterijas elektrods (204) veido atsevišķus anodus attiecīgi priekš 
loģiskās shēmas (201) un slēdža.
 4. Identifikators saskaņā ar 3. pretenziju, pie kam otrais ba-
terijas slānis ir loģiskās shēmas (204) un slēdža (206) parasts 
katods.
 5. Identifikators saskaņā ar 3. pretenziju, pie kam otrais ba-
terijas slānis ir sadalīts atsevišķos elektrodos (211; 212) attiecīgi 
priekš abām baterijām un apkalpo loģisko shēmu un slēdzi (206).
 6. Identifikators saskaņā ar jebkuru no ieprieš minētajām 
pretenzijām, pie kam pirmais un otrais baterijas metāla slāņi ir 
izgatavoti no atšķirīgiem materiāliem, lai veidotu bateriju, nonākot 
saskarē ar fizioloģisko fluīdu.
 7. Identifikators saskaņā ar jebkuru no minētajām pretenzijām, 
pie kam elektrodi (32, 33) ir iestrādāti kā zonas uz signāla ģene-
rēšanas komponenta integrālās shēmas čipa pretējām virsmām.
 8. Kompozīcija, kas sastāv no aktīvā aģenta, identifikatora 
saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām un farmaceitiski 
pieņemama nesēja.
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 (54) METODES POLIMĒRU REAĢENTU IEGŪŠANAI
  METHODS FOR PREPARING POLYMERIC REAGENTS
 (57) 1. Sintēzes metode, kas ietver:
 (a) kompozīcijas, kas satur aprotonu šķīdinātāju un ūdenī 
šķīstošu polimēru ar gala aminogrupu vai gala hidroksilgrupu, 
apvienošanu ar kompozīciju, kas satur aktivētu karbonātreaģentu, 
izvēlētu no grupas, kas sastāv no di(1-benzotriazolil)karbonāta, di-
sukcīnimidilkarbonāta, p-nitrofenilhlorformiāta, trihlorfenilhlorformiāta, 

p-nitrofenilsukcīnimidilkarbonāta, p-nitrofenil-1-benzotriazolilkarbonā-
ta, pentafluorfenilhlorformiāta un 1,1’-karbonildiimīdazola, eventuāli 
katalizatora vai skābi neitralizējošas bāzes klātbūtnē, turklāt aktivēto 
karbonātreaģentu saturošā kompozīcija tiek pievienota tā, ka akti-
vētais karbonātreaģents attiecībā pret ūdenī šķīstošo polimēru ar 
gala aminogrupu vai gala hidroksilgrupu ir pārākumā, lai tādējādi 
rezultātā iegūtu kompozīciju, kas satur aktīvu ūdenī šķīstošā poli-
mēra karbonātesteri un neizreaģējušo aktivēto karbonātreaģentu, 
un
 (b) pirms ūdenī šķīstošā polimēra aktīvā karbonātestera izda-
līšanas, kompozīcijas, kas satur reaģētspējīgu molekulu, izvēlētu 
no grupas, kas sastāv no ūdens, vienvērtīga zemākā alkilspirta, 
sērūdeņraža un vienvērtīga zemākā alkilamīna, pievienošanu ūdenī 
šķīstošā polimēra aktīvo karbonātesteri un neizreaģējušo aktivēto 
karbonātreaģentu saturošajai kompozīcijai, turklāt reaģētspējīgo 
molekulu saturošā kompozīcija tiek pievienota tā, ka tiek izlietoti 
vairāk par 50 % neizreaģējušā aktivētā karbonātreaģenta.
 2. Metode saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt ūdenī šķīstošā 
polimēra aktīvā karbonātestera struktūra ir ar šādu formulu:

POLY-O-(C=)-O-R,
kurā:
POLY ir ūdenī šķīstošais polimērs un
R ir organiska grupa,
ar nosacījumu, ka tad, kad POLY ir lineāras virknes polietilēn-
glikols ar gala metilēngrupu, lineārās virknes polietilēnglikols ar 
gala metilēngrupu ir ar molekulmasu vismaz 103.
 3. Metode saskaņā ar jebkuru no 1. un 2. pretenzijām, turklāt 
aktivētā karbonātreaģenta struktūra ir ar kādu no šādām formulām: 
R-O(C=O)-OR, R-O(C=O)-OR’ un R-O(C=O)X, kurās R ir organiska 
grupa, R’ ir citāda organiska grupa kā R un X ir Cl, Br vai I.
 4. Metode saskaņā ar jebkuru no 1., 2. un 3. pretenzijām, 
turklāt aprotonais šķīdinātājs ir izvēlēts no grupas, kas sastāv 
no acetonitrila, dimetilsulfoksīda, dimetilformamīda, hloroforma, 
dihlormetāna un to kombinācijām.
 5. Metode saskaņā ar 1. pretenziju, kas papildus ietver ūdenī 
šķīstošā polimēra aktīvā karbonātestera pakļaušanu vienai vai 
vairākām reakcijām, lai veidotu polimēru reaģentu.
 6. Metode saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt ūdenī šķīstošā 
polimēra aktīvais karbonātesteris tiek izdalīts, atdestilējot šķīdinātāju.
 7. Metode saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt ūdenī šķīstošā 
polimēra aktīvais karbonātesteris tiek izdalīts izgulsnēšanas ceļā, 
pievienojot vielu, kas nav šķīdinātājs.
 8. Metode saskaņā ar 7. pretenziju, turklāt viela, kas nav 
šķīdinātājs, ir izvēlēta no grupas, kas sastāv no izopropilspirta, 
heksāna, etilētera un to kombinācijām.
 9. Metode saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt ūdenī šķīsto-
šais polimērs ar gala aminogrupu vai gala hidroksilgrupu ir ūdenī 
šķīstošs polimērs, kas satur gala aminogrupu vai hidroksilgrupu, 
turklāt ūdenī šķīstošais polimērs ir izvēlēts no grupas, kas sastāv 
no polialkilēnglikola, poli(olefīnu rindas spirta), polivinilpirolidona, 
poli hidroksi alkil met akril amīda, polihidroksialkilmetakrilāta, poli-
saharīda, poli(α-hidroksietiķskābes), poliakrilskābes, polivinilspirta, 
poli fosfazēna, polioksazolīna, poli(N-akriloilmorfolīna) un to ko poli-
mēriem vai terpolimēriem.
 10. Metode saskaņā ar 6. pretenziju, turklāt ūdenī šķīstošais 
polimērs ir polietilēnglikols.
 11. Metode saskaņā ar 10. pretenziju, turklāt polietilēnglikols 
ir lineāras virknes polietilēnglikols.
 12. Metode saskaņā ar 10. pretenziju, turklāt polietilēnglikols 
ir sazarots polietilēnglikols.
 13. Metode saskaņā ar 10. pretenziju, turklāt polietilēnglikols 
ir polietilēnglikols ar daudzām sānu ķēdēm.
 14. Metode saskaņā ar 10. pretenziju, turklāt polietilēnglikols ir 
ar molekulmasu no apmēram 100 līdz apmēram 100000 daltoniem.
 15. Metode saskaņā ar jebkuru no 1., 2., 3. un 4. pretenzijām, 
turklāt ūdenī šķīstošais polimērs ar gala aminogrupu vai gala hidr-
oksil grupu ir ūdenī šķīstošs polimērs ar gala aminogrupu.
 16. Metode saskaņā ar jebkuru no 1., 2., 3. un 4. pretenzijām, 
turklāt ūdenī šķīstošais polimērs ar gala aminogrupu vai gala hidr-
oksilg rupu ir ūdenī šķīstošs polimērs ar gala hidroksilgrupu.
 17. Metode saskaņā ar jebkuru no 1., 2., 3. un 4. pretenzijām, 
turklāt aktivētā karbonātreaģenta pārākums attiecībā pret ūdenī 
šķīstošo polimēru ar gala aminogrupu vai gala hidroksilgrupu ir 
vismaz apmēram 5 mol % pārākums.
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 18. Metode saskaņā ar jebkuru no 1., 2., 3. un 4. pretenzijām, 
turklāt aktivētā karbonātreaģenta pārākums attiecībā pret ūdenī 
šķīstošo polimēru ar gala aminogrupu vai gala hidroksilgrupu ir 
vismaz apmēram 50 mol % pārākums.
 19. Metode saskaņā ar jebkuru no 1., 2., 3. un 4. pretenzijām, 
turklāt aktivētā karbonātreaģenta pārākums attiecībā pret ūdenī 
šķīstošo polimēru ar gala aminogrupu vai gala hidroksilgrupu ir 
vismaz apmēram divkārtīgs molārais pārākums.
 20. Metode saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt reaģētspējīgā 
molekula ir ūdens.
 21. Sintēzes metode saskaņā ar 1. pretenziju, kas ietver:
 (a) kompozīcijas, kas satur aprotonu šķīdinātāju un ūdenī 
šķīstošu polimēru ar gala hidroksilgrupu ar šādu struktūru:

CH3O-(CH2CH2O)n-CH2CH2-OH,

kurā (n) ir vesels skaitlis no 2 līdz 4000, apvienošanu ar kompo-
zīciju, kas satur di(1-benzotriazolil)karbonātu, turklāt di(1-benzo tri-
azolil)karbonātu saturošā kompozīcija tiek pievienota tā, ka di(1-
benzo triazolil)karbonāts attiecībā pret ūdenī šķīstošo polimēru ar 
gala hidroksilgrupu ir pārākumā, lai tādējādi rezultātā iegūtu kom-
pozīciju, kas satur ūdenī šķīstošā polimēra aktīvu karbonātesteri 
ar šādu struktūru:

,
kurā (n) ir vesels skaitlis no 2 līdz 4000, un neizreaģējušo di(1-
benzo triazolil)karbonātu,
 (b) pirms ūdenī šķīstošā polimēra aktīvā karbonātestera izda-
līšanas, kompozīcijas, kas satur reaģētspējīgu molekulu, izvēlētu 
no grupas, kas sastāv no ūdens, vienvērtīga zemākā alkilspirta, 
sērūdeņraža un vienvērtīga zemākā alkilamīna, pievienošanu ūdenī 
šķīstošā polimēra aktīvo karbonātesteri un neizreaģējušo di(1-benzo-
triazolil)karbonātu saturošajai kompozīcijai, turklāt reaģētspējīgo 
savienojumu saturošā kompozīcija tiek pievienota tā, ka tiek izlietoti 
vairāk par 50 % neizreaģējušā di(1-benzotriazolil)karbonāta.
 22. Sintēzes metode saskaņā ar 1. pretenziju, kas ietver:
 (a) kompozīcijas, kas satur aprotonu šķīdinātāju un ūdenī 
šķīstošu polimēru ar gala hidroksilgrupu ar šādu struktūru:

CH3O-(CH2CH2O)n-CH2CH2-OH,

kurā (n) ir vesels skaitlis no 2 līdz 4000, apvienošanu ar kompozīciju, 
kas satur disukcīnimidilkarbonātu, turklāt disukcīnimidilkarbonātu 
saturošā kompozīcija tiek pievienota tā, ka disukcīnimidilkarbo-
nāts attiecībā pret ūdenī šķīstošo polimēru ar gala hidroksilgrupu 
ir pārākumā, lai tādējādi rezultātā iegūtu kompozīciju, kas satur 
ūdenī šķīstošā polimēra aktīvu karbonātesteri ar šādu struktūru:

,
kurā (n) ir vesels skaitlis no 2 līdz 4000, un neizreaģējošo di-
sukcīn imidilkarbonātu,
 (b) pirms ūdenī šķīstošā polimēra aktīvā karbonātestera izda-
līšanas, kompozīcijas, kas satur reaģētspējīgu molekulu, izvēlētu 
no grupas, kas sastāv no ūdens, vienvērtīga zemākā alkilspirta, 
sērūdeņraža un vienvērtīga zemākā alkilamīna, pievienošanu ūdenī 
šķīstošā polimēra aktīvo karbonātesteri un neizreaģējušo di sukcīn-
imidilkarbonātu saturošajai kompozīcijai, turklāt reaģētspējīgo mole-
kulu saturošā kompozīcija tiek pievienota tā, ka tiek izlietoti vairāk 
par 50 % neizreaģējušā disukcīnimidilkarbonāta.
 23. Sintēzes metode saskaņā ar 1. pretenziju, kas ietver:
 (a) kompozīcijas, kas satur aprotonu šķīdinātāju un ūdenī 
šķīstošu polimēru ar gala hidroksilgrupu ar šādu struktūru:

CH3O-(CH2CH2O)n-CH2CH2-OH,

kurā (n) ir vesels skaitlis no 2 līdz 4000, apvienošanu ar kompozī-
ciju, kas satur p-nitrofenilhlorformiātu, turklāt p-nitrofenilhlorformiātu 

saturošā kompozīcija tiek pievienota tā, ka p-nitrofenilhlorformiāts 
attiecībā pret ūdenī šķīstošo polimēru ar gala hidroksilgrupu ir 
pārākumā, lai tādējādi rezultātā iegūtu kompozīciju, kas satur 
ūdenī šķīstošā polimēra aktīvu karbonātesteri ar šādu struktūru:

,

kurā (n) ir vesels skaitlis no 2 līdz 4000, un neizreaģējošo p-nitro-
fenilhlorformiātu,
 (b) pirms ūdenī šķīstošā polimēra aktīvā karbonātestera izda-
līšanas, kompozīcijas, kas satur reaģētspējīgu molekulu, izvēlētu 
no grupas, kas sastāv no ūdens, vienvērtīga zemākā alkilspirta, 
sērūdeņraža un vienvērtīga zemākā alkilamīna, pievienošanu ūdenī 
šķīstošā polimēra aktīvo karbonātesteri un neizreaģējušo p-nitro-
fenilhlorformiātu saturošajai kompozīcijai, turklāt reaģētspējīgo 
molekulu saturošā kompozīcija tiek pievienota tā, ka tiek izlietoti 
vairāk par 50 % neizreaģējušā p-nitrofenilhlorformiāta.
 24. Sintēzes metode saskaņā ar 1. pretenziju, kas ietver:
 polimēra reaģenta, kas iegūts,
 (a) apvienojot kompozīciju, kas satur aprotonu šķīdinātāju un 
ūdenī šķīstošu polimēru ar gala aminogrupu vai gala hidroksilgrupu, 
ar kompozīciju, kas satur aktivētu karbonātreaģentu, izvēlētu no 
grupas, kas sastāv no di(1-benzotriazolil)karbonāta, disukcīn imidil-
karbonāta, p-nitrofenilhlorformiāta, trihlorfenilhlorformiāta, p-nitro-
fenil sukcīnimidilkarbonāta, p-nitrofenil-1-benzotriazolilkarbonāta, 
pentafluorfenilhlorformiāta un 1,1’-karbonildiimīdazola, eventuāli 
katalizatora vai skābi neitralizējošas bāzes klātbūtnē, turklāt akti-
vēto karbonātreaģentu saturošā kompozīcija tiek pievienota tā, ka 
aktivētais karbonātreaģents attiecībā pret ūdenī šķīstošo polimēru 
ar gala aminogrupu vai gala hidroksilgrupu ir pārākumā, lai tādējādi 
rezultātā iegūtu kompozīciju, kas satur ūdenī šķīstošā polimēra 
aktīvu karbonātesteri un neizreaģējušo aktivēto karbonātreaģentu, 
 (b) pievienojot, pirms ūdenī šķīstošā polimēra aktīvā karbonāt-
estera izdalīšanas, kompozīciju, kas satur reaģētspējīgu molekulu, 
izvēlētu no grupas, kas sastāv no ūdens, vienvērtīga zemākā 
alkilspirta, sērūdeņraža un vienvērtīga zemākā alkilamīna, aktīvo 
ūdenī šķīstošā polimēra karbonātesteri un neizreaģējušo aktivēto 
karbonātreaģentu saturošajai kompozīcijai, turklāt reaģētspējīgo 
molekulu saturošā kompozīcija tiek pievienota tā, ka tiek izlietoti 
vairāk par 50 % neizreaģējušā aktivētā karbonātreaģenta, un
 (c) ūdenī šķīstošā polimēra aktīvā karbonātestera pakļaušanu 
vienai vai vairākām reakcijām, lai veidotu polimēru reaģentu, 
pakļaušanu reakcijai ar aktīvu vielu konjugēšanai piemērotos ap-
stākļos, lai tādējādi rezultātā iegūtu ūdenī šķīstoša polimēra un 
aktīvās vielas konjugātu.
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 (54) UZLABOTA PET POLIMĒRA RAŽOŠANAS PROCESS
  PROCESS FOR THE PRODUCTION OF A PET POLYMER 

WITH IMPROVED PROPERTIES
 (57) 1. Poliestera izgatavošanas process, turklāt poliesteris 
satur:
 i) karbonskābes komponentu, kas satur vismaz 90 molu % 
tereftalskābes atlikumu un no 0 līdz 10 molu % karbonskābes 
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komonomēra atlikumu;
 ii) hidroksilgrupas komponentu, kas satur vismaz 90 molu % 
etilēnglikola atlikumu un papildu hidroksilgrupas atlikumus daudzu-
mā līdz 10 molu %; turklāt papildu hidroksilgrupas atlikumi satur 
dietilēnglikola atlikumu maisījumus un hidroksilgrupas komonomēra 
atlikumus;
rēķinot uz 100 molu % karbonskābes komponenta atlikumu un 
100 molu % hidroksilgrupas komponentu atlikumu poliesterī;
turklāt vismaz viens no karbonskābes un hidroksilgrupas kompo-
nentiem satur komonomēra atlikumus, kopējā komonomēra at-
likumu molārā attiecība pret dietilēnglikola atlikumiem ir 1,3:1,0 
vai lielāka; un,
turklāt poliesteris satur mazāk par 2,0 molu % dietilēnglikola un tā 
iekšējā viskozitāte ir lielāka par 0,65 dUg un mazāka par 0,80 dUg, 
mērot 25 °C temperatūrā, izmantojot 0,5 gramus polimēra uz 
100 ml solvāta, kas sastāv no 60 masas % fenola un 40 masas % 
tetrahloretāna,
turklāt process ietver:
karbonskābes komponentu reakciju i) ar hidroksilgrupas komponenti 
ii) kušanas fāzē polimerizāciju poliestera iekšējā viskozitātē līdz 
vismaz 0,65 dUg.
 2. Process saskaņā ar 1. pretenziju, kur karbonskābes komo-
nomērs ir izvēlēts no ftalskābes, izoftalskābes, (C1-C4)izoftalskābes 
dialkilesteriem, naftalīn-2,6-dikarbonskābes, (C1-C4)naftalīn-2,6-di-
karbon skābes dialkilesteriem, cikloheksānkarbonskābes, ciklo-
heksān etiķ skābes, difenil-4,4’-dikarbonskābes, sukcināta, glutār-
skābes, adipīnskābes, azelaīnskābes un sebacīnskābes; vai, kur 
hidroksilgrupas komonomērs ir izvēlēts no trietilēnglikola, 1,4-ciklo-
heksān dimetanola, propān-1,3-diola, butān-1,4-diola, pentān-1,5-di-
ola, heksān-1,6-diola, 3-metilpentān-2,4-diola, 2-metilpentān-1,4-di-
ola, 2,2,4-tri metilpentān-1,3-diola, 2,5-etilheksān-1,3-diola, 2,2-di-
etil propān-1,3-diola, heksān-1,3-diola, 1,4-di(hidroksietoksi)benzola, 
2,2-bis(4-hidroksicikloheksil)propāna, 2,4-dihidroksi-1,1,3,3-tetra-
metil ciklobutāna, 2,2-bis(3-hidroksietoksifenil)propāna un 2,2-bis(4-
hidroksipropoksifenil)propāna.
 3. Process saskaņā ar 2. pretenziju, turklāt karbonskābes 
komonomērs ir izvēlēts no izoftalskābes un naftalīn-2,6-di karbon-
skābes; vai, kur hidroksilgrupas komonomērs ir cikloheksāna di-
metanols.
 4. Process saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt kopējā komonomēra 
atlikumu molārā attiecība pret dietilēnglikola atlikumiem ir 1,5:1,0 
vai lielāka.
 5. Process saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt poliestera iekšējā 
viskozitāte ir lielāka par 0,65 dUg un mazāka par 0,77 dUg.
 6. Process saskaņā ar 1. pretenziju, kas turklāt ietver:
 vienas vai vairāku piedevu pievienošanu poliesterim, kas iegūts 
saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 5. pretenzijai, vai pievienojot vienu 
vai vairākas piedevas kušanas fāzē.
 7. Process saskaņā ar 6. pretenziju, kur viena vai vairākas 
piedevas ir izvēlētas no krāsvielām, pigmentiem, stikla šķiedrām, 
iedarbību modificējošām vielām, antioksidantiem, virsmas smēr-
vielām, atdalīšanas palīglīdzekļiem, UV gaismu absorbējošiem 
līdzekļiem, metālu dezaktivatoriem, pildvielām, nukleācijas līdzek-
ļiem, stabilizatoriem, liesmu slāpētājiem, uzsildīšanas līdzekļiem, 
kristalizācijas līdzekļiem, acetaldehīdu reducējošiem savienojumiem, 
palīglīdzekļiem pārstrādes atvieglošanai, skābekļa aizvācējiem, 
trombocītu daļiņām un attiecīgiem maisījumiem.
 8. Process saskaņā ar 1. pretenziju, kur poliesteris ietver 
mazāk par 1,6 molu % dietilēnglikola.
 9. Process saskaņā ar 1. pretenziju, kur poliesteris ietver ma-
zāk par 98,4 molu % etilēnglikola atlikumu un mazāk par 1,6 molu % 
dietilēnglikola atlikumu.
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 (54) IMŪNSTIMULĒJOŠI OLIGORIBONUKLEOTĪDI
  IMMUNOSTIMULATORY OLIGORIBONUCLEOTIDES
 (57) 1. Metode pro-iekaisuma citokīna, izvēlēta no TNF-alfa 
un IL-12, produkcijas stimulēšanai, kas satur:
TLR8 izteicošas šūnas kontaktēšanu in vitro ar RNS oligonukleotīdu 
(ORN), kas satur: N-U-R1-R2, kurā N ir ribonukleotīds un N nesatur 
U, U ir uracils vai tā atvasinājums, un R ir ribonukleotīds, kurā 
vismaz viens no R1 un R2 ir adenozīns (A) vai citozīns (C) vai to 
atvasinājumi, un kurā R nav U, ja vien N-U-R1-R2 ietver vismaz 
divus A, kurā ORN ir izvēlēts no:
GCCACCGAGCCGAAUAUACC SEQ ID NO: 11;
AUAUAUAUAUAUAUAUAUAU SEQ ID NO: 12;
UUAUUAUUAUUAUUAUUAUU SEQ ID NO: 13;
AAUAAUAAUAAUAAUAAUAA SEQ ID NO: 16;
AAAUAAAUAAAUAAAUAAAU SEQ ID NO: 17;
AAAAUAAAAUAAAAUAAAAU SEQ ID NO: 18;
CUACUACUACUACUACUACU SEQ ID NO: 24;
UUAUUAU SEQ ID NO: 30;
UAUAUAU SEQ ID NO: 33;
CCGAGCCGCAUAUCCC SEQ ID NO: 36;
CCGAGCCGCUAUACCC SEQ ID NO: 37;
CCGAGCCAUAUAUCCC SEQ ID NO: 38;
CCGAGCCAUAUAUAUC SEQ ID NO: 39;
CCGAGCCGAAUAACCC SEQ ID NO: 40;
CCGAGCCGCAUAACCC SEQ ID NO: 41;
CCGAGCCGAAUACCCC SEQ ID NO: 42;
CCGAGCCGCCUAACCC SEQ ID NO: 43;
CCGAGCCGAAUCCCCC SEQ ID NO: 44;
CCGAGCCGCAUACCCC SEQ ID NO: 45;
CCGAGCCGCAUCCCCC SEQ ID NO: 46;
CCGAGCCGCCUACCCC SEQ ID NO: 47;
CCGAGCCGCAUUACCC SEQ ID NO: 48;
CCGAGCCGCUAUCCCC SEQ ID NO: 55;
CCGAGCCGAAUGUACC SEQ ID NO: 63;
CCGAGCCGAUAUUACC SEQ ID NO: 65;
CCGAGCCGAAGGUACC SEQ ID NO: 82;
CCGAGCCGAAGGUGCC SEQ ID NO: 83;
CCGAGCCGAAGCUCCC SEQ ID NO: 84;
CCGAGCCGAAGAUACC SEQ ID NO: 85;
CCGAGCCGAAGCUACC SEQ ID NO: 87; un
CCGAGCCGAAGCUGCC SEQ ID NO: 88;
kur ORN neobligāti satur vismaz vienu skeleta modifikāciju;
daudzumā, kas ir efektīvs, lai stimulētu pro-iekaisuma citokīna 
producēšanu, un kurā IFN-α produkcija, atbildot uz ORN, netiek 
būtiski inducēta, salīdzinot ar fonu; un papildus, kur ORN veido 
kompleksu ar N-[1-(2,3-dioleoiloksi)propil]-N,N,N-trimetilamonijmetil-
sulfātu (DOTAP).
 2. Metode saskaņā ar 1. pretenziju, kurā IFN-α produkcija, 
atbildot uz ORN, ir mazāka par 300 pg/ml.
 3. RNS oligonukleotīds (ORN), kas satur: N-U-R1-R2, kurā N ir 
ribonukleotīds, un N nesatur U, U ir uracils vai tā atvasinājums, 
un R ir ribonukleotīds, kurā vismaz viens no R1 un R2 ir adeno-
zīns (A) vai citozīns (C) vai to atvasinājumi, un kurā R nav U, ja 
vien N-U-R1-R2 nesatur vismaz divus A, kur ORN tiek izvēlēts no:
GCCACCGAGCCGAAUAUACC SEQ ID NO: 11;
AUAUAUAUAUAUAUAUAUAU SEQ ID NO: 12;
UUAUUAUUAUUAUUAUUAUU SEQ ID NO: 13;
AAUAAUAAUAAUAAUAAUAA SEQ ID NO: 16;
AAAUAAAUAAAUAAAUAAAU SEQ ID NO: 17;
AAAAUAAAAUAAAAUAAAAU SEQ ID NO: 18;
CUACUACUACUACUACUACU SEQ ID NO: 24;
UUAUUAU SEQ ID NO: 30;
UAUAUAU SEQ ID NO: 33;
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CCGAGCCGCAUAUCCC SEQ ID NO: 36;
CCGAGCCGCUAUACCC SEQ ID NO: 37;
CCGAGCCAUAUAUCCC SEQ ID NO: 38;
CCGAGCCAUAUAUAUC SEQ ID NO: 39;
CCGAGCCGAAUAACCC SEQ ID NO: 40;
CCGAGCCGCAUAACCC SEQ ID NO: 41;
CCGAGCCGAAUACCCC SEQ ID NO: 42;
CCGAGCCGCCUAACCC SEQ ID NO: 43;
CCGAGCCGAAUCCCCC SEQ ID NO: 44;
CCGAGCCGCAUACCCC SEQ ID NO: 45;
CCGAGCCGCAUCCCCC SEQ ID NO: 46;
CCGAGCCGCCUACCCC SEQ ID NO: 47;
CCGAGCCGCAUUACCC SEQ ID NO: 48;
CCGAGCCGCUAUCCCC SEQ ID NO: 55;
CCGAGCCGAAUGUACC SEQ ID NO: 63;
CCGAGCCGAUAUUACC SEQ ID NO: 65;
CCGAGCCGAAGGUACC SEQ ID NO: 82;
CCGAGCCGAAGGUGCC SEQ ID NO: 83;
CCGAGCCGAAGCUCCC SEQ ID NO: 84;
CCGAGCCGAAGAUACC SEQ ID NO: 85;
CCGAGCCGAAGCUACC SEQ ID NO: 87; un
CCGAGCCGAAGCUGCC SEQ ID NO: 88;
kur ORN neobligāti satur vismaz vienu skeleta modifikāciju.
 4. ORN saskaņā ar 3. pretenziju, kas papildus satur farma-
ceitiski pieņemamu nesēju.
 5. ORN saskaņā ar 3. pretenziju, kurā ORN veido komplek-
su ar N-[1-(2,3-dioleoiloksi)propil]-N,N,N-trimetilamonijmetilsulfā-
tu (DOTAP).
 6. RNS oligonukleotīds (ORN) saskaņā ar 3. pretenziju, kurā 
oligonukleotīds papildus satur internukleotīdu fosfortioātu saites.
 7. ORN saskaņā ar jebkuru no 3. līdz 6. pretenzijai kompo-
zīcijas izmantošana, ražojot medikamentu imūnsistēmas deficīta, 
infekcijas, autoimūnas slimības, vēža, alerģiska stāvokļa, astmas, 
vīrusu infekcijas saasinātas astmas ārstēšanai vai izmantošanai 
elpošanas ceļu remodelācijas ārstēšanai.
 8. ORN saskaņā ar jebkuru no 3. līdz 6. pretenzijai izmanto-
šanai imūnsistēmas deficīta, infekcijas, autoimūnas slimības, vēža, 
alerģiska stāvokļa, astmas, vīrusu infekcijas saasinātas astmas 
ārstēšanai vai izmantošanai elpošanas ceļu remodelācijas ārstē-
šanai.
 9. Metode imūnsupresīvo CD4+ regulējošo (Treg) šūnu ne-
gatīvai regulācijai, kur metode satur:
CD4+ Treg šūnu kontaktēšanu in vitro ar ORN saskaņā ar jebkuru 
no 3. līdz 6. pretenzijai daudzumā, kas ir efektīvs, lai samazinātu 
CD4+ Treg šūnu inhibējošo efektu.
 10. ORN saskaņā ar jebkuru no 3. līdz 6. pretenzijai, izman-
tošanai par medikamentu.
 11. ORN saskaņā ar jebkuru no 3. līdz 6. pretenzijai un 10. pre-
tenziju, izmantošanai imūnās atbildes stimulēšanai vai modulēšanai.
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 (54) ANTIVIELAS MOLEKULAS, SPECIFISKAS PRET CILVĒ-

KA IL-6
  ANTIBODY MOLECULES HAVING SPECIFICITY FOR 

HUMAN IL-6

 (57) 1. Neitralizējoša antiviela, kurai piemīt specifiskums pret 
cilvēka IL-6, un kura satur smago ķēdi, kas ietver sekvenci gH13, 
izteiktu kā SEQ ID NO: 11, un vieglo ķēdi, kas ietver sekvenci 
gL10, izteiktu kā SEQ ID NO: 13.
 2. Neitralizējoša antiviela, kurai piemīt specifiskums pret cilvēka 
IL-6 saskaņā ar 1. pretenziju, un kura satur smago ķēdi, kas ietver 
sekvenci, izteiktu kā SEQ ID NO: 16, un vieglo ķēdi, kas ietver 
sekvenci, izteiktu kā SEQ ID NO: 18.
 3. Izdalīta DNS sekvence, kas kodē antivielas saskaņā ar 
1. vai 2. pretenziju smago un vieglo ķēdi.
 4. Izdalīta DNS sekvence saskaņā ar 3. pretenziju, kurā 
DNS sekvence, kas kodē smago ķēdi, ietver sekvenci, izteiktu kā 
SEQ ID NO: 12 vai SEQ ID NO: 15, vai nukleotīdus 58-2008 no 
SEQ ID NO: 15.
 5. Izdalīta DNS sekvence saskaņā ar 4. pretenziju, kurā 
DNS sekvence, kas kodē vieglo ķēdi, ietver sekvenci, izteiktu kā 
SEQ ID NO: 14 vai SEQ ID NO: 17, vai nukleotīdus 61-705 no 
SEQ ID NO: 17.
 6. Klonēšanas vai ekspresijas vektors, kas ietver vienu vai 
vairākas DNS sekvences saskaņā ar jebkuru no 3. līdz 5. preten-
zijai.
 7. Vektors saskaņā ar 6. pretenziju, raksturīgs ar to, ka vektors 
ietver sekvenci, izteiktu kā SEQ ID NO: 15, un sekvenci, izteiktu 
kā SEQ ID NO: 17.
 8. Saimniekšūna saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju antivielas 
ekspresijai, kura ietver:
 i) DNS sekvenci, kas kodē minētās antivielas smago ķēdi 
un
 ii) DNS sekvenci, kas kodē minētās antivielas vieglo ķēdi,
turklāt DNS sekvences tiek pasniegtas vienā vai vairākos klonē-
šanas vai ekspresijas vektoros.
 9. Saimniekšūna saskaņā ar 8. pretenziju, kura ietver vienu 
vai vairākus klonēšanas vai ekspresijas vektorus saskaņā ar 6. vai 
7. pretenziju.
 10. Saimniekšūna saskaņā ar 8. pretenziju, raksturīga ar to, ka 
DNS sekvence, kura kodē smago ķēdi, ietver sekvenci, izteiktu kā 
SEQ ID NO: 12 vai SEQ ID NO: 15, vai kā nukleotīdus 58-2008 
no SEQ ID NO: 15.
 11. Saimniekšūna saskaņā ar 8. pretenziju, raksturīga ar to, 
ka DNS sekvence, kura kodē vieglo ķēdi, ietver sekvenci, izteiktu 
kā SEQ ID NO: 14 vai SEQ ID NO: 17, vai kā nukleotīdus 61-705 
no SEQ ID NO: 17.
 12. Process antivielas, kurai piemīt specifiskums pret cilvē-
ka IL-6, iegūšanai, kas ietver saimniekšūnas saskaņā ar 8. līdz 
11. pretenziju kultivēšanu un antivielas izdalīšanu.
 13. Farmaceitiska kompozīcija, kas ietver antivielu saskaņā ar 
1. vai 2. pretenziju kombinācijā ar vienu vai vairākiem komponentiem 
no farmaceitiski pieņemamas palīgvielas, atšķaidītāja vai nesēja.
 14. Farmaceitiska kompozīcija saskaņā ar 13. pretenziju, kas 
papildus ietver citus aktīvus ingredientus.
 15. Antiviela saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju vai farmaceitiska 
kompozīcija saskaņā ar 13. vai 14. pretenziju pielietošanai terapijā.
 16. Antiviela saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju vai farmaceitiska 
kompozīcija saskaņā ar 13. vai 14. pretenziju patoloģisku traucē-
jumu, kuri izvēlēti no sekojošas grupas, ārstēšanai vai profilaksei:
infekcijas (virālas, bakteriālas, sēnīšu vai parazītiskas), endotok-
siskais šoks, saistīts ar infekciju, artrīts, reimatoīdais artrīts, pso-
riātiskais artrīts, juvenilais idiopātiskais artrīts (JIA) ar sistēmisku 
sākumu, sistēmiskā sarkanā vilkēde (SLE), astma, iegurņa iekaisīga 
slimība, Alcheimera slimība, Krona slimība, čūlainais kolīts, iekai-
sīgu zarnu sindroms, Kastlemana slimība, ankilozējošs spondilīts, 
dermatomiozīts, uveīts, Peironi slimība, celiakija, žultspūšļa slimība, 
pilonidāla cista, peritonīts, psoriāze, vaskulīts, ķirurģiskas izcelsmes 
salipšanas, insults, I tipa diabēts, Laima artrīts, meningoencefalīts, 
imūnsistēmas mediēti centrālās un perifērās nervu sistēmas iekaisīgi 
traucējumi, tādi kā izkaisītā skleroze un Gijēna-Barē sindroms, citi 
autoimūni traucējumi, pankreatīts, ķirurģiskas izcelsmes trauma, 
transplantāts-pret-saimnieku tipa slimība, transplantāta atgrūšana, 
vēzis (gan cietie audzēji, tādi kā melanomas, hepatoblastomas, 
sarkomas, plakanšūnu karcinomas, uroteliālo šūnu audzēji, olnīcu 
audzēji, gan hematoloģiskas ļaundabīgas slimības un īpaši akūta 
mielogēna leikēmija, hroniska mielogēna leikēmija, kuņģa vēzis un 
resnās zarnas vēzis), sirds slimības, ieskaitot išēmiskas slimības, 
tādas kā miokarda infarkts, kā arī ateroskleroze, intravaskulāra 
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koagulācija, kaulu resorbcija, apdegumu slimības, osteoporoze, 
periodontīts un hipohlorhidrija.
 17. Antiviela vai farmaceitiska kompozīcija saskaņā ar 16. pre-
tenziju minētajai pielietošanai, turklāt patoloģiskais traucējums ir izvē-
lēts no grupas, kurā ietilpst artrīts, reimatoīdais artrīts, psoriātiskais 
artrīts, juvenilais idiopātiskais artrīts (JIA) ar sistēmisku sākumu, 
sistēmiskā sarkanā vilkēde (SLE), astma, Krona slimība, čūlainais 
kolīts, Kastlemana slimība, ankilozējošs spondilīts un vēzis.
 18. Antiviela vai farmaceitiska kompozīcija saskaņā ar 16. pre-
tenziju minētajai pielietošanai, turklāt patoloģiskais traucējums ir 
reimatoīdais artrīts.

 
 
 (51) C07D 471/04(200601) (11) 1966200
  C07D 471/14(200601)

  A61P 37/06(200601)

  A61P 11/06(200601)

  A61P 17/00(200601)

  A61P 25/28(200601)

  A61P 35/00(200601)

  A61P 35/02(200601)

  A61K 31/437(200601)

  C07D 451/04(200601)

 (21) 06835198.0  (22) 25.12.2006
 (43) 10.09.2008
 (45) 29.10.2014
 (31) 2005378858  (32) 28.12.2005 (33) JP
 (86) PCT/JP2006/326327  25.12.2006
 (87) WO2007/077949  12.07.2007
 (73) Astellas Pharma Inc., 3-11, Nihonbashi-Honcho 2-chome, 

Chuo-ku, Tokyo 103-8411, JP
 (72) INOUE, Takayuki, JP
  TANAKA, Akira, JP
  NAKAI, Kazuo, JP
  SASAKI, Hiroshi, JP
  TAKAHASHI, Fumie, JP
  SHIRAKAMI, Shohei, JP
  HATANAKA, Keiko, JP
  NAKAJIMA, Yutaka, JP
  MUKOYOSHI, Koichiro, JP
  HAMAGUCHI, Hisao, JP
  KUNIKAWA, Shigeki, JP
  HIGASHI, Yasuyuki, JP
 (74) Gille Hrabal, Brucknerstrasse 20, 40593 Düsseldorf, DE
  Svetlana MAKEJEVA, Intelektuālā īpašuma juridiskā firma 

LATISS, Stabu iela 44-21, Rīga, LV-1011, LV
 (54) HETEROCIKLISKI JANUS KINĀZES 3 INHIBITORI
  HETEROCYCLIC JANUS KINASE 3 INHIBITORS
 (57) 1. Savienojums, kas izvēlēts no sekojošās savienojumu 
grupas, vai tā stereoizomērs, vai tā stereoizomēru maisījums, vai 
tā farmaceitiski pieņemams sāls;

.

 2. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, kas parādīts sekojošajā 
formulā, vai tā farmaceitiski pieņemams sāls:

.

 3. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, kas parādīts seko-
jošajā formulā, vai tā farmaceitiski pieņemams sāls:

.
 4. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, kas parādīts seko-
jošajā formulā, vai tā farmaceitiski pieņemams sāls:

.

 5. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, kas parādīts seko-
jošajā formulā, vai tā farmaceitiski pieņemams sāls:

.
 6. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, kas parādīts seko-
jošajā formulā, vai tā farmaceitiski pieņemams sāls:
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.
 7. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, kas parādīts seko-
jošajā formulā, vai tā farmaceitiski pieņemams sāls:

.
 8. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, kas parādīts seko-
jošajā formulā, vai tā farmaceitiski pieņemams sāls:

.
 9. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, kas parādīts seko-
jošajā formulā, vai tā farmaceitiski pieņemams sāls:

.

 10. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, kas parādīts seko-
jošajā formulā, vai tā farmaceitiski pieņemams sāls:

.
 11. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 10. pretenzijai, 
turklāt farmaceitiski pieņemamais sāls ir skābes pievienošanās sāls, 
kas veidots ar sālsskābi, bromūdeņražskābi, jodūdeņražskābi, sēr-
skābi, slāpekļskābi, fosforskābi, skudrskābi, etiķskābi, propionskābi, 
skābeņskābi, malonskābi, dzintarskābi, fumārskābi, maleīnskābi, 
pienskābi, ābolskābi, vīnskābi, citronskābi, metānsulfonskābi, etān-
sulfonskābi, asparagīnskābi vai glutamīnskābi.
 12. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 10. pretenzijai, 
turklāt farmaceitiski pieņemamais sāls ir skābes pievienošanās sāls 
ar sālsskābi.
 13. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 10. pretenzijai, 
turklāt farmaceitiski pieņemamais sāls ir skābes pievienošanās sāls 
ar bromūdeņražskābi.

 14. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 10. pretenzijai, 
turklāt farmaceitiski pieņemamais sāls ir skābes pievienošanās sāls 
ar dzintarskābi.
 15. Savienojums vai tā sāls saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
14. pretenzijai, minētais savienojums izmantošanai par medika-
mentu.
 16. Savienojums vai tā sāls saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
14. pretenzijai, minētais savienojums izmantošanai slimību ārstēšanā 
un/vai profilaksē, ieskaitot tremi orgāna/audu transplantācijas laikā, 
autoimūnās slimības, izkaisīto sklerozi, reimatoīdo artrītu, psoriāzi, 
astmu, atopiju, Alcheimera slimību, audzējus, plazmacītisko mielomu 
un leikēmiju cilvēkiem vai dzīvniekiem.
 17. Medikaments, kas satur savienojumu saskaņā ar jebkuru 
no 1. līdz 14. pretenzijai vai tā sāli kā aktīvu sastāvdaļu.
 18. Medikaments, kas satur savienojumu saskaņā ar jebkuru 
no 1. līdz 14. pretenzijai vai tā sāli kā aktīvu sastāvdaļu, ar far-
maceitiski pieņemamu nesēju vai palīgvielu.
 19. Janus kināzes 3 (JAK3) inhibitors, kas satur savienojumu 
saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 14. pretenzijai vai tā sāli.
 20. Savienojuma saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 14. pretenzijai 
vai tā sāls izmantošana medikamenta ražošanā slimību, kas atla-
sītas no tremes orgāna/audu transplantācijas laikā, autoimūnajām 
slimībām, reimatoīdā artrīta un psoriāzes, astmas, atopijas, Alchei-
mera slimības, audzējiem, plazmacītiskās mielomas un leikēmijas 
cilvēkiem, ārstēšanai un/vai profilaksei.
 21. Produkts, kas satur farmaceitisku kompozīciju, kas satur 
savienojumu saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 14. pretenzijai vai tā 
sāli, un rakstisku paziņojumu attiecībā uz farmaceitisko kompozīciju, 
minētais rakstiskais paziņojums norāda, ka savienojums var tikt 
izmantots vai būtu izmantojams, lai ārstētu un/vai novērstu slimī-
bas, ieskaitot tremi orgāna/audu transplantācijas laikā, autoimūnās 
slimības, reimatoīdo artrītu un psoriāzi cilvēkiem.

 
 
 (51) C07F 9/553(200601) (11) 1968990
  A61K 31/675(200601)

 (21) 06843686.4  (22) 22.12.2006
 (43) 17.09.2008
 (45) 11.02.2015
 (31) 2005375457  (32) 27.12.2005 (33) JP
 (86) PCT/JP2006/326311  22.12.2006
 (87) WO2007/074915  05.07.2007
 (73) Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., 2-9, Kanda Tsukasa-machi, 

Chiyoda-ku, Tokyo 101-8535, JP
 (72) KOMATSU, Makoto, JP
  GOTO, Fumitaka, JP
  MENJO, Yasuhiro, JP
  YAMADA, Keigo, JP
  MATSUDA, Takakuni, JP
  KATO, Yusuke, JP
 (74) HOFFMANN EITLE, Patent- und Rechtsanwälte, Arabella-

straße 4, 81925 München, DE
  Baiba KRAVALE, ALFA-PATENTS, a/k 109, Rīga, LV-1082, 

LV
 (54) ŪDENĪ ŠĶĪSTOŠS BENZOAZEPĪNA SAVIENOJUMS UN 

TĀ FARMACEITISKA KOMPOZĪCIJA
  WATER-SOLUBLE BENZOAZEPINE COMPOUND AND 

ITS PHARMACEUTICAL COMPOSITION
 (57) 1. Paņēmiens notekūdeņu attīrīšanai, kas ietver vismaz 
anaerobas bioloģiskas attīrīšanas soli, pie kam anaerobā biolo-
ģiskā attīrīšana notiek nepārtrauktā procesā vismaz vienā pilnīgas 
jaukšanas bioreaktorā ar biomasas palīdzību, pie kam biomasa ir 
izvēlēta no psihrofiliem mikroorganismiem, biomasa tiek koncentrēta 
mikrofiltrācijas ceļā un tiek ievadīta atpakaļ anaerobās bioloģiskās 
attīrīšanas procesā un pie tam biomasa bioreaktorā ir koncentrācijā 
25 g/l vai lielākā.
 2. Paņēmiens saskaņā ar 1. pretenziju, pie kam psihrofilo 
mikroorganismu temperatūras optimums ir mazāks par 35 °C, labāk 
mazāks par 25 °C.
 3. Paņēmiens saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju, pie kam an-
aerobā bioloģiskā attīrīšana tiek veikta kā vienstadijas metanizācija.
 4. Paņēmiens saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju, pie kam an-
aerobā bioloģiskā attīrīšana tiek veikta kā divstadiju metanizācija.
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 5. Paņēmiens saskaņā ar kādu no iepriekšējām pretenzijām, 
pie kam biomasas koncentrācija ir 25 līdz 100 g/l.
 6. Paņēmiens saskaņā ar kādu no iepriekšējām pretenzijām, 
pie kam biomasa ir suspendēta attīrāmajos notekūdeņos.
 7. Paņēmiens saskaņā ar kādu no iepriekšējām pretenzijām, 
pie kam dūņas tiek koncentrētas mikrofiltrācijas ceļā ar rotējošo 
disku filtru palīdzību.
 8. Paņēmiens saskaņā ar kādu no iepriekšējām pretenzijām, 
kas papildus ietver fosfora aizvākšanas soli.
 9. Paņēmiens saskaņā ar 8. pretenziju, pie kam fosfora aiz-
vākšana ir izvēlēta no izgulsnēšanas magnija amonija fosfāta (AMP) 
veidā un izgulsnēšanas dzelzs (III) fosfāta veidā.
 10. Paņēmiens saskaņā ar kādu no iepriekšējām pretenzijām, 
kas ietver sekojošu slāpekļa aizvākšanas soli.
 11. Paņēmiens saskaņā ar 10. pretenziju, pie kam slāpekļa 
aizvākšana tiek panākta amonija slāpekļa apmaiņas ceļā ceolītā.
 12. Paņēmiens saskaņā ar 11. pretenziju, pie kam sekojošā solī 
ar amonija slāpekli uzlādētais ceolīts tiek reģenerēts ar reģenerācijas 
šķīdumu un sekojošā solī no reģenerācijas šķīduma aerācijas ceļā 
tiek aizvākts amonija slāpeklis un tiek iegūts amonjaks.
 13. Paņēmiens saskaņā ar 12. pretenziju, pie kam reģenerācijas 
šķīdums pēc aerācijas vismaz daļēji tiek atkārtoti izmantots ceolīta 
reģenerācijai.
 14. Paņēmiens biogāzes iegūšanai no notekūdeņiem, kas ietver 
šādus soļus:
notekūdeņu sagatavošanu,
notekūdeņu anaerobu bioloģisku attīrīšanu ar psihrofilas biomasas 
palīdzību ar paņēmienu saskaņā ar kādu no 1. līdz 13. pretenzijai 
un anaerobās bioloģiskās attīrīšanas laikā biomasā radušās bio-
gāzes savākšanu.
 15. Notekūdeņu anaerobai bioloģiskai attīrīšanai ar vienstadijas 
metanizācijas palīdzību piemērotas iekārtas izmantošana paņēmienā 
saskaņā ar 1. līdz 14. pretenziju, pie kam iekārta satur:
vismaz vienu reaktoru (110), pie tam reaktoram ir ieplūdes atve-
re (111) attīrāmajiem notekūdeņiem, ieplūdes atvere (112) dūņām, 
augšējā izplūdes atvere (113) biogāzei un novadcaurule (114), un
vismaz vienu mikrofiltrācijas iekārtu (120), pie tam mikrofiltrācijas 
iekārtai ir iekraušanas atvere (121), filtrāta novadcaurule (122) un 
koncentrāta novadcaurule (123) koncentrētajām dūņām,
un pie tam novadcaurule (114) ir savienota ar iekraušanas atve-
ri (121) tā, lai dūņas no bioreaktora varētu tikt ievadītas mikro-
filtrācijas iekārtā, un koncentrāta novadcaurule (123) ir savienota ar 
ieplūdes atveri (112) tā, lai koncentrētās dūņas varētu tikt ievadītas 
atpakaļ bioreaktorā.
 16. Notekūdeņu anaerobai bioloģiskai attīrīšanai ar divstadiju 
metanizācijas palīdzību piemērotas iekārtas izmantošana paņēmienā 
saskaņā ar 1. līdz 14. pretenziju, pie kam iekārta satur:
vismaz pirmo reaktoru (210), pie tam pirmajam reaktoram ir pirmā 
ieplūdes atvere (211) attīrāmajiem notekūdeņiem, otrā ieplūdes 
atvere (212) dūņām, augšējā izplūdes atvere (213) biogāzei un 
novadcaurule (214),
vismaz otro reaktoru (230), pie tam otrajam reaktoram ir pirmā 
ieplūdes atvere (231), otrā ieplūdes atvere (232) dūņām, augšē-
jā izplūdes atvere (233) biogāzei, pirmā novadcaurule (234) un, 
eventuāli, otrā novadcaurule (235), un
vismaz vienu mikrofiltrācijas iekārtu (220), pie tam mikrofiltrācijas 
iekārtai ir iekraušanas atvere (221), filtrāta novadcaurule (222) 
attīrītajiem notekūdeņiem un koncentrāta novadcaurule (223) kon-
centrētajām dūņām.
 17. Izmantošana saskaņā ar 16. pretenziju, pie kam iekārtā 
otrā reaktora (230) pirmā novadcaurule (234) ir savienota ar pir-
mā reaktora (210) otro ieplūdes atveri (212) tā, lai dūņas no otrā 
reaktora varētu tikt ievadītas atpakaļ pirmajā reaktorā.
 18. Izmantošana saskaņā ar 16. vai 17. pretenziju, pie kam 
iekārtā otrā reaktora (230) pirmā novadcaurule (234) vai otrā 
novadcaurule (235) ir savienota ar mikrofiltrācijas iekārtas (220) 
iekraušanas atveri (221).
 19. Izmantošana saskaņā ar kādu no 16. līdz 18. pretenzijai, 
pie kam iekārtā mikrofiltrācijas iekārtas (220) koncentrāta novad-
caurule (223) ir savienota ar otrā reaktora (230) otro ieplūdes 
atveri (232) tā, lai koncentrētās dūņas varētu tikt ievadītas atpakaļ 
otrajā reaktorā.
 20. Izmantošana saskaņā ar kādu no 16. līdz 19. pretenzijai, 
pie kam iekārtā mikrofiltrācijas iekārtas (220) koncentrāta novad-

caurule (223) ir savienota ar pirmā reaktora (210) otro ieplūdes 
atveri (212) tā, lai koncentrētās dūņas varētu tikt ievadītas atpakaļ 
pirmajā reaktorā.

 
 
 (51) C08K 5/05(200601) (11) 1979407
  C08F 8/34(200601)

  A61K 47/00(200601)

 (21) 06733750.1  (22) 19.01.2006
 (43) 15.10.2008
 (45) 06.08.2014
 (86) PCT/US2006/001820  19.01.2006
 (87) WO2007/084126  26.07.2007
 (73) Allexcel, Inc., 135 Wood Street, West Haven CT 06516, US
 (72) DIWAN, Anil, US
  ONTON, Ann, Louise, US
  TATAKE, Jayant, G., US
 (74) Viering, Jentschura & Partner Patent- und Rechtsanwälte, 

Kennedydamm 55 / Roßstrasse, 40476 Düsseldorf, DE
  Vladimirs ANOHINS, Aģentūra TRIA ROBIT, Vīlandes iela 5, 

Rīga, LV-1010, LV
 (54) MEDIKAMENTU AR PAŠSAVĀCOŠAMIES AMFIFILIEM 

POLIMĒRIEM SOLUBILIZĀCIJA UN ADRESĒTA NOSŪ-
TĪŠANA

  SOLUBILIZATION AND TARGETED DELIVERY OF DRUGS 
WITH SELF-ASSEMBLING AMPHIPHILIC POLYMERS

 (57) 1. Ķemmes tipa polimērs, kam piemīt sekojoša struktūra:

,

kas ietver skeletu, ko veido pārmaiņus sazarojuma bloki B un hidro-
fili, ūdenī šķīstoši polimērbloki A, un sazarojumiem B pievienotas 
hidrofobas sānu ķēdes C, raksturīgs ar to, ka A ir izvēlēts no gru-
pas, kurā ietilpst polietilēnglikols, polipropilēnglikols, polietilēnimīns, 
polivinilspirts, polivinilpirolidons, polisaharīdi un to kopolimēri, un 
raksturīgs ar to, ka sazarojuma bloki B ir ditiotreitola (DTT), ditio-
eritritola (DTE) vai 2,3-diaminobutān-1,4-ditiola konjugāti ar divām 
maleīnskābes molekulām, un raksturīgs ar to, ka katra sānu ķēde C 
ir neatkarīgi izvēlēta no grupas, kurā ietilpst C8-C20 alifātiskas ķēdes, 
poliglikolskābe, poli-DL-pienskābe, poli-L-pienskābe, poliglikolskābes 
un poli(pienskābes)hidroksiskābju kopolimēri, poli aminoskābes, 
polianhidrīdi, poliortoesteri, polifosfoesteri, poli(epsilon-kaprolak-
tons), poli(delta-velerolaktons), poli(gamma-butirolaktons), poli(beta-
hidroksi butirāts), holesterīns, holskābe un litoholskābe, turklāt katra 
C bloka molekulmasa ir starp 50 un 1000, turklāt n ir robežās starp 
3 un 100, turklāt vidēji 1 < p < 4.
 2. Polimērs saskaņā ar 1. pretenziju, raksturīgs ar to, ka vidēji 
p ir robežās no 2 līdz 4.
 3. Polimērs saskaņā ar 1. pretenziju, raksturīgs ar to, ka vidēji 
1,5 < p < 2.
 4. Polimērs saskaņā ar 1. pretenziju, kas papildus ietver vienu 
vai vairākas reaģētspējīgas funkcionālās grupas, kuras pievienotas 
sazarojuma blokam un kurām obligāti piemīt sekojoša struktūra:

,

turklāt X ir izvēlēts no -NH2, -SH, -CHO, -NHNH2, -COOH, 
-CONHNH2, halogēnacilgrupas, acetoacetilgrupas, -CN, -OCN, 
-SCN, -NCO, NCSL, vinilgrupas, akrilgrupas, allilgrupas, maleil-
grupas, cinnamilgrupas, acetilēnkarboksigrupas un acetilēn-
karboksamidogrupas,
un turklāt r vidēji ir robežās no 1 līdz 4.
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 5. Polimērs saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 4. pretenzijai, rak-
sturīgs ar to, ka polimērbloks A ir izvēlēts no grupas, kurā ietilpst 
polietilēnglikols, polipropilēnglikols un to kopolimēri.
 6. Polimērs saskaņā ar 5. pretenziju, raksturīgs ar to, ka 
polimērbloks A ir polietilēnglikols.
 7. Polimērs saskaņā ar 6. pretenziju, raksturīgs ar to, ka 
polimērbloka A vidējais garums ir starp 4 un 700 monomērām 
vienībām.
 8. Polimērs saskaņā ar 6. pretenziju ar šādu struktūru:

,

raksturīgu ar to, ka m ir 4 līdz 700, un Y un Y’ ir neatkarīgi izvēlēti 
no grupas, kurā ietilpst R, OR, COOR, SR, NHR, NRR’, ONHR, 
NHOR, NRNH2, NHNHR, NRNHR’ un NHNRR’, turklāt R un R’ ir 
neatkarīgi izvēlēti no grupas, kurā ietilpst lineāri ogļūdeņraži, ne-
obligāti aizvietoti ar vienu vai vairākiem hidrofiliem aizvietotājiem, 
policikliski ogļūdeņraži, neobligāti aizvietoti ar vienu vai vairākiem 
hidrofiliem aizvietotājiem, hidrofobām aminoskābēm, peptīdiem un 
polimēriem.
 9. Polimērs saskaņā ar 6. pretenziju ar šādu struktūru:

,

raksturīgu ar to, ka m ir 4 līdz 700, un Y un Y’ ir neatkarīgi izvē-
lēti no grupas, kurā ietilpst R, COR, COOR, CONHR, CONRR’, 
CONHOR, CONRNH2, CONHNHR, CONRNHR’ un CONHNRR’, 
turklāt R un R’ ir neatkarīgi izvēlēti no grupas, kurā ietilpst lineāri 
ogļūdeņraži, neobligāti aizvietoti ar vienu vai vairākiem hidrofiliem 
aizvietotājiem, policikliski ogļūdeņraži, neobligāti aizvietoti ar vienu 
vai vairākiem hidrofiliem aizvietotājiem, hidrofobām aminoskābēm, 
peptīdiem un polimēriem.
 10. Polimērs saskaņā ar 6. pretenziju ar šādu struktūru:

,

raksturīgu ar to, ka m ir 4 līdz 700, un R un R’ ir neatkarīgi izvēlēti 
no grupas, kurā ietilpst lineāri ogļūdeņraži, neobligāti aizvietoti ar 
vienu vai vairākiem hidrofiliem aizvietotājiem, policikliski ogļūdeņraži, 
neobligāti aizvietoti ar vienu vai vairākiem hidrofiliem aizvietotājiem, 
hidrofobām aminoskābēm, peptīdiem un polimēriem.
 11. Polimērs saskaņā ar 6. pretenziju ar šādu struktūru:

,

raksturīgu ar to, ka m ir 4 līdz aptuveni 700, un n ir 3 līdz aptu-
veni 100, un turklāt katrā monomēra vienības ar parādīto struktūru 
gadījumā Y un Y’ ir neatkarīgi izvēlēti no grupas, kurā ietilpst OH, 
COOH, SH, NH2, NHR, ONH2, NHOH, NHNH2 un NRNH2, turklāt 
R ir izvēlēts no grupas, kurā ietilpst (C1-C5)alkilgrupa un (CH2)kY, 
kur k ir no 2 līdz 5.
 12. Polimērs saskaņā ar 6. pretenziju ar šādu struktūru:

,

raksturīgu ar to, ka m ir 4 līdz aptuveni 700, un n ir 3 līdz aptu-
veni 100, un turklāt katrā monomēra vienības ar parādīto struktūru 
gadījumā Y un Y’ ir neatkarīgi izvēlēti no grupas, kurā ietilpst OH, 
COOH, SH, NH2, NHR, ONH2, NHOH, NHNH2 un NRNH2, turklāt 
R ir izvēlēts no grupas, kurā ietilpst (C1-C5)alkilgrupa un (CH2)kY, 
kur k ir no 2 līdz 5,
W un W’ ir neatkarīgi O vai H2, un turklāt katrā monomēra vienības 
gadījumā Z un Z’ ir neatkarīgi izvēlēti no grupas, kurā ietilpst lineāri 
ogļūdeņraži, neobligāti aizvietoti ar vienu vai vairākiem hidrofiliem 
aizvietotājiem, policikliski ogļūdeņraži, neobligāti aizvietoti ar vienu 
vai vairākiem hidrofiliem aizvietotājiem, hidrofobām aminoskābēm, 
peptīdiem un polimēriem.
 13. Polimērs saskaņā ar 6. pretenziju ar šādu struktūru:

,

raksturīgu ar to, ka m ir 4 līdz 700, un Y un Y’ ir neatkarīgi izvēlēti 
no grupas, kurā ietilpst R, OR, COOR, SR, NHR, NRR’, ONHR, 
NHOR, NRNH2, NHNHR, NRNHR’ un NHNRR’, turklāt R un R’ ir 
neatkarīgi izvēlēti no grupas, kurā ietilpst lineāri ogļūdeņraži, ne-
obligāti aizvietoti ar vienu vai vairākiem hidrofiliem aizvietotājiem, 
policikliski ogļūdeņraži, neobligāti aizvietoti ar vienu vai vairākiem 
hidrofiliem aizvietotājiem, hidrofobām aminoskābēm, peptīdiem un 
polimēriem, un turklāt katrā monomēra vienības gadījumā W un 
W’ ir neatkarīgi izvēlēti no grupas, kurā ietilpst H, -COCH=CH2, 
-COC(CH3)=CH2, COCH=CHCO2H, un -COC(CH3)=CHCO2H.
 14. Polimērs saskaņā ar 4. pretenziju, kas papildus ietver mēr-
ķa bloku, kurš pievienots pie vienas vai vairākām reaģētspējīgām 
funkcionālajām grupām X, kuras atrodas uz polimēra.
 15. Polimērs saskaņā ar 14. pretenziju, raksturīgs ar to, ka 
mērķa bloks ir izvēlēts no grupas, kurā ietilpst receptorspecifiski 
ligandi, antivielas, īpaši monoklonālas antivielas, antivielu fragmenti, 
peptīdi, kas ietver RGD aminoskābju sekvenci, peptīdi, kas ietver 
YISRG motīvu, augšanas faktori, siālskābes atvasinājumi, N-acetil-
neiramīnskābes atvasinājumi, folāts, metotreksāts, pteroīnskābe, 
estradiols, estratriols, testosterons, mannozes-6-fosfāts, cukuri, 
vitamīni, triptofāns, aminoalkiladamantāni, fuzeons (enfuvritīds), 
PRO-542 (CD4-IgG2), BMS-488043 (1-(4-benzoilpiperazin-1-il)-
2-(4,7-dimetoksi-1H-pirolo-[2,3-c]piridin-3-il)etān-1,2-dions), siālskā-
be, 2-dezoksi-2,3-didehidro-N-acetilneiramīnskābe, 4-guanidino-
Neu5Ac2en (zanamivīrs), oseltamivīrs un RWJ-270201 (peramivīrs).
 16. Farmaceitiska kompozīcija, kas ietver polimēru saskaņā 
ar jebkuru no 1. līdz 15. pretenzijai, un papildus ietver efektīvu 
farmakoloģiski aktīva aģenta daudzumu.
 17. Metode vielas šķīdības uzlabošanai ūdens šķīdumā, kas 
ietver vielas kontaktu ar polimēru saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
15. pretenzijai tā, lai veidotu ūdenī šķīstošu vielas un polimēra 
kompleksu.
 18. Metode saskaņā ar 17. pretenziju, raksturīga ar to, ka viela 
ir izvēlēta no grupas, kurā ietilpst vitamīni, uzturvielas, medikamenti, 
krāsvielas, nukleīnskābju kompleksi un līdzekļi attēlu iegūšanai.
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 (21) 07752018.7  (22) 02.03.2007
 (43) 12.11.2008
 (45) 17.12.2014
 (31) 778859 P  (32) 02.03.2006 (33) US
 (86) PCT/US2007/005290  02.03.2007
 (87) WO2007/103134  13.09.2007
 (73) ALEXION PHARMACEUTICALS, INC., 352 Knotter Drive, 

Cheshire, CT 06410, US
 (72) ROTHER, Russell P., US
  WANG, Hao, CA
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 (54) ALLOTRANSPLANTĀTA IZDZĪVOŠANAS PAGARINĀŠA-

NA AR KOMPLEMENTA AKTIVITĀTES INHIBĒŠANU
  PROLONGATION OF SURVIVAL OF AN ALLOGRAFT 

BY INHIBITING COMPLEMENT ACTIVITY
 (57) 1. Anti-C5 antiviela, kuru izmanto nieru allotransplantāta 
izdzīvošanas pagarināšanai recipientā-zīdītājā, kur anti-C5 antiviela 
inhibē komplementa komponenta C5 šķelšanu fragmentos C5a 
un C5b, un kur anti-C5 antiviela jāievada recipientam-zīdītājam 
kombinācijā ar IL-2 inhibitoru un imunosupresīvu medikamentu, 
kas nav asociēts ar nozīmīgu nefrotoksicitāti.
 2. Anti-C5 antiviela izmantošanai saskaņā ar 1. pretenziju, 
kur jāievada vairāk nekā viens papildu imunosupresīvs medika-
ments.
 3. Anti-C5 antiviela izmantošanai saskaņā ar jebkuru no 1. vai 
2. pretenzijas, kur minētā anti-C5 antiviela, minētais IL-2 inhibitors 
un minētais imunosupresīvais medikaments ir kompozīcijā vai 
kompozīcijās, kas ir piemērotas vienlaicīgai ievadīšanai minētajam 
recipientam-zīdītājam.
 4. Anti-C5 antiviela izmantošanai saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
3. pretenzijai, kur minētā anti-C5 antiviela, minētais IL-2 inhibitors 
un minētais imunosupresīvais medikaments ir kompozīcijā vai 
kompozīcijās, kas ir piemērotas secīgai ievadīšanai minētajam 
recipientam-zīdītājam.
 5. Anti-C5 antiviela izmantošanai saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
4. pretenzijai, kur minētā anti-C5 antiviela ir kompozīcijā, kas ir 
piemērota pastāvīgai ievadīšanai minētajam recipientam-zīdītājam.
 6. Anti-C5 antiviela izmantošanai saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
5. pretenzijai, kur minētais IL-2 inhibitors vai minētais imunosu-
presīvais medikaments ir kompozīcijā, kas ir piemērota pastāvīgai 
ievadīšanai minētajam recipientam-zīdītājam.
 7. Anti-C5 antiviela izmantošanai saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
6. pretenzijai, kur minētais imunosupresīvais medikaments satur 
LF15-0195.
 8. Anti-C5 antiviela izmantošanai saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
7. pretenzijai, kur minētais recipients-zīdītājs ir cilvēks.
 9. Anti-C5 antiviela izmantošanai saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
8. pretenzijai, kur minētais nieru allotransplantāts ir MHC nepie-
mērots.
 10. Anti-C5 antiviela izmantošanai saskaņā ar 9. pretenziju, kur 
minētais MHC nepiemērotais allotransplantāts ir HLA nepiemērots 
allotransplantāts.
 11. Anti-C5 antiviela izmantošanai saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
8. pretenzijai, kur minētais recipients-zīdītājs ir ABO nepiemērots 
minētajam nieru allotransplantātam.
 12. Anti-C5 antiviela izmantošanai saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
8. pretenzijai, kur minētais recipients-zīdītājs ir iepriekš sensibilizēts 
pret minēto nieru allotransplantātu.
 13. Anti-C5 antiviela izmantošanai saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
12. pretenzijai, kur minētā anti-C5 antiviela ir pilna garuma antiviela 
vai antivielas fragments
 14. Anti-C5 antiviela izmantošanai saskaņā ar 13. pretenziju, 
kur minētā pilna garuma antiviela vai antivielas fragments ir cilvē-
ka, humanizēta, himerizēta vai deimunizēta antiviela vai antivielas 
fragments.
 15. Anti-C5 antiviela izmantošanai saskaņā ar jebkuru no 13. vai 
14. pretenzijas, kur minētais antivielas fragments ir izvēlēts no gru-
pas, kas sastāv no Fab, F(ab’)2, Fv, domēna antivielas un vienas 
ķēdes antivielas.
 16. Anti-C5 antiviela izmantošanai saskaņā ar 13. pretenziju, 
kur minētais antivielas fragments ir pekselizumabs.

 17. Anti-C5 antiviela izmantošanai saskaņā ar 13. pretenziju, 
kur minētā pilna garuma antiviela ir ekulizumabs.
 18. Anti-C5 antiviela izmantošanai saskaņā ar 17. pretenziju, 
kur minētais ekulizumabs tiek ievadīts vienreiz katrās 2 nedēļās.
 19. Anti-C5 antiviela izmantošanai saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
18. pretenzijai, kur minētais nieru allotransplantāts izdzīvo minētā 
recipienta-zīdītāja dzīves pārpalikuma laikā.
 20. Anti-C5 antiviela izmantošanai saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
18. pretenzijai, kur minētais nieru allotransplantāts izdzīvo vismaz 
trīs mēnešu, vismaz sešu mēnešu, vismaz viena gada vai vismaz 
piecu gadu laikā.
 21. Anti-C5 antiviela izmantošanai saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
20. pretenzijai, kur minētā anti-C5 antiviela tiek ievadīta pastāvīgi 
vismaz 14 dienu, vismaz 28 dienu, vismaz 3 mēnešu, vismaz 
6 mēnešu, vismaz 1 gada vai vismaz 5 gadu laikā.
 22. Anti-C5 antiviela izmantošanai saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
21. pretenzijai, kur minētā anti-C5 antiviela tiek pastāvīgi ievadīta 
minētā recipienta-zīdītāja dzīves pārpalikuma laikā.
 23. Anti-C5 antiviela izmantošanai saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
22. pretenzijai, kur minētais imunosupresīvais medikaments tiek 
pastāvīgi ievadīts minētā recipienta-zīdītāja dzīves pārpalikuma 
laikā.
 24. Anti-C5 antiviela izmantošanai saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
13. pretenzijai, kur minētā anti-C5 antiviela ir ekulizumabs vai pek-
selizumabs; kur minētais IL-2 inhibitors ir izvēlēts no grupas, kas 
sastāv no ciklosporīna A, takrolima un sirolima; un kur minētais 
imunosupresīvais medikaments ir LF15-0195.
 25. Anti-C5 antiviela izmantošanai saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
23. pretenzijai, kur minētais IL-2 inhibitors ir ciklosporīns A, takrolims 
vai sirolims.
 26. Anti-C5 antivielas, IL-2 inhibitora un imunosupresīva me-
dikamenta izmantošana medikamenta vai medikamentu komplekta 
ražošanā nieru allotransplantāta izdzīvošanas pagarināšanai reci-
pientā-zīdītājā, kur minētais imunosupresīvais medikaments nav 
asociēts ar nozīmīgu nefrotoksicitāti un kur anti-C5 antiviela inhibē 
komplementa komponenta C5 šķelšanu fragmentos C5a un C5b.
 27. Izmantošana saskaņā ar 26. pretenziju, kur minētais reci-
pients-zīdītājs ir cilvēks.
 28. Izmantošana saskaņā ar jebkuru no 26. vai 27. pretenzi-
jas, kur tiek izmantots vairāk nekā viens papildu imunosupresīvs 
medikaments.
 29. Izmantošana saskaņā ar jebkuru no 26. līdz 28. pretenzijai, 
kur minētā anti-C5 antiviela, minētais IL-2 inhibitors un minētais 
imunosupresīvais medikaments, kas nav asociēts ar nozīmīgu 
nefrotoksicitāti, ir farmaceitiskā kompozīcijā, kas ir piemērota vien-
laicīgai ievadīšanai minētajam recipientam-zīdītājam, vai kur minētā 
anti-C5 antiviela, minētais IL-2 inhibitors un minētais imunosupresī-
vais medikaments, kas nav asociēts ar nozīmīgu nefrotoksicitāti, ir 
kompozīcijā vai kompozīcijās, kas ir piemērotas secīgai ievadīšanai 
minētajam recipientam-zīdītājam.
 30. Izmantošana saskaņā ar jebkuru no 26. līdz 29. pretenzi-
jai, kur minētā anti-C5 antiviela ir kompozīcijā, kas ir piemērota 
pastāvīgai ievadīšanai minētajam recipientam-zīdītājam.
 31. Izmantošana saskaņā ar jebkuru no 26. līdz 30. pretenzijai, 
kur minētais imunosupresīvais medikaments, kas nav asociēts ar 
nozīmīgu nefrotoksicitāti, ir kompozīcijā, kas ir piemērota pastāvīgai 
ievadīšanai minētajam recipientam-zīdītājam.
 32. Izmantošana saskaņā ar jebkuru no 26. līdz 31. pretenzijai, 
kur minētais imunosupresīvais medikaments, kas nav asociēts ar 
nozīmīgu nefrotoksicitāti, satur LF15-0195.
 33. Izmantošana saskaņā ar jebkuru no 26. līdz 32. pretenzijai, 
kur minētais IL-2 inhibitors ir ciklosporīns A, takrolims vai sirolims.
 34. Anti-C5 antivielas izmantošana saskaņā ar jebkuru no 
26. līdz 33. pretenzijai, kur minētā anti-C5 antiviela ir pilna garuma 
antiviela vai antivielas fragments.
 35. Izmantošana saskaņā ar 34. pretenziju, kur minētā pilna 
garuma antiviela vai antivielas fragments ir cilvēka, humanizēta, 
himerizēta vai deimunizēta antiviela vai antivielas fragments.
 36. Izmantošana saskaņā ar jebkuru no 34. vai 35. pretenzijas, 
kur minētais antivielas fragments ir izvēlēts no grupas, kas sastāv 
no Fab, F(ab’)2, Fv, domēna antivielas un vienas ķēdes antivielas.
 37. Izmantošana saskaņā ar 34. pretenziju, kur minētais anti-
vielas fragments ir pekselizumabs vai minētā pilna garuma antiviela 
ir ekulizumabs.
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 38. Izmantošana saskaņā ar 37. pretenziju, kur ekulizumabs 
tiek ievadīts vienreiz katrās 2 nedēļās.
 39. Izmantošana saskaņā ar jebkuru no 26. līdz 38. pretenzijai, 
kur minētais nieru allotransplantāts izdzīvo minētā recipienta-zīdītāja 
dzīves pārpalikuma laikā.
 40. Izmantošana saskaņā ar jebkuru no 26. līdz 38. pretenzijai, 
kur minētais nieru allotransplantāts izdzīvo vismaz trīs mēnešu, 
vismaz sešu mēnešu, vismaz viena gada vai vismaz piecu gadu 
laikā.
 41. Izmantošana saskaņā ar jebkuru no 26. līdz 40. pretenzijai, 
kur minētā anti-C5 antiviela tiek ievadīta pastāvīgi vismaz 14 dienu, 
vismaz 28 dienu, vismaz 3 mēnešu, vismaz 6 mēnešu, vismaz 
1 gada vai vismaz 5 gadu laikā.
 42. Izmantošana saskaņā ar jebkuru no 26. līdz 40. preten-
zijai, kur minētā anti-C5 antiviela tiek pastāvīgi ievadīta minētā 
recipienta-zīdītāja dzīves pārpalikuma laikā.
 43. Izmantošana saskaņā ar jebkuru no 26. līdz 42. pretenzijai, 
kur minētais imunosupresīvais medikaments tiek pastāvīgi ievadīts 
minētā recipienta-zīdītāja dzīves pārpalikuma laikā.
 44. Izmantošana saskaņā ar jebkuru no 26. līdz 33. pretenzijai, 
kur minētā anti-C5 antiviela ir ekulizumabs vai pekselizumabs; kur 
minētais IL-2 inhibitors ir izvēlēts no grupas, kas sastāv no ciklo-
sporīna A, takrolima un sirolima; un kur minētais imunosupresīvais 
medikaments ir LF15-0195.
 45. Farmaceitisks iesaiņojums satur: (a) anti-C5 antivielu; 
(b) IL-2 inhibitoru un (c) LF15-0195, kur minētā anti-C5 antiviela 
un minētais LF15-0195 tiek formulēti pastāvīgai ievadīšanai.
 46. Farmaceitisks iesaiņojums saskaņā ar 45. pretenziju, kur 
minētā anti-C5 antiviela ir ekulizumabs vai pekselizumabs, un 
kur minētais IL-2 inhibitors ir izvēlēts no grupas, kas sastāv no 
ciklosporīna A, takrolima un sirolima.
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 (54) FLURBIPROFĒNA UN MUSKUĻU RELAKSANTA KOM-
BINĀCIJAS

  FLURBIPROFEN AND MUSCLE RELAXANT COMBINA-
TIONS

 (57) 1. Farmaceitiska kompozīcija, kas ietver flurbiprofēnu vai 
farmaceitiski pieņemamu tā sāli kombinācijā ar α-2 adrenerģiska 
receptora agonistu vai gamma-aminosviestskābes receptora ago-
nistu.
 2. Farmaceitiska kompozīcija saskaņā ar 1. pretenziju, rak-
sturīga ar to, ka α-2 adrenerģiskā receptora agonists ir tizanidīns 
vai farmaceitiski pieņemami tā sāļi un gamma-aminosviestskābes 
receptora agonists ir tiokolhikozīds vai farmaceitiski pieņemami tā 
sāļi.
 3. Farmaceitiska kompozīcija saskaņā ar 1. un 2. pretenziju, 
kura ietver flurbiprofēnu vai farmaceitiski pieņemamus tā sāļus 
kombinācijā ar tizanidīnu vai farmaceitiski pieņemamiem tā sāļiem.
 4. Farmaceitiska kompozīcija saskaņā ar 1. un 3. pretenziju, 
raksturīga ar to, ka flurbiprofēns vai farmaceitiski pieņemami tā sāļi 
ir daudzumā starp 100 un 500 mg, un tizanidīns vai farmaceitiski 
pieņemami tā sāļi ir daudzumā starp 2 un 36 mg.
 5. Farmaceitiska kompozīcija saskaņā ar 1. un 2. pretenziju, 
kura ietver flurbiprofēnu vai farmaceitiski pieņemamus tā sāļus 
kombinācijā ar tiokolhikozīdu vai farmaceitiski pieņemamiem tā 
sāļiem.

 6. Farmaceitiska kompozīcija saskaņā ar 1. un 5. pretenziju, 
raksturīga ar to, ka flurbiprofēns vai farmaceitiski pieņemami tā 
sāļi ir daudzumā starp 100 un 500 mg, un tiokolhikozīds vai far-
maceitiski pieņemami tā sāļi ir daudzumā starp 2 un 20 mg.
 7. Farmaceitiska kompozīcija saskaņā ar jebkuru no iepriek-
šējām pretenzijām, turklāt flurbiprofēns vai farmaceitiski pieņemami 
tā sāļi un α-2 adrenerģiskā receptora agonists vai gamma-amino-
sviestskābes receptora agonists tiek kombinēts kopā ar vismaz 
vienu farmaceitiski pieņemamu nesēju vai palīgvielu.
 8. Farmaceitiska kompozīcija saskaņā ar jebkuru no iepriek-
šējām pretenzijām, raksturīga ar to, ka minētā farmaceitiskā kom-
pozīcija ir paredzēta perorālai, parenterālai, intramuskulārai vai 
vietējai ievadīšanai, un tā ir tabletes, kapsulas, maisiņa, injicējama 
preparāta, suspensijas, sīrupa, gela, krēma vai ziedes formā.
 9. Farmaceitiska kompozīcija saskaņā ar jebkuru no iepriek-
šējām pretenzijām medikamenta ražošanai sekojošu traucējumu 
ārstēšanai: sāpīgas muskuļu spazmas, kuras saistītas ar statis-
kiem vai funkcionāliem skriemeļu traucējumiem vai kuras rodas 
osteoartrīta pēcoperāciju laikā, ar audu traumām saistīti sāpju un 
iekaisuma simptomi, deģeneratīvas skriemeļu slimības, tādas kā 
greizais kakls, dorsalģija un lumbalģija, diska trūce, neiroloģiski un 
traumatiski traucējumi, saistīti ar spasticitāti.
 10. Farmaceitiska kompozīcija saskaņā ar 1. un 8. pretenziju, 
turklāt farmaceitiskā kompozīcija ir cieta zāļu forma, kura iegūst 
divslāņu tabletes formu.
 11. Cietā zāļu forma saskaņā ar 10. pretenziju, turklāt cietā 
zāļu forma iegūst divslāņu tabletes formu, kurai vienā slānī ir flur-
biprofēns vai tā farmaceitiski pieņemami sāļi un otrā slānī – α-2 
adrenerģiskā receptora agonists vai gamma-aminosviestskābes 
receptora agonists.
 12. Cietā zāļu forma saskaņā ar 11. pretenziju, turklāt cietā zāļu 
forma iegūst divslāņu tabletes formu, tajā vienā slānī ir flurbiprofēns 
vai farmaceitiski pieņemami tā sāļi un otrā slānī – tizanidīns vai 
tiokolhikozīds vai farmaceitiski pieņemami to sāļi.
 13. Cietā zāļu forma saskaņā ar 1. un 12. pretenziju, turklāt 
cietā zāļu forma iegūst divslāņu tabletes formu, tajā vienā slānī 
ir flurbiprofēns vai farmaceitiski pieņemami tā sāļi un otrā slānī ir 
tizanidīns vai farmaceitiski pieņemami tā sāļi.
 14. Cietā zāļu forma saskaņā ar 1. un 12. pretenziju, turklāt 
cietā zāļu forma iegūst divslāņu tabletes formu, tajā vienā slānī 
ir flurbiprofēns vai farmaceitiski pieņemami tā sāļi un otrā slānī ir 
tiokolhikozīds vai farmaceitiski pieņemami tā sāļi.

 
 
 (51) C07D 487/04(200601) (11) 2019671
  C07D 519/00(200601)

  A61K 31/407(200601)

  A61K 31/4192(200601)

  A61K 31/496(200601)

  A61K 31/395(200601)

  A61K 38/19(200601)

 (21) 07794581.4  (22) 04.05.2007
 (43) 04.02.2009
 (45) 24.09.2014
 (31) 798018 P  (32) 05.05.2006 (33) US
  923415 P   13.04.2007  US
 (86) PCT/US2007/010924  04.05.2007
 (87) WO2007/130626  15.11.2007
 (73) THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN, 

3003 South State Street, Suite 2071, Ann Arbor, MI 48109, 
US

 (72) WANG, Shaomeng, US
  SUN, Haiying, US
  QIN, Dongguang, US
  NIKOLOVSKA-COLESKA, Zaneta, US
  Izgudrotājs ir piekritis atteikties no savām tiesībām būt 

uzrādītam
  QIU, Su, US
  PENG, Yuefeng, US
  CAI, Qian, US
  CAI, Qian, US 
 (74) Glawe, Delfs, Moll, Patent- und Rechtsanwälte, Rothenbaum-

chaussee 58, 20148 Hamburg, DE



804

Apstiprinātie Eiropas patenti Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi - 20.06.2015

  Baiba KRAVALE, ALFA-PATENTS, a/k 109, Rīga, LV-1082, 
LV

 (54) STARPPRODUKTI BIVALENTU SMAC ANALOGU IEGŪ-
ŠANAI

  INTERMEDIATES FOR THE PREPARATION OF BIVALENT 
SMAC MIMETICS

 (57) 1. Savienojums ar formulu (XIII):

,
kurā:
D” ir (CR1R2)n-R5c-(CR3R4)m;
J ir izvēlēts no grupas, kas sastāv no neobligāti aizvietotas alkilenil-
grupas un (CR1R2)p-R5b-(CR3R4)q;
T ir izvēlēts no grupas, kas sastāv no C=O, C=S, C=NR1, S, O, 
NR1, CR1R2, neobligāti aizvietotas karbocikliskas grupas, neobligāti 
aizvietotas heterocikliskas grupas, neobligāti aizvietotas arilgrupas 
un neobligāti aizvietotas heteroarilgrupas;
U ir izvēlēts no grupas, kas sastāv no ūdeņraža atoma, NR1R2, 
OR1, SR1, neobligāti aizvietotas alkilgrupas un neobligāti aizvietotas 
arilgrupas;
n, m, p un q neatkarīgi ir izvēlēti no 0 līdz 5;
katrs R1, R2, R3 un R4 neatkarīgi ir izvēlēts no grupas, kas sastāv 
no ūdeņraža atoma, neobligāti aizvietotas alkilgrupas, neobligāti 
aizvietotas karbocikliskas grupas, neobligāti aizvietotas hetero-
cikliskas grupas, neobligāti aizvietotas arilgrupas un neobligāti 
aizvietotas heteroarilgrupas;
R5c ir izvēlēts no grupas, kas sastāv no NCOR8 un NCO2R8;
R5b ir izvēlēts no grupas, kas sastāv no O, S, NR1, CR1R2, C=O, 
C=S un C=NR1;
R7 ir izvēlēts no grupas, kas sastāv no ūdeņraža atoma, CO2R7a 
un COCH(R7b)N(R7c)CO2R7a;
R7a ir izvēlēts no grupas, kas sastāv no neobligāti aizvietotas 
alkil grupas, neobligāti aizvietotas karbocikliskas grupas, neobligāti 
aizvietotas heterocikliskas grupas, neobligāti aizvietotas arilgrupas 
un neobligāti aizvietotas heteroarilgrupas;
R7b ir neobligāti aizvietota C1-3alkilgrupa;
R7c ir izvēlēts no grupas, kas sastāv no ūdeņraža atoma un ne-
obligāti aizvietotas alkilgrupas; un
R8 ir izvēlēts no grupas, kas sastāv no neobligāti aizvietotas alkil-
grupas, neobligāti aizvietotas karbocikliskas grupas, neobligāti 
aizvietotas heterocikliskas grupas, neobligāti aizvietotas arilgrupas 
un neobligāti aizvietotas heteroarilgrupas.
 2. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, kurā R7a ir t-butil-
grupa; n ir 1, m ir 2, R5c ir NCO2R8 un R8 ir benzilgrupa.
 3. Savienojums, kas ir izvēlēts no grupas, kas sastāv no:

;
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 4. Savienojums saskaņā ar 3. pretenziju, kurš ir:

 5. Savienojums saskaņā ar 3. pretenziju, kurš ir:

 6. Savienojums saskaņā ar 3. pretenziju, kurš ir:

 7. Savienojums saskaņā ar 3. pretenziju, kurš ir:

 8. Savienojums saskaņā ar 3. pretenziju, kurš ir:

 9. Savienojums saskaņā ar 3. pretenziju, kurš ir:

 10. Savienojums saskaņā ar 3. pretenziju, kurš ir:

 11. Savienojums saskaņā ar 3. pretenziju, kurš ir:

 12. Savienojums saskaņā ar 3. pretenziju, kurš ir:

 13. Savienojums saskaņā ar 3. pretenziju, kurš ir:

 14. Savienojums saskaņā ar 3. pretenziju, kurš ir:
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 (54) POLARIZĀCIJAS PĀRVĒRŠANAS SISTĒMAS STE-

REOSKOPISKAI PROJEKCIJAI
  POLARIZATION CONVERSION SYSTEMS FOR STEREO-

SCOPIC PROJECTION
 (57) 1. Polarizācijas pārvēršanas sistēma, kas satur:
 polarizācijas stara sadalītāja (PBS) plati vai kubu (112, 212, 
312, 412, 712), kas ir konfigurēti, lai uztvertu nejauši polarizētus 
gaismas kūļus, kas satur no projektora lēcas (122, 722) nākošu 
attēlu, un virzītu pirmos gaismas kūļus, kam ir pirmais polarizācijas 
stāvoklis (SOP), pa pirmo gaismas ceļu, un virzītu otros gaismas 
kūļus, kam ir otrais SOP, pa otro gaismas ceļu;
 polarizācijas rotatoru (114, 214, 648, 714), turklāt polarizācijas 
rotators ir izvietots uz pirmā gaismas ceļa un darbojas, lai translētu 
pirmo SOP uz otro SOP, vai polarizācijas rotators ir izvietots uz 
otrā gaismas ceļa un darbojas, lai translētu otro SOP uz pirmo 
SOP,
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 kas raksturīga ar:
 polarizācijas slēdzi (120, 220, 320, 520, 620, 720), kas darbojas, 
lai no pirmā un otrā gaismas ceļa attiecīgi uztvertu pirmo un otro 
gaismas kūli un selektīvi translētu pirmā un otrā gaismas kūļa 
polarizācijas stāvokļus uz pirmo izejas SOP un otro izejas SOP;
 reflektora elementu (116, 216, 316, 516, 616, 716), kas ir izvietots 
uz otrā gaismas ceļa,
 turklāt, lai otro gaismas ceļu virzītu būtībā uz vienām un tām 
pašām vietām uz projekcijas ekrāna, kur pirmo gaismas ceļu, ir 
izpildīts vismaz viens no šādiem nosacījumiem:
 (i) reflektora elements ir grozāms;
 (ii) polarizācijas stara sadalītājs ir grozāms;
 (iii) polarizācijas pārvēršanas sistēma papildus satur lēcu vai 
elementu ar optisku jaudu, turklāt minētā lēca vai elements ar 
optisko jaudu var tikt mehāniski decentrēti.
 2. Polarizācijas pārvēršanas sistēma saskaņā ar 1. pretenziju, 
turklāt pirmais izejas SOP ir ortogonāls pret otro izejas SOP.
 3. Polarizācijas pārvēršanas sistēma saskaņā ar 1. pretenziju, 
kas papildus satur spoguļu pāri, kas izvietots uz pirmā gaismas 
ceļa pēc polarizācijas slēdža, turklāt spoguļu pāris darbojas, lai 
būtībā vienādotu optisko ceļu garumus starp pirmo gaismas ceļu 
un otro gaismas ceļu.
 4. Polarizācijas pārvēršanas sistēma saskaņā ar 1. pretenziju, 
turklāt polarizācijas rotators satur palēninātāju grupu.
 5. Polarizācijas pārvēršanas sistēma saskaņā ar 1. pretenziju, 
turklāt polarizācijas slēdzis satur atsevišķu paneli, kas uztver gaismu 
no pirmā gaismas ceļa un otrā gaismas ceļa.
 6. Polarizācijas pārvēršanas sistēma saskaņā ar 1. pretenziju, 
turklāt polarizācijas slēdzis satur pirmo un otro polarizācijas slēdža 
paneli, pie tam pirmais polarizācijas slēdža panelis uztver gaismu 
no pirmā gaismas ceļa un otrais polarizācijas slēdža panelis uztver 
gaismu no otrā gaismas ceļa.
 7. Polarizācijas pārvēršanas sistēma saskaņā ar 6. pretenzi-
ju, kas papildus satur telefoto lēcu pāri, kas ir izvietots uz pirmā 
gaismas ceļa pēc pirmā polarizācijas slēdža.
 8. Polarizācijas pārvēršanas sistēma saskaņā ar 1. pretenziju, 
turklāt polarizācijas slēdzis ir konfigurēts, lai pārslēgtos starp pirmo 
un otro izejas polarizācijas stāvokli sinhronizācijā ar attēla kadru, 
ko pārraida projektors.
 9. Projicēšanas sistēma, kas izmanto polarizētu gaismu, lai 
kodētu stereoskopiskus attēlus, un satur:
 projektoru, kas satur projektora lēcu, kas darbojas, lai izdotu 
nejauši polarizētu gaismu, kas satur attēlu;
 polarizācijas pārvēršanas sistēmu, kas satur:
 polarizācijas stara sadalītāju (PBS), kas ir konfigurēts, lai uz-
tvertu nejauši polarizētus gaismas kūļus, kas satur no projektora 
lēcas (122) nākošu attēlu, un virzītu pirmos gaismas kūļus, kam ir 
pirmais polarizācijas stāvoklis (SOP), pa pirmo gaismas ceļu, un 
virzītu otros gaismas kūļus, kam ir otrais SOP, pa otru gaismas 
ceļu;
 polarizācijas rotatoru (114, 214, 320, 412, 512), turklāt polari-
zācijas rotators ir izvietots uz pirmā gaismas ceļa un darbojas, 
lai translētu pirmo SOP uz otro SOP, vai polarizācijas rotators ir 
izvietots uz otrā gaismas ceļa un darbojas, lai translētu otro SOP 
uz pirmo SOP,
 kas raksturīga ar polarizācijas slēdzi (120, 220), kas darbojas, 
lai no pirmā un otrā gaismas ceļa attiecīgi uztvertu pirmo un otro 
gaismas kūli un selektīvi translētu pirmā un otrā gaismas kūļa 
polarizācijas stāvokļus uz pirmo izejas SOP un otro izejas SOP, 
un ar reflektora elementu, kas izvietots uz otrā gaismas ceļa,
 turklāt reflektora elements darbojas tā, lai otro gaismas ceļu virzītu 
būtībā uz vienām un tām pašām vietām uz projekcijas ekrāna, kur 
pirmo gaismas ceļu.
 10. Projicēšanas sistēma saskaņā ar 9. pretenziju, turklāt po-
larizācijas slēdzis ir izvietots pēc atstarojošā elementa uz otrā 
gaismas ceļa.
 11. Projicēšanas sistēma saskaņā ar 9. pretenziju, turklāt po-
larizācijas slēdzis ir izvietots pirms uz otrā gaismas ceļa esošā 
atstarojošā elementa.
 12. Metode stereoskopiska attēla projicēšanai, kura satur:
 nejauši polarizētas gaismas uztveršanu, kas satur no projektora 
nākošu attēlu;
 pirmā polarizācijas stāvokļa (SOP) gaismas virzīšanu pa pirmo 
gaismas ceļu, izmantojot polarizācijas stara dalītāju;

 otrā SOP gaismas virzīšanu pa otro gaismas ceļu, izmantojot 
polarizācijas stara dalītāju;
 uz pirmā gaismas ceļa esošās pirmā SOP gaismas transformē-
šanu uz otrā SOP gaismu vai uz otrā gaismas ceļa esošās otrā 
SOP gaismas transformēšanu uz pirmā SOP gaismu;
 uz abiem gaismas ceļiem esošās pirmā SOP gaismas selektīvu 
translēšanu uz vienu no pirmās izejas SOP un otrās izejas SOP;
 pirmā un otrā gaismas ceļa virzīšanu uz vienām un tām pašām 
vietām uz projekcijas ekrāna, izmantojot polarizācijas stara dalītāju, 
kas ir noregulēts leņķī, vai reflektora elementu, kas ir noregulēts 
leņķī, vai realizējot vismaz vienu no sekojošiem soļiem:
 (i) reflektora elementa, kas izvietots uz otrā gaismas ceļa, 
pagriešanu;
 (ii) polarizācijas stara sadalītāja pagriešanu un
 (iii) lēcas vai elementa ar optisko jaudu mehānisku decentrē-
šanu.
 13. Metode stereoskopiska attēla projicēšanai saskaņā ar 
12. pretenziju, kas papildus satur pirmā izejas SOP un otrā izejas 
SOP sinhronizēšanu ar no projektora nākošā attēla kadra pārraidi.
 14. Metode stereoskopiska attēla projicēšanai, kas satur:
 attēla, kas satur nejauši polarizētu gaismu, izveidošanu, izmantojot 
projektoru;
 nejauši polarizētas gaismas pirmā polarizācijas stāvokļa (SOP) 
gaismas virzīšanu pa pirmo gaismas ceļu;
 nejauši polarizētas gaismas otrā SOP gaismas virzīšanu pa otro 
gaismas ceļu;
 uz pirmā gaismas ceļa esošās pirmā SOP gaismas transformē-
šanu uz otrā SOP gaismu vai uz otrā gaismas ceļa esošās otrā 
SOP gaismas transformēšanu uz pirmā SOP gaismu;
 uz abiem gaismas ceļiem esošās pirmā SOP gaismas selektīvu 
translēšanu uz vienu no pirmās izejas SOP un otrās izejas SOP 
un
 pirmā un otrā gaismas ceļa virzīšanu uz vienām un tām pašām 
vietām uz projekcijas ekrāna.
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 (54) PLASTMASAS KONTEINERU DIGITĀLA APDRUKA
  DIGITAL PRINTING PLASTIC CONTAINERS
 (57) 1. Plastmasas konteiners, kas satur konteineru (10) ar ārējo 
virsmu (20), kas nav plakana, kas raksturīgs ar to, ka konteiners 
satur pamatpārklājumu, kurš ir digitāli apdrukāts pamatpārklājums, 
turklāt: digitālais attēls ir uzdrukāts vismaz uz pamatpārklājuma 
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daļas; digitālais attēls ir drukāts uz tās ar tintes pilieniem (30); tintes 
pilienu (30), kas veido digitālo attēlu, diametrs mainās diapazonā 
no 10 līdz 200 mikroniem un tintes pilienu (30) skaits ir diapazonā 
no 200 līdz 1200 pilieniem uz collu.
 2. Konteiners (10) saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt tintes 
pilienu (30) diametrs mainās diapazonā no 30 līdz 90 mikroniem.
 3. Konteiners (10) saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt tintes 
pilienu (30) skaits ir diapazonā no 300 līdz 1200 pilieniem uz collu.
 4. Konteiners (10) saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt tintes 
pilieni (30) ir izkliedēti pa konteinera virsmu un pilienu (30) daļas 
pārklājas ar blakusesošiem pilieniem (30).
 5. Konteiners (10) saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt tintes pi-
lieni (30) ir uzklāti režģveida struktūrā, kura tiek uzdota, aprēķinot 
vai prognozējot pilienu padevi.
 6. Konteiners (10) saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt tintes pilie-
nu (30a, 30b) malu (36, 38) leņķis ir apmēram no 5 līdz apmēram 
25 grādiem.
 7. Konteiners (10) saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt tintes 
pilienu (30a, 30b) malu (36, 38) leņķis ir apmēram no 12 līdz 
apmēram 15 grādiem.
 8. Konteiners (10) saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt: digitālajiem 
attēliem ir vairākas krāsas; blakusesošu tintes pilienu (30) daļas 
pārklājas, lai veidotu vienu vai vairākas proceskrāsas; vismaz daļa 
tintes pilienu (30) sacietē UV iedarbībā; tintes pilieni (30) nosaka 
iepriekš uzdotu attēlu uz konteinera virsmas.
 9. Konteiners (10) saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt viss digi-
tālais attēls uzdrukāts uz pamatpārklājuma.
 10. Konteiners (10) saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt pamatpār-
klājuma daļa veido digitālā attēla daļu.
 11. Konteiners (10) saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt konteine-
ra virsmas daļa nodrošina digitālā attēla krāsu veidojošās daļas 
apgabalu, un konteinera ārējā virsma ir liekta ārējā virsma (20).
 12. Metode (40) digitālu attēlu drukāšanai uz plastmasas kon-
teineriem (10), kas ietver: tukša plastmasas konteinera (10) ar 
ārējo virsmu (20), kas nav plakana, sagatavošanu; konteinera (10) 
pārvietošanu pa ceļu gar digitālās drukas punktu (50), kuram ir 
vairākas pārvietojamas drukas galviņas (60), kas padod tintes 
pilienus (30),
 kas raksturīga ar to, ka ietver pamatpārklājuma (90) uzklāšanas 
posmu uz konteinera (10) pirms digitālā attēla drukāšanas, tur-
klāt: digitālais attēls tiek veidots vismaz uz pamatpārklājuma (90) 
daļas; pamatpārklājums (90) tiek apdrukāts uz konteinera (10); 
tintes pilienu (30), kas veido digitālo attēlu, diametrs diapazonā 
no 10 līdz 200 mikroniem, un tintes pilienu skaits ir diapazonā 
no 200 līdz 1200 pilieniem uz collu, kā arī iever digitāla attēla 
drukāšanu uz konteinera virsmas (20), kas nav plakana, uzklājot 
tintes pilienus (30) uz pamatpārklājuma (90) uz konteinera virs-
mas (20).
 13. Metode (40) saskaņā ar 12. pretenziju, turklāt tintes pilie-
ni (30) tiek uzklāti uz konteinera virsmas (20), kamēr konteiners 
pārvietojas, un vairāki konteineri (10) tiek padoti pēc kārtas.
 14. Metode (40) saskaņā ar 12. pretenziju, kas ietver kontei-
nera virsmas (20) skenēšanu pirms konteinera pārvietošanas gar 
digitālās drukas punktu, turklāt: skenēšana veido konteinera virsmas 
datus; konteinera virsmas dati tiek nosūtīti drukas galviņām (60); 
vismaz daļa no nosūtītajiem datiem tiek izmantota, lai kontrolētu 
attālumu starp drukas galviņu (60) daļu un apdrukājamā konteinera 
virsmu (20); konteinera virsmas dati ietver arī virsmas liekuma 
datus.
 15. Metode (40) saskaņā ar 12. pretenziju, turklāt drukāšanas 
procesa laikā drukas galviņas (60) pārvietojas, lai uzturētu pēc 
būtības nemainīgu attālumu starp tinti izsmidzinošo drukas galviņu 
daļu un apdrukājamā konteinera virsmu (20).
 16. Metode (40) saskaņā ar 12. pretenziju, turklāt drukāšanas 
procesa laikā drukas galviņas (60) pārvietojas, lai uzturētu no 1 mm 
līdz 0,3 mm drošības attālumu (SD) starp tinti izsmidzinošo drukas 
galviņu (60) daļu un apdrukājamā konteinera virsmu (20).
 17. Metode (40) saskaņā ar 12. pretenziju, turklāt: tinte tintes 
pilienu (30) uzklāšanai drukas galviņās (60) tiek uzturēta tempe-
ratūrā no apmēram 40 °C līdz apmēram 50 °C; konteinera ārējā 
virsma (20) ir liekta ārējā virsma un tiek skenēta ar lāzerskenē-
šanu (80).
 18. Metode (40) saskaņā ar 12. pretenziju, turklāt konteineri (10) 
tiek pārvietoti ar nemainīgu ātrumu (V).

 19. Metode (40) saskaņā ar 12. pretenziju, turklāt: konteine-
ri (10) tiek pārvietoti ar mainīgu ātrumu; konteineru (10) ātrums (V) 
tiek mērīts un nosūtīts drukas galviņām (60); drukas galviņu (60) 
pārvietošanās un tintes pilienu (30) uzklāšana tiek koordinētas 
atbilstoši nomērītajam ātrumam (V).
 20. Metode (40) saskaņā ar 12. pretenziju, turklāt: uzdrukātais 
digitālais attēls tiek sacietināts pēc drukāšanas; attēls tiek drukāts 
ar UV iedarbībā sacietējošu tinti; uzdrukātais attēls tiek cietināts 
ar UV gaismu.
 21. Metode (40) saskaņā ar 20. pretenziju, turklāt attēls tiek 
cietināts 0,5 līdz 5 sekundes pēc tintes pilienu (30) kontakta ar 
konteinera virsmu (20).
 22. Metode (40) saskaņā ar 12. pretenziju, turklāt tintes pi-
lieni (30) tiek izkliedēti pa konteinera virsmu (20) un vismaz daļa 
tintes pilienu pārklājas ar blakusesošiem pilieniem (32).
 23. Metode (40) saskaņā ar 12. pretenziju, turklāt tintes pilie-
nu malu leņķis (92a) ir diapazonā no apmēram 5 līdz apmēram 
25 grādiem.
 24. Metode (40) saskaņā ar 12. pretenziju, turklāt tintes pilie-
nu malu leņķis (92a) ir diapazonā no apmēram 12 līdz apmēram 
15 grādiem.
 25. Metode (40) saskaņā ar 12. pretenziju, turklāt digitālajiem 
attēliem ir vairākas krāsas, un atsevišķiem tintes pilieniem (30) ir 
atšķirīgi diametri.
 26. Metode (40) saskaņā ar 12. pretenziju, kas ietver kontei-
nera (10) priekšapstrādi pirms pamatpārklājuma (90) uzklāšanas 
un kas ietver digitālā attēla skenēšanu, kam seko drukāšana, lai 
noteiktu, vai digitālais attēls atbilst uzdotajiem kritērijiem.
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 (54) METODES, SAVIENOJUMI, KOMPOZĪCIJAS UN LĪDZEKĻI 

3-AMINO-1-PROPĀNSULFONSKĀBES IEVADĪŠANAI
  METHODS, COMPOUNDS, COMPOSITIONS AND VEHI-

CLES FOR DELIVERING 3-AMINO-1-PROPANESULFON-
IC ACID

 (57) 1. Savienojums ar formulu (IV) vai tā farmaceitiski pieņe-
mams sāls vai solvāts:

,
kur:
aa1 ir dabīgas vai sintētiskas aminoskābes atlikums;
aa2 ir dabīgas vai sintētiskas aminoskābes atlikums, vai nav klāt; 
kur minētie aa1 un aa2 katrs neatkarīgi ir aminoskābes atlikumi 
ar formulu (VI):

,
kur:
R1 tiek izvēlēts no rindas, kas sastāv no aizvietotas vai neaizvietotas 
grupas, kas tiek izvēlēta no (C1-C12)alkilgrupas, (C2-C12)alkenilgrupas, 
(C2-C12)alkinilgrupas, (C3-C15)cikloalkilgrupas;
R2 ir ūdeņraža atoms;
R3 ir ūdeņraža atoms; vai R3 ir saite starp diviem aminoskābes 
atlikumiem, ja divi aminoskābes atlikumi ir klāt;
R4 tiek izvēlēts no rindas, kas sastāv no H un aizvietotas vai 
neaizvietotas grupas, kas tiek izvēlēta no (C1-C6)alkilgrupas, 
(C2-C6)alkenil grupas, (C2-C6)alkinilgrupas; un
n ir 1, 2 vai 3;
kur termins „aizvietota” kopā ar jebkuru no augšminētajām grupām 
ir attiecināms uz grupu, kas tiek aizvietota vienā vai vairākās 
pozīcijās ar aizvietotājiem, kuri tiek izvēlēti no aminogrupas, kas 
tiek izvēlēta no parastas aminogrupas, monoalkilaminogrupas un 
dialkilaminogrupas, monoarilaminogrupas un diarilaminogrupas, un 
alkilarilaminogrupas, acilaminogrupas, ieskaitot karbamoilgrupu, un 
ureīdgrupas, aminokarbonilgrupas, monoalkilaminokarbonilgrupas 
un dialkilaminokarbonilgrupas, ciāngrupas, azīdgrupas, halogēna 
atoma, hidroksilgrupas, nitrogrupas, trifluormetilgrupas, (C1-C6)alkil-
grupas, (C2-C6)alkenilgrupas, (C2-C6)alkinilgrupas, cikloalkilgrupas, 
heterocikloalkilgrupas, arilgrupas, heteroarilgrupas, (C1-C6)alkoksi-
grupas, ariloksigrupas, benziloksigrupas, benzilgrupas, guanidīn-
grupas, iminogrupas un formilgrupas;
ar nosacījumu, ka, ja R2 ir H un R3 ir H vai saite, tad R1 nav 
-CH2-fenilgrupa.
 2. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, kur minētais savieno-
jums ir savienojums ar formulu (V), vai tā farmaceitiski pieņemams 
sāls vai solvāts:

,
kur:
aa1 ir dabīga vai sintētiska aminoskābe saskaņā ar 1. pretenziju.

 3. Savienojums saskaņā ar 2. pretenziju, kur aa1 tiek izvēlēts 
no aminoskābes valīna, lizīna, leicīna, serīna, alanīna, izoleicīna, 
histidīna un O-benzilserīna atlikumiem.
 4. Savienojums saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju, kur minētais 
savienojums tiek izvēlēts no rindas, kas sastāv no:

,
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vai tā farmaceitiski pieņemams sāls.
 5. Savienojums saskaņā ar 4. pretenziju, kas tiek izvēlēts no:

vai tā farmaceitiski pieņemams sāls vai solvāts.
 6. Savienojums saskaņā ar 5. pretenziju, kur minētais savie-
nojums ir:

,

vai tā farmaceitiski pieņemams sāls vai solvāts.
 7. Farmaceitiska kompozīcija, kas satur savienojumu saskaņā 
ar jebkuru no 1. līdz 6. pretenzijai kopā ar farmaceitiski pieņemamu 
nesēju.
 8. 3-amino-1-propānsulfonskābes prozāles, kur minētās pro-
zāles ir savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 6. pretenzijai.
 9. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 6. pretenzijai 
izmantošanai slimības vai stāvokļa ārstēšanā vai profilaksē, kur 
slimība vai stāvoklis tiek izvēlēts no Alcheimera slimības, viegla 
kognitīvā traucējuma, Dauna slimības, iedzimtas cerebrālās hemorā-
ģijas ar holandiešu tipa amiloidozi, cerebrālās amiloīdās angiopātijas, 
Pārkinsona slimības, deģeneratīvās demences, jauktas vaskulārās 
un deģeneratīvās izcelsmes demences, ar Pārkinsona slimību 
saistītās demences, ar progresējošo supranukleāro oftalmoplēģiju 
saistītās demences, ar kortikālo nazālo deģenerāciju saistītās de-
mences vai diseminētās Levi ķermenīšu tipa Alcheimera slimības.
 10. Savienojums izmantošanai saskaņā ar 9. pretenziju, kur 
minētā slimība vai stāvoklis tiek izvēlēts no Alcheimera slimības, 
viegla kognitīva traucējuma, cerebrālās amiloīdās angiopātijas un 
deģeneratīvās demences.
 11. Savienojums izmantošanai saskaņā ar 10. pretenziju, kur 
minētā slimība vai stāvoklis ir Alcheimera slimība.
 12. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 6. pretenzijai 
izmantošanai neiroprotekcijas nodrošināšanā subjektam, kuram ir 
ar amiloīdu-β saistīta slimība.
 13. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 5. pretenzijai 
izmantošanai 3-amino-1-propānskābes (3APS) ievadīšanā, kur 
minētais savienojums kontaktē ar enzīmu, kurš minēto savienojumu 
metabolizē līdz 3APS in vitro vai in vivo.
 14. Savienojums saskaņā ar 13. pretenziju, kur 3APS tiek 
ieva dīta, kad minētais savienojums kontaktē ar plazmu, asinīm 
un/vai smadzeņu šūnām.
 15. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 5. pretenzijai 
izmantošanai neironu šūnu nāves inhibēšanā.

 
 
 (51) C08G 63/78(200601) (11) 2115030
 (21) 08725888.5  (22) 21.02.2008
 (43) 11.11.2009
 (45) 12.11.2014
 (31) 715564  (32) 08.03.2007 (33) US
 (86) PCT/US2008/002298  21.02.2008
 (87) WO2008/112069  18.09.2008

 (73) GRUPO PETROTEMEX, S.A. DE C.V., Ricardo Margain 
No. 444, Torre sur, Piso 16, Col. Valle de Campestre, San 
Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon 66265, MX

 (72) DEBRUIN, Bruce, Roger, US
 (74) Tostmann, Holger Carl, et al, Wallinger Ricker Schlotter 

Tostmann Patent- und Rechtsanwälte, Zweibrücken-
strasse 5-7, 80331 München, DE

  Ināra ŠMĪDEBERGA, Aģentūra INTELS, a/k 30, Rīga, 
LV-1083, LV

 (54) SISTĒMA POLIESTERA RAŽOŠANAI, ESTERIFIKĀCIJAS 
ZONĀ IZMANTOJOT KARSTO PASTU

  POLYESTER PRODUCTION SYSTEM EMPLOYING HOT 
PASTE TO ESTERIFICATION ZONE

 (57) 1. Poliesteru ražošanas process, kas ietver:
 (a) spirtu saturoša šķidruma ražošanu destilācijas zonā;
 (b) vismaz daļas no minētā spirtu saturošā šķidruma sajaukšanu 
ar skābām cietām daļiņām, lai iegūtu pastu;
 (c) minētās pastas sajaukšanu ar recirkulācijas šķidrumu, lai 
iegūtu esterifikācijas procesā ievadāmo materiālu;
 (d) vismaz daļas no minētās esterifikācijas procesā ievadītā 
materiāla pakļaušanu esterifikācijai esterifikācijas zonā,
 kas raksturīgs ar to, ka minētās pastas temperatūra, to savienojot 
ar minēto recirkulācijas šķidrumu, nav vairāk kā par 150 °C zemāka 
par minētā spirtu saturošā šķidruma temperatūru, tam izplūstot no 
minētās destilācijas zonas.
 2. Process saskaņā ar 1. pretenziju, kas raksturīgs ar to, ka 
minētās pastas temperatūra, to savienojot ar minēto recirkulācijas 
šķidrumu, ir vismaz par 25 °C zemāka par minētā spirtu saturošā 
šķidruma temperatūru, tam izplūstot no minētās destilācijas zonas.
 3. Process saskaņā ar 1. pretenziju, kas raksturīgs ar to, ka 
minētās pastas temperatūra, to savienojot ar minēto recirkulācijas 
šķidrumu, nav vairāk kā par 100 °C zemāka par minētā spirtu sa-
turošā šķidruma temperatūru, tam izplūstot no minētās destilācijas 
zonas.
 4. Process saskaņā ar 1. pretenziju, kas raksturīgs ar to, ka 
minētais spirtu saturošais šķidrums izplūst no minētās destilācijas 
zonas pie temperatūras, kuras diapazons ir aptuveni no 175 līdz 
aptuveni 250 °C, turklāt minētās pastas temperatūra, to savienojot 
ar minēto recirkulācijas šķidrumu, ir diapazonā no 80 līdz aptuveni 
170 °C.
 5. Process saskaņā ar 1. pretenziju, kas raksturīgs ar to, ka 
minētais spirtu saturošais šķidrums izplūst no minētās destilācijas 
zonas pie temperatūras, kuras diapazons ir no 190 līdz 230 °C, 
turklāt minētās pastas temperatūra, to savienojot ar minēto recir-
kulācijas šķidrumu, ir diapazonā no 90 līdz aptuveni 150 °C un 
minētā esterifikācija tiek veikta temperatūras diapazonā no 220 līdz 
300 °C.
 6. Process saskaņā ar 1. pretenziju, kas raksturīgs ar to, ka 
minētā pasta satur minētās cietās daļiņas diapazonā aptuveni no 
50 līdz aptuveni 95 masas procentiem.
 7. Process saskaņā ar 1. pretenziju, kas raksturīgs ar to, 
ka vidējais ķēdes garums minētajam recirkulācijas šķidrumam ir 
diapazonā aptuveni no 2 līdz aptuveni 18.
 8. Process saskaņā ar 1. pretenziju, kas raksturīgs ar to, ka 
minētais spirts ir etilēnglikols un minētā skābe ir tereftalskābe.
 9. Process saskaņā ar 1. pretenziju, kas raksturīgs ar to, 
ka minētais esterifikācijas produkts, no kura tiek pārvērsti vismaz 
aptuveni 50 %, tiek ražots minētajā esterifikācijas zonā un minētais 
recirkulācijas šķidrums satur vismaz daļu no minētā esterifikācijas 
produkta.
 10. Process saskaņā ar 1. pretenziju, kas raksturīgs ar to, ka 
vismaz daļa no minētās esterifikācijas zonas atrodas siltummaiņa 
robežās un minētais siltummainis satur caurules, kuras vismaz 
daļēji aptver siltumnesējs, turklāt esterifikācijas zona vismaz daļēji 
atrodas minēto cauruļu robežās.
 11. Process saskaņā ar 1. pretenziju, kas papildus ietver esteri-
fikācijas produkta iegūšanu minētajā esterifikācijas zonā un vismaz 
daļas no minētā esterifikācijas produkta pakļaušanu tvaika/šķidruma 
atdalīšanai atdalīšanas zonā, turklāt:
 - minētā atdalīšanas zona atrodas horizontāli izvērstā atda-
līšanas tvertnē, lai iegūtu pirmo šķidro produktu un pirmo tvaika 
produktu,
 - tiek pārvērsti vismaz 70 % no minētā pirmā šķidrā produkta,
 - turpmākā esterifikācija tiek veikta minētajā atdalīšanas zonā 
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tā, lai pirmā šķidrā produkta konversija būtu par vismaz 1 procentu 
augstāka par minētā esterifikācijas produkta konversiju.
 12.  Process saskaņā ar 1. pretenziju, kas papildus ietver:
 - esterifikācijas produkta ražošanu minētajā esterifikācijas zonā 
un vismaz daļas no minētā esterifikācijas produkta pakļaušanu 
tvaika/šķidruma atdalīšanai atdalīšanas zonā, lai iegūtu pirmo šķidro 
produktu un pirmo tvaika produktu,
 - minētā pirmā šķidrā produkta sadalīšanu produkta daļā un 
recirkulētajā daļā, turklāt minētais recirkulācijas šķidrums satur 
vismaz daļu no minētās recirkulētās daļas,
 - minētās produkta daļas pakļaušanu turpmākai esterifikācijai 
otrajā esterifikācijas zonā un/vai polikondensācijai polikondensācijas 
zonā.
 13.  Process saskaņā ar 11. pretenziju, kas papildus ietver 
minētā pirmā tvaika vismaz daļas ievadīšanu minētajā destilācijas 
zonā un minētās pirmās tvaika daļas sadalīšanu otrajā tvaika 
plūsmā un minētajā spirtu saturošajā šķidrumā, turklāt minētā otrā 
tvaika plūsma satur vismaz aptuveni 50 molu procentus ūdens un 
minētais spirtu saturošais šķidrums satur vismaz aptuveni 50 molu 
procentus etilēnglikola.
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 (54) JAUNI UN EFEKTĪVI NO SURVIVĪNA UN NEIROKĀNA 

ATVASINĀTI II KLASES GALVENĀ AUDU SADERĪBAS 
KOMPLEKSA (MHC) PEPTĪDI

  NOVEL AND POWERFUL MHC-CLASS II PEPTIDES 
DERIVED FROM SURVIVIN AND NEUROCAN

 (57) 1. Peptīds, kas sastāv no aminoskābju sekvences 
SEQ ID NO: 1 (TLGEFLKLDRERAKN).
 2. Peptīds saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt minētajam peptī-
dam ar SEQ ID NO: 1 piemīt spēja saistīties ar cilvēka leikocītu 
antigēnu (HLA) alēles HLA-DR molekulu.
 3. Peptīds saskaņā ar 2. pretenziju, turklāt minētais peptīds 
ir spējīgs stimulēt CD4 vai CD8 T šūnas.
 4. Sapludināts proteīns, kas sastāv no peptīda saskaņā ar 
jebkuru no 1. līdz 3. pretenzijai, kas ir sapludināts ar HLA-DR 
antigēna asociētās invariantās ķēdes (Ii) N-gala aminoskābēm.
 5. Nukleīnskābe, kas kodē peptīdu saskaņā ar jebkuru no 
1. līdz 4. pretenzijai, vai ekspresijas vektors, kas ekspresē minēto 
nukleīnskābi.

 6. Peptīds saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 4. pretenzijai vai 
nukleīnskābe vai ekspresijas vektors saskaņā ar 5. pretenziju lie-
tošanai medicīnā.
 7. Saimniekšūna, kas satur nukleīnskābi vai ekspresijas vektoru 
saskaņā ar 5. pretenziju, turklāt minētā saimniekšūna, vēlams, ir 
antigēnprezentējoša šūna, jo īpaši dendrītiska šūna.
 8. Metode peptīda saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 4. preten-
zijai iegūšanai, turklāt metode ietver saimniekšūnas saskaņā ar 
7. pretenziju, kura ekspresē nukleīnskābi vai ekspresijas vektoru 
saskaņā ar 5. pretenziju, kultivēšanu un peptīda izdalīšanu no 
saimniekšūnas vai tās kultivēšanas vides.
 9. In vitro metode aktivētu citotoksisko T limfocītu (CTL) iegū-
šanai, kas ietver CTL pakļaušanu kontaktam in vitro ar antigēnu 
nesošām cilvēka galvenā audu saderības kompleksa (MHC) I vai 
II klases molekulām, kas ir ekspresētas uz piemērotas antigēnpre-
zentējošas šūnas vai antigēnprezentējošu šūnu imitējoša mākslīga 
konstrukta virsmas, pietiekoši ilgu laiku, lai aktivētu minētos CTL 
antigēnam specifiskā veidā, turklāt minētais antigēns ir peptīds 
saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 3. pretenzijai.
 10. Peptīds saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 4. pretenzijai, nuk-
leīnskābe vai ekspresijas vektors saskaņā ar 5. pretenziju, šūna 
saskaņā ar 7. pretenziju vai saskaņā ar 9. pretenziju iegūtais ak-
tivētais citotoksiskais T limfocīts lietošanai vēža ārstēšanā, vēlams 
vakcīnas veidā.
 11. Peptīds lietošanai saskaņā ar 10. pretenziju, turklāt mi-
nētais vēzis ir izvēlēts no astrocitomas, pilocītiskās astrocitomas, 
dizembrioplastiska neiroepiteliāla audzēja, oligodendrogliomām, 
ependimomas, daudzformu glioblastomas, jaukta tipa gliomām, 
oligoastrocitomām, meduloblastomas, retinoblastomas, neiroblasto-
mas, germinomas, teratomas, gangliogliomām, gangliocitomas, 
centrālas gangliocitomas, primitīviem neiroektodermāliem audzējiem 
(PNET, piemēram, meduloblastomas, meduloepiteliomas, neiro-
blastomas, retinoblastomas, ependimoblastomas), pineālā dziedzera 
parenhīmas audzējiem (piemēram, pineocitomas, pineoblastomas), 
ependīmas šūnu audzējiem, asinsvadu pinuma (choroid plexus) 
audzējiem, nenoteiktas izcelsmes neiroepiteliāliem audzējiem (pie-
mēram, smadzeņu gliomatozes, astroblastomas), glioblastomas, 
prostatas audzēja, krūts vēža, barības vada vēža, resnās zarnas 
vēža, kolorektālā vēža, nieru šūnu karcinomas, gaišo šūnu nieru 
šūnu karcinomas, plaušu vēža, CNS audzēja, olnīcu vēža, mela-
nomas, aizkuņģa dziedzera vēža, plakanšūnu karcinomas, leikozes 
un meduloblastomas, un citiem audzējiem vai vēžiem, kas uzrāda 
pārmērīgu survivīna ekpsresiju.
 12. Peptīds lietošanai saskaņā ar 10. vai 11. pretenziju kom-
binācijā ar vismaz vienu peptīdu, kas ir izvēlēts no grupas, kas 
sastāv no SEQ ID NO: 4 līdz 13, nieru vēža ārstēšanai vai kom-
binācijā ar vismaz vienu peptīdu, kas ir izvēlēts no grupas, kas 
sastāv no SEQ ID NO: 4, 8, 11, 12 un 15 līdz 23 resnās zarnas 
vēža ārstēšanai.
 13. Komplekts, kas satur:
 (a) tvertni, kas šķīdumā vai liofilizētā veidā satur farmaceitisku 
kompozīciju, kura satur peptīdu saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
4. pretenzijai, nukleīnskābi vai ekspresijas vektoru saskaņā ar 
5. pretenziju, šūnu saskaņā ar 7. pretenziju vai saskaņā ar 9. pre-
tenziju iegūtu aktivētu citotoksisko T limfocītu;
 (b) eventuāli, otru tvertni, kas satur atšķaidītāju vai mitruma 
saturu atjaunojošu šķīdumu liofilizētajam preparātam;
 (c) eventuāli, vismaz vienu peptīdu, kas ir izvēlēts no grupas, 
kas sastāv no SEQ ID NO: 4 līdz 23, un
 (d) eventuāli, instrukcijas šķīduma lietošanai un/vai mitruma 
satura atjaunošanai, un/vai liofilizētā preparāta lietošanai.

 
 
 (51) A01N 43/56(200601) (11) 2120577
  A01P 3/00(200601)

 (21) 08715850.7  (22) 19.02.2008
 (43) 25.11.2009
 (45) 08.10.2014
 (31) 07005456  (32) 16.03.2007 (33) EP
 (86) PCT/EP2008/001259  19.02.2008
 (87) WO2008/113447  25.09.2008
 (73) Syngenta Limited, European Regional Centre, Priestley 

Road, Surrey Research Park, Guildford, Surrey GU2 7YH, 
GB
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  Syngenta Participations AG, Schwarzwaldallee 215, 4058 
Basel, CH

 (72) BONNETT, Paul, Edward, US
  GEORGE, Neil, GB
  JONES, Ian, Kevin, GB
  SHAH, Shailesh, CH
 (74) Syngenta International AG, WRO-1008.Z1.26 Schwarz-

wald allee 215, 4058 Basel, CH
  Aleksandrs SMIRNOVS, Patentu aģentūra A.SMIRNOV & 

Co., a/k 1440, Rīga, LV-1050, LV
 (54) MIKROBIOCĪDA JAUNA CIETA FORMA
  NOVEL SOLID FORM OF A MICROBIOCIDE
 (57) 1. Racēmiska sin-3-difluormetil-1-metil-1H-pirazol-4-
karbon skābes (9-izopropil-1,2,3,4-tetrahidro-1,4-metānnaftalen-
5-il)amīda kristāliskā modifikācija C, turklāt minētā kristāliskā mo-
difikācija ir raksturīga ar rentgenstaru pulvera difraktogrammu, kas 
izteikta starpatomu d-attālumu un relatīvo intensitāšu rādītājos, 
turklāt minētā rentgenstaru pulvera difraktogramma satur sekojošas 
raksturīgās līnijas: 13,74 Å (stipra), 7,95 Å (vāja), 6,94 Å (vidēja), 
6,04 Å (vāja), 4,43 Å (vidēja) un 3,72 Å (stipra).
 2. Kristāliskā modifikācija saskaņā ar 1. pretenziju, kas papildus 
ir raksturīga ar to, ka tai diferenciālās skenēšanas kalorimetrijas 
termogrammā ir endotermisks signāls ar maksimumu diapazonā 
no 130 līdz 142 °C.
 3. Kristāliskā modifikācija saskaņā ar 1. pretenziju tīrā 
formā.
 4. Kompozīcija, kas satur racēmisku sin-3-difluormetil-1-met-
il-1H-pirazol-4-karbonskābes (9-izopropil-1,2,3,4-tetrahidro-1,4-
metano-naftalen-5-il)amīdu cietā formā un racēmisku anti-3-difluor-
metil-1-metil-1H-pirazol-4-karbonskābes (9-izopropil-1,2,3,4-tetra-
hidro-1,4-metano-naftalen-5-il)amīdu cietā formā, turklāt sin-amīda 
un anti-amīda attiecība ir diapazonā no 80:20 līdz 95:5, turklāt 
sin-amīds ir kristāliskajā modifikācijā C, kā definēts 1. pretenzijā, 
un turklāt vismaz daļa no anti-amīda ir monohidrāts formā A; 
turklāt monohidrāts formā A ir raksturīgs ar rentgenstaru pulvera 
difraktogrammu, kas izteikta starpatomu d-attālumu un relatīvo 
intensitāšu rādītājos, turklāt minētā rentgenstaru pulvera difrakto-
gramma satur sekojošās raksturīgās līnijas: 6,39 Å (vāja), 6,08 Å 
(vāja), 5,33 Å (stipra), 4,07 Å (vāja), 3,84 Å (vidēja) un 3,47 Å 
(vāja).
 5. Kompozīcija kultūraugu vai to pavairošanas materiāla sli-
mību, kas tiek izraisītas ar fitopatogēniem, apkarošanai, kas kā 
aktīvo ingredientu satur vismaz cietu materiālu, kas izvēlēts no:
racēmiska sin-3-difluormetil-1-metil-1H-pirazol-4-karbonskābes 
(9-izo propil-1,2,3,4-tetrahidro-1,4-metano-naftalen-5-il)amīda kris-
tāliskās modifikācijas, kā definēts 1. pretenzijā, vai kompozīcijas, 
kā definēts 4. pretenzijā;
fungicidāli efektīvā daudzumā kopā ar piemērotu nesēju.
 6. Paņēmiens kultūraugu vai to pavairošanas materiāla fito-
patogēnu izraisītu slimību apkarošanai, kas ietver kultūraugu, to 
stādīšanas vietu vai to pavairošanas materiāla apstrādāšanu ar 
kompozīciju saskaņā ar 5. pretenziju.
 7. Paņēmiens kompozīcijas, kas satur racēmisku sin-3-di-
fluor metil-1-metil-1H-pirazol-4-karbonskābes (9-izopropil-1,2,3,4-
tetrahidro-1,4-metano-naftalen-5-il)amīdu cietā formā un racēmisku 
anti-3-difluormetil-1-metil-1H-pirazol-4-karbonskābes (9-izopropil-
1,2,3,4-tetrahidro-1,4-metano-naftalen-5-il)amīdu cietā formā, tur-
klāt sin-amīda un anti-amīda attiecība ir diapazonā no 80:20 līdz 
95:5, turklāt sin-amīds ir kristāliskajā modifikācijā C, kā definēts 
1. pretenzijā, un turklāt vismaz daļa no anti-amīda ir monohidrāts 
formā A, kā definēts 4. pretenzijā, iegūšanai, kas ietver:
 (a) sin-amīda un anti-amīda šķīduma vai suspensijas, kurā 
sin-amīda un anti-amīda attiecība ir diapazonā no 80:20 līdz 95:5, 
pagatavošanu šķīdinātājā vai suspendēšanas līdzeklī;
 (b) vēlamās kompozīcijas kristalizēšanu no šķīdinātāja vai 
suspendēšanas līdzekļa, pievienojot kristalizācijas aizmetņus, kuru 
forma ir izvēlēta no:
 (b1) sin-amīda kristāliskajā modifikācijā C, kā definēts 1. pre-
tenzijā; vai
 (b2) sin-amīda kristāliskajā modifikācijā C, kā definēts 1. preten-
zijā, un monohidrāta anti-amīda formā A, kā definēts 4. pretenzijā, 
maisījuma;
 (c) vēlamās kompozīcijas izolēšanu.

 
 

 (51) A61K 39/04(200601) (11) 2144626
 (21) 08745627.3  (22) 11.04.2008
 (43) 20.01.2010
 (45) 03.12.2014
 (31) 923301 P  (32) 12.04.2007 (33) US
 (86) PCT/US2008/060065  11.04.2008
 (87) WO2008/128065  23.10.2008
 (73) Lighter, Jennifer, 132 East 72nd Street, Apt. 1, New York, 

NY 10021, US
  Fisher, Jason, 132 East 72nd Street, Apt. 1, New York, 

NY 10021, US
 (72) LIGHTER, Jennifer, US
  FISHER, Jason, US
 (74) Mintz Levin Cohn Ferris Glovsky and Popeo LLP, Alder 

Castle, 10 Noble Street, London EC2V 7JX, GB
  Vladimirs ANOHINS, Aģentūra TRIA ROBIT, Vīlandes iela 5, 

Rīga, LV-1010, LV
 (54) TUBERKULOZES VAKCĪNA UN TĀS LIETOŠANAS ME-

TODE
  TUBERCULOSIS VACCINE AND METHOD OF USING 

SAME
 (57) 1. Farmaceitiska kompozīcija, kas ietver inaktivētu pilnu 
Mycobacterium tuberculosis (M. tb), turklāt minētā kompozīcija ir 
sagatavota intranazālai, mukozālai vai intrapulmonālai ievadīšanai 
zīdītāja organismā, un turklāt minētā kompozīcija ietver imunoloģiski 
aizsargājošu devu pēc ievadīšanas minētajā organismā, un turklāt 
minētā M. tb ir inaktivēta ar radiācijas metodi.
 2. Kompozīcija, kas ietver inaktivētu pilnu M. tb pielietošanai 
zīdītāju vakcinācijā pret tuberkulozi (TB), turklāt minētā zīdītāja 
minētā vakcinācija ir intranazāla vai intrapulmonāla, un turklāt 
minētā kompozīcija ietver imunoloģiski aizsargājošu devu, kad tā 
ievadīta minētajā organismā, un turklāt minētā M. tb ir inaktivēta 
ar apstarošanas metodi.
 3. Kompozīcija saskaņā ar 1. pretenziju vai kompozīcija pie-
lietošanai saskaņā ar 2. pretenziju, turklāt 100 % no minētās M. tb 
ir inaktivēta.
 4. Kompozīcija saskaņā ar 1. pretenziju vai kompozīcija pielie-
tošanai saskaņā ar 2. pretenziju, turklāt minētā apstarošana notiek 
ar gamma radiāciju.
 5. Farmaceitiska kompozīcija saskaņā ar 1. pretenziju vai 
kompozīcija pielietošanai saskaņā ar 2. pretenziju, kura papildus 
ietver Mycobacterium šūnu lizātus.
 6. Kompozīcija saskaņā ar 1. pretenziju, kura papildus ietver 
adjuvantu minētā organisma imūnās atbildes pastiprināšanai.
 7. Kompozīcija saskaņā ar 1. pretenziju vai kompozīcija pielie-
tošanai saskaņā ar 2. pretenziju, kura papildus ietver farmaceitiski 
pieņemamu nesēju.
 8. Kompozīcija saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt minētā kom-
pozīcija ir liofilizēta.
 9. Aerosols vai aerosola iepakojums, kas ietver farmaceitisku 
kompozīciju saskaņā ar 1. pretenziju.
 10. Kompozīcija saskaņā ar 7. pretenziju vai kompozīcija pie-
lietošanai saskaņā ar 7. pretenziju, turklāt minētā kompozīcija ir 
profilaktiskai vai terapeitiskai lietošanai minētajam zīdītājam.
 11. Metode farmaceitiskas kompozīcijas iegūšanai, kas ietver 
inaktivētas pilnas M. tb imunoloģiski aizsargājošas devas zāļu 
formas sagatavošanu intranazālai vai intrapulmonālai ievadīšanai 
zīdītāja organismā, un turklāt minētā M. tb ir inaktivēta ar apsta-
rošanu.
 12. Kompozīcija pielietošanai saskaņā ar 2. pretenziju, kas 
papildus ietver adjuvantu minētā organisma imūnās atbildes pa-
stiprināšanai, neizsaucot novājinošu iekaisumu.
 13. Kompozīcija pielietošanai saskaņā ar 12. pretenziju vien-
laicīgai vai secīgai lietošanai ar Kalmeta-Gerēna baciļu (BCG) 
vakcīnu.
 14. Kompozīcija saskaņā ar jebkuru no 1., 3. līdz 8. vai 10. pre-
tenziju vai kompozīcija lietošanai saskaņā ar jebkuru no 2. līdz 5., 
7., 10., 12. vai 13. pretenziju, aerosola iepakojums saskaņā ar 
9. pretenziju, vai metode saskaņā ar 11. pretenziju, turklāt M. tb 
deva ir no 0,1 līdz 50 mikrogramiem.
 15. Kompozīcija saskaņā ar jebkuru no 10. līdz 14. pretenzijai 
vai kompozīcija lietošanai saskaņā ar 10., 12. vai 13. pretenziju, 
aerosola iepakojums saskaņā ar 9. vai 14. pretenziju, vai metode 
saskaņā ar jebkuru no 11. līdz 14. pretenzijai, turklāt kompozīcija 
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tiek sagatavota liofilizētā formā.
 16. Kompozīcija saskaņā ar jebkuru no 1., 3. līdz 8., 10., 14. vai 
15. pretenziju vai kompozīcija lietošanai saskaņā ar 10., 12. vai 
13. pretenziju, aerosola iepakojums saskaņā ar 9. vai 14. pretenziju, 
vai metode saskaņā ar jebkuru no 11. līdz 14. pretenzijai, turklāt 
zīdītājs ir cilvēks.

 
 
 (51) C12N 15/11(200601) (11) 2145002
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 (73) EnGeneIC Molecular Delivery Pty Ltd., Building 2, 25 Sirius 

Road, Lane Cove West, Sydney NSW 2066, AU
 (72) BRAHMBHATT, Himanshu, AU
  MACDIARMID, Jennifer, AU
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 (74) Plougmann & Vingtoft A/S, Rued Langgaards Vej 8, 2300 

Copenhagen S, DK
  Aleksandra FORTŪNA, FORAL Intelektuālā īpašuma 

aģentūra, SIA, a/k 98, Rīga, LV-1050, LV
 (54) BAKTERIĀLAS IZCELSMES VESELAS MINIŠŪNAS, KAS 

IETVER FUNKCIONĀLAS NUKLEĪNSKĀBES BEZ PLAZ-
MĪDĀM PIEGĀDEI IN VIVO ZĪDĪTĀJU ŠŪNĀM

  BACTERIALLY-DERIVED, INTACT MINICELLS THAT 
ENCOMPASS PLASMID-FREE FUNCTIONAL NUCLEIC 
ACID FOR IN VIVO DELIVERY TO MAMMALIAN CELLS

 (57) 1. Kompozīcija, kas ietver (a) noteiktu daudzumu veselu, 
bakteriālas izcelsmes minišūnu, kur katra minišūna no minētā dau-
dzuma ietver regulējošu RNS, kas ir iepakota minētajā minišūnā, 
un (b) tās farmaceitiski pieņemamu nesēju, kura konstruktā nav 
minēto minišūnu regulējošo RNS in situ ekspresijai, turklāt minētā 
regulējošā RNS ir izvēlēta no virknes, kas sastāv no siRNS, miRNS 
un shRNS, bet noteiktais daudzums minišūnu satur terapeitiski 
efektīvu daudzumu minēto regulējošo RNS.
 2. Kompozīcija saskaņā ar 1. pretenziju, kur minētā regulējošā 
RNS ir vērsta uz RNS transkriptu, kas kodē proteīnu, kurš veicina 
zāļu rezistenci, rezistenci pret apoptozi vai neoplastisku slimību.
 3. Kompozīcija saskaņā ar 1. pretenziju, kur minētā regulējošā 
RNS ir vērsta uz P-glikoproteīna, MDR-2 vai MDR-3 transkriptu.
 4. Kompozīcija saskaņā ar 1. pretenziju, kur minētā regulē-
jošā RNS ir vērsta uz MRP2, BCR-ABL, STI-571 transkripta ar 
rezistenci saistīto proteīnu, plaušu ar rezistenci saistīto proteīnu, 
ciklooksigenāzi-2, nukleāro faktoru kappa, XRCC1, ERCC1, GSTP1, 
β-tubulīna mutantu vai augšanas faktoru.
 5. Kompozīcija saskaņā ar 1. pretenziju, kur minētā regulē-
jošā RNS ir vērsta uz Bcl-2, Bcl-XL, A1/Bfl 1 transkriptu, fokālās 
adhēzijas kināzi vai p53 proteīnu.
 6. Kompozīcija saskaņā ar 1. pretenziju, kur minētā regulējošā 
RNS ir vērsta uz β-katenīna, PKC-α, C-RAF, K-Ras, DP97 Dead 
box RNS helikāzes, cdk1, DNMT1, FLIP, C-Sfc, 53BPI, Polycomb 
grupas proteīna EZH2, ErbB1, HPV-16 E5 un E7, fortilīnu un MCI1P, 
KSP, DIP13α, MBD2, p21, KLF4, tpt/TCTP, SPK1 un SPK2, P300, 
PLK1, Trp53, Ras, ErbB1, VEGF vai BAG-1 transkriptu.
 7. Kompozīcija saskaņā ar 1. pretenziju, kas papildus satur 
zāļu vielu.
 8. Kompozīcija saskaņā ar 7. pretenziju, kur minētā regulējo-
šā RNS ir saistīta ar transkriptu, kas kodē proteīnu, kurš veicina 
rezistenci pret minēto zāļu vielu.
 9. Kompozīcija saskaņā ar 8. pretenziju, kur minētā zāļu viela 
ir iepakota veselā, bakteriālas izcelsmes minišūnā.
 10. Kompozīcija saskaņā ar 9. pretenziju, kur minētā regulējošā 
RNS un minētā zāļu viela ir iepakotas vienā minišūnā.
 11. Kompozīcija saskaņā ar 1. pretenziju, kas papildus satur 
bispecifisku ligandu.
 12. Kompozīcija saskaņā ar 1. pretenziju, kur minētais bi-
speci fiskais ligands satur vienu zaru ar specifiskumu attiecībā uz 

minišūnas virsmas struktūru, un otru zaru ar specifiskumu attiecībā 
uz zīdītāja šūnas, kas nav fagocīts, virsmas receptoru.
 13. Kompozīcija saskaņā ar 1. vai 12. pretenziju, kur minētā 
regulējošā RNS ir siRNS.
 14. Kompozīcija saskaņā ar 12. pretenziju, kur minētās zīdītāju 
šūnas virsmas receptors spēj aktivizēt minētās minišūnas receptora 
mediētu endocitozi.
 15. Kompozīcija saskaņā ar 1. pretenziju, kur minētais bi speci-
fiskais ligands satur antivielu vai antivielas fragmentu.
 16. Kompozīcija saskaņā ar 1. pretenziju, kas satur mazāk par 
1 inficētu baktērijas mātes šūnu uz 109 minišūnām.
 17. Kompozīcija saskaņā ar 1. pretenziju, kas satur mazāk par 
1 inficētu baktērijas mātes šūnu uz 1010 minišūnām.
 18. Kompozīcija saskaņā ar 1. pretenziju, kas satur mazāk par 
1 inficētu baktērijas mātes šūnu uz 1011 minišūnām.
 19. Kompozīcija saskaņā ar 1. pretenziju izmantošanai par 
medikamentu.
 20. Kompozīcija saskaņā ar 19. pretenziju, kur minētā regulējošā 
RNS ir shRNS.
 21. Kompozīcija saskaņā ar 19. pretenziju, kur minētā regulējošā 
RNS ir siRNS.
 22. Kompozīcija saskaņā ar 19. pretenziju izmantošanai zāļu 
rezistences vai rezistences pret apoptozi ārstēšanā.
 23. Kompozīcija saskaņā ar 19. pretenziju izmantošanai vēža 
vai neoplastisku slimību ārstēšanā, kas papildus satur bispecifisku 
ligandu, turklāt minētais bispecifiskais ligands satur vienu zaru ar 
specifiskumu attiecībā uz minišūnas virsmas struktūru, un otru 
zaru ar specifiskumu attiecībā uz zīdītāja šūnas, kas nav fagocīts, 
virsmas receptoru.
 24. Kompozīcija saskaņā ar 23. pretenziju, kur minētais vēzis 
ir izvēlēts no grupas, kuras sastāvā ir kuņģa vēzis, urīnceļu vēzis, 
urīnpūšļa vēzis, olnīcu vēzis, krūts vēzis, resnās zarnas vēzis un 
resnās zarnas epitēlija vēzis.
 25. Kompozīcija saskaņā ar 19. pretenziju, kur minētais me-
dikaments ir paredzēts izmantošanai kombinācijā ar zāļu vielu, 
kur minētā regulējošā RNS ir vērsta uz proteīnu transkriptu, kas 
veicina rezistenci pret minēto zāļu vielu.
 26. Kompozīcija saskaņā ar 25. pretenziju, kur minētā zāļu 
viela ir iepakota veselā, bakteriālas izcelsmes minišūnā.
 27. Kompozīcija saskaņā ar 26. pretenziju, kur minētā regulējošā 
RNS un minētā zāļu viela ir iepakotas vienā minišūnā.
 28. Kompozīcijas saskaņā ar 1. pretenziju minišūnu iegūšanas 
paņēmiens, kas satur buferī (A) noteiktu daudzumu veselu, bak-
teriālas izcelsmes minišūnu un (B) regulējošu RNS, kas nesatur 
plazmīdas, kopīgu inkubēšanu, tādējādi iegūstot minišūnas, kuras 
satur minētās regulējošās RNS, kur minētās regulējošās RNS ir 
izvēlētas no virknes, kura sastāv no siRNS, miRNS un shRNS.
 29. Paņēmiens saskaņā ar 28. pretenziju, kur minētā regulējošā 
RNS ir shRNS.
 30. Paņēmiens saskaņā ar 28. pretenziju, kur minētā regulējošā 
RNS ir siRNS.
 31. Paņēmiens saskaņā ar 29. pretenziju, kur siRNS daudzums, 
kas ir minētajās minišūnās, kuras satur minētās siRNS, ir tāds, ka 
1010 minišūnu pakete satur vismaz aptuveni 1,3 µg siRNS.
 32. Paņēmiens saskaņā ar jebkuru no 28. līdz 31. pretenzijai, 
kur minētā inkubācija tiek veikta fizioloģiskā buferšķīdumā.
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  LANG, Yolande Lydia, BE
  LEYS, Carina, BE
  STOKBROEKX, Sigrid Carl Maria, BE
  WEERTS, Johan Erwin Edmond, BE
 (74) Vandersteen, Pieter, Janssen Pharmaceutica N.V., 

Turnhoutse weg 30, 2340 Beerse, BE
  Aleksandrs SMIRNOVS, Patentu aģentūra A.SMIRNOV & 

Co., a/k 1440, Rīga, LV-1050, LV
 (54) HISTONU DEACETILĀZES INHIBITORA MONO-SĀLS-

SKĀBES SĀĻI
  MONO-HYDROCHLORIC SALTS OF AN INHIBITOR OF 

HISTONE DEACETYLASE
 (57) 1. Savienojums ar formulu (XI):

,

tā N-oksīds, pievienotas skābes sāls vai stereoķīmiski izomēra 
forma.
 2. Paņēmiens savienojuma saskaņā ar 1. pretenziju iegūšanai, 
kas ietver starpprodukta ar formulu (IX) pakļaušanu reakcijai ar 
starpproduktu ar formulu (X) piemērota šķīdinātāja klātbūtnē:

.

 3. Paņēmiens savienojuma ar formulu (XVIII) iegūšanai, mi-
nētais paņēmiens ietver:
 a) starpprodukta ar formulu (VIII) pakļaušanu reakcijai ar starp-
produktu ar formulu (XI) piemērota šķīdinātāja klātbūtnē:

,

 b) starpprodukta ar formulu (I) pakļaušanu reakcijai ar starppro-
duktu ar formulu (II) piemērotā šķīdinātājā, kam seko reducēšana 
un sāls veidošana, iegūstot starpproduktu ar formulu (XIII):

,

 c) starpprodukta ar formulu (XIII) pārveidošanu ar bāzes neit-
ralizēšanu, bāzisku hidrolīzi un paskābināšanu ar sālsskābi starp-
produktā ar formulu (XVII):

un
 d) starpprodukta ar formulu (XVII) pakļaušanu reakcijai ar 
O-(tetrahidro-2H-piran-2-il)-hidroksilamīnu piemērota saistreaģenta 
klātbūtnē:

.

 4. Paņēmiens saskaņā ar 3. pretenziju, turklāt ūdens daudzums 
starpproduktā (XVII) ir starp 15 un 25 tilpuma %.
 5. Savienojuma ar formulu (XI) saskaņā ar 1. pretenziju iz-
mantošana paņēmienā saskaņā ar 3. vai 4. pretenziju.

 
 

 (51) A61K 31/045(200601) (11) 2163244
  A61P 25/32(200601)

  A61P 25/36(200601)

 (21) 08779162.0  (22) 14.05.2008
 (43) 17.03.2010
 (45) 10.09.2014
 (31) 2007119231  (32) 23.05.2007 (33) RU
 (86) PCT/RU2008/000298  14.05.2008
 (87) WO2008/143552  27.11.2008
 (73) Roschin, Viktor Ivanovich, Pr-t Nepokorennykh 10-1-53, 

St.Petersburg 197220, RU
  SULTANOV, Vagif Sultanovich, ul. Latyshskikh Strelkov, 

5-2-218, St.Petersburg, 195213, RU
 (72) ROSCHIN, Viktor Ivanovich, RU
  SULTANOV, Vagif Sultanovich, RU
 (74) Ellmeyer, Wolfgang, et al, Häupl & Ellmeyer KG, Patent-

anwaltskanzlei, Mariahilferstrasse 50, 1070 Wien, AT
  Lūcija KUZJUKĒVIČA, Aģentūra PĒTERSONA PATENTS, 

a/k 61, Rīga, LV-1010, LV
 (54) POLIPRENOLU IZMANTOŠANA FARMACEITISKAS 

KOMPOZĪCIJAS RAŽOŠANAI ALKOHOLA UN/VAI NAR-
KOTIKU ATKARĪBAS ĀRSTĒŠANAI

  USE OF POLYPRENOLS FOR THE PRODUCTION OF A 
PHARMACEUTICAL COMPOSITION FOR THE TREAT-
MENT OF ETHYL ALCOHOL AND/OR NARCOTIC DE-
PENDENCE

 (57) 1. Poliprenolu ar formulu (1)

kurā n ir no 8 līdz 20,
izmantošana par aktīvo vielu farmaceitiskas kompozīcijas ražošanai 
alkohola un/vai narkotiku atkarības ārstēšanai vai psihosomatisku 
un neiroloģisku komplikāciju ārstēšanai pacientiem.
 2. Izmantošana saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt minētā kom-
pozīcija tiek gatavota šķīduma, suspensijas, kapsulas, tabletes vai 
liposomu formā.
 3. Izmantošana saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju, turklāt minētais 
poliprenols katrā devā tiek iestrādāts daudzumā no 1 līdz 150 mg.

 
 
 (51) D21H 21/02(200601) (11) 2172591
  D21C 5/02(200601)

  D21C 9/08(200601)

  D21H 17/70(200601)

 (21) 09170014.6  (22) 11.09.2009
 (43) 07.04.2010
 (45) 19.11.2014
 (31) 102008049334  (32) 29.09.2008 (33) DE
 (73) Messer Austria GmbH, Am Kanal 2, 2352 Gumpoldskirchen, 

AT
  Messer Schweiz AG, Seonerstrasse 75, 5600 Lenzburg, CH
 (72) GUTENBERGER, Helmut, AT
  ROHOVEC, Joachim, AT
  SCHLATTER, Robert, CH
 (74) Münzel, Joachim R., Messer Group GmbH, Messer-Platz 1, 

65812 Bad Soden, DE
  Aleksandrs SMIRNOVS, Patentu aģentūra A.SMIRNOV & 

Co., a/k 1440, Rīga, LV-1050, LV
 (54) IEKĀRTA UN PAŅĒMIENS PAPĪRA RAŽOŠANAI
  ASSEMBLY AND METHOD FOR PAPER PRODUCTION
 (57) 1. Iekārta papīra ražošanai, kurā vienā atrašanās vietā ir 
izvietota papīrfabrika ar izejmateriāla pirmapstrādes ierīci (2) un 
papīra izgatavošanas ierīce (4), kā arī spēkstacija (6) elektroener-
ģijas ražošanai papīrfabrikai,
 kas raksturīga ar to, ka:
 - spēkstacija (6) ir tāda tipa spēkstacija, kurā degviela tiek 
pakļauta reakcijai ar būtībā tīru skābekli, iegūstot būtībā tīru oglekļa 
dioksīdu,
 - tajā ir ietverti līdzekļi, kas padod spēkstacijā (6) iegūto oglekļa 
dioksīdu uz papīrfabrikā norisošiem apakšprocesiem, kuros tiek 
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patērēts oglekļa dioksīds, turklāt minētajā atrašanās vietā ir izvietota 
palīgierīce (9) spēkstacijā patērētā skābekļa ražošanai.
 2. Iekārta saskaņā ar 1. pretenziju, kas raksturīga ar to, ka 
spēkstacija (6) ir skābekli saturošas degvielas tipa spēkstacija vai 
spēkstacija, kurā pirms degvielas sadedzināšanas aizvāc oglekļa 
dioksīdu.
 3. Iekārta saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju, kas raksturīga ar to, 
ka palīgierīcei (10) ozona iegūšanai no skābekļa, kas tika saražots 
skābekļa ražošanas palīgierīcē, ir tā pati atrašanās vieta.
 4. Iekārta saskaņā ar 3. pretenziju, kas raksturīga ar līdzekļiem 
palīgierīcē (9, 10) saražotā skābekļa un/vai ozona daļas padošanai 
uz skābekli patērējošiem apakšprocesiem papīrfabrikā.
 5. Iekārta saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
kas raksturīga ar to, ka tajā kā skābekļa ražošanas palīgierīce ir 
ietverta palīgierīce (9) gaisa sadalīšanai, it īpaši VPSA (Vacuum 
Pressure Swing Adsorption) iekārta vai kriogēna gaisa sadalīšanas 
iekārta, kurā papildus skābeklim tiek ģenerēts vismaz slāpeklis.
 6. Iekārta saskaņā ar 5. pretenziju, kas raksturīga ar līdzekļiem 
gaisa sadalīšanas palīgierīcē (9) saražotā slāpekļa padošanai uz 
slāpekli patērējošiem apakšprocesiem papīrfabrikā.
 7. Iekārta saskaņā ar 6. pretenziju, kas raksturīga ar to, ka 
gaisa sadalīšanas palīgierīcē (9) saražotais slāpeklis tiek padots 
uz malšanas palīgierīci (3), kura ir saistīta ar izejmateriāla pirm-
apstrādes ierīci (2).
 8. Iekārta saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
kas raksturīga ar to, ka tā ietver atūdens attīrīšanas iekārtu (5), lai 
attīrītu atūdeni, kas radies izejmateriāla pirmapstrādes procesā un 
papīra izgatavošanas procesā papīra izgatavošanas ierīcē (4), un 
arī līdzekļus palīgierīcē saražotā skābekļa un/vai ozona padošanai 
uz atūdens attīrīšanas iekārtu (5), lai atūdeni bioloģiski apstrādātu.
 9. Iekārta saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
kas raksturīga ar to, ka kā spēkstacija (6) tiek izmantota kombinēta 
cikla spēkstacija.
 10. Paņēmiens papīrfabrikas ekspluatācijai, ar kura palīdzību 
papīrfabrikā, kas satur izejmateriāla pirmapstrādes ierīci (2) un 
papīra izgatavošanas ierīci (4), izejmateriāls tiek pārstrādāts papīrā, 
turklāt:
 - papīrfabrikā patērētā elektroenerģija tiek saražota uz vietas 
spēkstacijā (6), sadedzinot skābekli saturošu degvielu;
 - oglekļa dioksīds, kas izveidojies spēkstacijā (6) skābekli satu ro-
šas degvielas sadegšanas procesā, tiek izmantots papīrfabrikā papīra 
ražošanas apakšprocesos, kuros tiek patērēts oglekļa di oksīds;
 - degvielas sadegšanai nepieciešamais skābeklis tiek iegūts 
uz vietas gaisa sadalīšanas palīgierīcē (9).
 11. Paņēmiens saskaņā ar 10. pretenziju, kas raksturīgs ar to, 
ka kā apakšprocesi, kuros patērē oglekļa dioksīdu, tiek izmantoti 
viens vai vairāki no šiem apakšprocesiem: šķiedrvielu suspensijas 
pH līmeņa regulēšana un/vai atūdeņošanas paātrināšana, un/vai 
lipīguma samazināšana; un/vai izmantojamā ūdens cietības stabi-
lizēšana; un/vai siksnu, it īpaši žāvēšanas sektora zonā, attīrīšana 
no lipīgiem slāņiem, appūšot ar sausā ledus daļiņām; un/vai kalcija 
karbonāta iegūšana; un/vai šķiedrvielu suspensijas šķiedru piepil-
dīšana ar kalcija karbonātu.
 12. Paņēmiens saskaņā ar 10. vai 11. pretenziju, kas raksturīgs 
ar to, ka daļa no skābekļa, kas tiek saražots gaisa sadalīšanas 
ierīcē (9), tiek izmantota kā aktivētājs atūdens bioloģiskās attīrīša-
nas stadijā ar papīrfabriku saistītajā atūdens attīrīšanas iekārtā (5) 
un/vai ozona iegūšanai, lai balinātu papīra ražošanas atlikumus, 
un/vai biocīdai atūdens apstrādei ar ozonu, un/vai tiešai skābekļa 
izmantošanai par balinātāju.
 13. Paņēmiens saskaņā ar jebkuru no 10. līdz 12. pretenzijai, 
kas raksturīgs ar slāpekļa ražošanu gaisa sadalīšanas palīgierī-
cē (9), turklāt slāpeklis tiek izmantots, lai izveidotu inertu vidi un/vai 
lai apstrādātu šķiedrvielu suspensiju pirms malšanas.
 14. Paņēmiens saskaņā ar jebkuru no 10. līdz 13. pretenzijai, 
kas raksturīgs ar to, ka ar papīrfabriku saistītajā attīrīšanas ierī-
cē (5), kura paredzēta atūdens attīrīšanai, tiek ražota biogāze, kas 
kā degviela tiek padota uz spēkstaciju (6).
 15. Paņēmiens saskaņā ar jebkuru no 10. līdz 14. pretenzijai, 
kas raksturīgs ar to, ka gaisa sadalīšanas palīgierīcē (9) kriogēni 
saražotās gaisa gāzes tiek izmantotas kā dzesēšanas vide, it īpaši 
attīrītā atūdens dzesēšanai pirms tā padošanas uz papīrfabriku.
 16. Paņēmiens saskaņā ar jebkuru no 10. līdz 15. pretenzijai, 
kas raksturīgs ar to, ka papīra ražošanas atlikumi un/vai atūdens 

tiek apstrādāti pārmaiņus ar oglekļa dioksīdu, slāpekli un/vai skā-
bekli un/vai ozonu, lai nomāktu mikrobioloģisko aktivitāti.
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 (54) INHALĒJAMS MEDIKAMENTS, KAS SATUR AMORFU 

TIOTROPIJA BROMĪDU
  AN INHALABLE MEDICAMENT CONTAINING AMOR-

PHOUS TIOTROPIUM BROMIDE
 (57) 1. Inhalējams medikaments sausa pulvera veidā, kas satur 
cietas amorfas daļiņas un vienu vai vairākas farmaceitiski pieņema-
mas pildvielas, turklāt cietās amorfās daļiņas satur tiotropija bromīda 
viendabīgu maisījumu ar farmaceitiski pieņemamu otru cietu vielu, 
kas tiek izvēlēta no rindas, kas sastāv no dekstrozes, fruktozes, 
glikozamīna, glikozes, laktozes, mannitola, maltitola, mannozes, 
sorbitola, sukrozes, trehalozes, ksilitola un to kombinācijām, vai 
polietilēnglikola, hidroksimetilpropilcelulozes un poli(di-laktīda-ko-
glikolīda).
 2. Medikaments saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt otrās cietās 
vielas šķīdība ūdenī pie 20 °C ir vismaz 20 mg uz 100 ml.
 3. Medikaments saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām preten-
zijām, turklāt cieto amorfo daļiņu izmērs ir 1 līdz 10 µm.
 4. Medikaments saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pre-
tenzijām, turklāt tiotropija bromīda un otras cietās vielas masas 
proporcija ir 1:1 līdz 1:1000.
 5. Medikaments saskaņā ar 4. pretenziju, turklāt tiotropija 
bromīda un otras cietās vielas masas proporcija ir 1:10 līdz 1:500.
 6. Process, kurā pagatavo inhalējamo, cietās amorfās tiotropija 
bromīda daļiņas saturošo medikamentu sausa pulvera veidā un 
kurā tiotropija bromīda ūdens šķīdumu liofilizē kopā ar farmaceitiski 
pieņemamu otru cietu vielu, kas tiek izvēlēta no rindas, kas sastāv 
no dekstrozes, fruktozes, glikozamīna, glikozes, laktozes, mannitola, 
maltitola, mannozes, sorbitola, sukrozes, trehalozes, ksilitola un to 
kombinācijām.
 7. Process saskaņā ar 6. pretenziju, turklāt otrās cietās vielas 
šķīdība ūdenī pie 20 °C ir vismaz 20 mg uz 100 ml. 
 8. Process saskaņā ar jebkuru no 6. līdz 7. pretenzijai, kurā 
papildus veic daļiņu mikronizēšanu. 
 9. Process saskaņā ar jebkuru no 6. līdz 8. pretenzijai, turklāt 
izveidoto daļiņu izmērs ir 1 līdz 10 µm. 
 10. Inhalējams medikaments sausa pulvera veidā, ko iegūst 
procesā saskaņā ar jebkuru no 6. līdz 9. pretenzijai.
 11. Inhalējams medikaments saskaņā ar 10. pretenziju, kas 
satur arī vienu vai vairākas farmaceitiski pieņemamas pildvielas.
 12. Inhalējams medikaments saskaņā ar 11. pretenziju, kurā 
viena vai vairākas farmaceitiski pieņemamas pildvielas satur inertu 
nesēju.
 13. Inhalējams medikaments saskaņā ar 12. pretenziju, turklāt 
inertu nesēju izvēlas no laktozes, glikozes, nātrija cietes glikolāta 
vai to maisījumiem.
 14. Kapsula, kas satur inhalējamo medikamentu saskaņā ar 
jebkuru no 11. līdz 13. pretenzijai.
 15. Sausa pulvera inhalators, kas satur korpusu, dozēšanas 
kameru, iemuti un medikamentu saskaņā ar jebkuru no 11. līdz 
13. pretenzijai vai kapsulu saskaņā ar 14. pretenziju.
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  A61P 35/00(200601)
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  A61K 39/395(200601)

 (21) 08836490.6  (22) 29.09.2008
 (43) 16.06.2010
 (45) 22.10.2014
 (31) 976626 P  (32) 01.10.2007 (33) US
  991692 P   30.11.2007  US
  77397 P   01.07.2008  US
 (86) PCT/US2008/078123  29.09.2008
 (87) WO2009/045957  09.04.2009
 (73) Bristol-Myers Squibb Company, Route 206 and Province 

Line Road, Princeton, NJ 08543, US
 (72) TERRETT, Jonathan A., US
  POGUE, Sarah L., US
  TOY, Kristopher, US
  YANG, Lan, US
  RAO-NAIK, Chetana, US
  CHEN, Bingliang, US
 (74) Tuxworth, Pamela M., J A Kemp, 14 South Square, Gray’s 

Inn, London WC1R 5JJ, GB
  Vladimirs ANOHINS, Aģentūra TRIA ROBIT, Vīlandes iela 5, 

Rīga, LV-1010, LV
 (54) CILVĒKA ANTIVIELAS, KAS SAISTĀS AR MEZOTELĪNU, 

UN TO PIELIETOJUMI
  HUMAN ANTIBODIES THAT BIND MESOTHELIN, AND 

USES THEREOF
 (57) 1. Izdalīta monoklonāla antiviela vai tās antigēnsaistoša 
daļa, raksturīga ar to, ka antiviela ir cilvēka antiviela, kas saistās 
ar mezotelīnu un ietver:
 (a) smagās ķēdes mainīgo rajonu CDR1, kas ietver sekvenci 
SEQ ID NO: 2,
 (b) smagās ķēdes mainīgo rajonu CDR2, kas ietver 
SEQ ID NO: 5,
 (c) smagās ķēdes mainīgo rajonu CDR3, kas ietver 
SEQ ID NO: 8,
 (d) vieglās ķēdes mainīgo rajonu CDR1, kas ietver 
SEQ ID NO: 11,
 (e) vieglās ķēdes mainīgo rajonu CDR2, kas ietver 
SEQ ID NO: 14 un
 (f) vieglās ķēdes mainīgo rajonu CDR3, kas ietver 
SEQ ID NO: 17 vai
 (a’) smagās ķēdes mainīgo rajonu CDR1, kas ietver 
SEQ ID NO: 3,
 (b’) smagās ķēdes mainīgo rajonu CDR2, kas ietver 
SEQ ID NO: 6,
 (c’) smagās ķēdes mainīgo rajonu CDR3, kas ietver 
SEQ ID NO: 9,
 (d’) vieglās ķēdes mainīgo rajonu CDR1, kas ietver 
SEQ ID NO: 12,
 (e’) vieglās ķēdes mainīgo rajonu CDR2, kas ietver 
SEQ ID NO: 15 un
 (f’) vieglās ķēdes mainīgo rajonu CDR3, kas ietver 
SEQ ID NO: 18.
 2. Antiviela vai tās antigēnsaistošā daļa saskaņā ar 1. pre-
tenziju, kura ietver:
 (a) smagās ķēdes mainīgo rajonu CDR1, kas ietver 
SEQ ID NO: 2,
 (b) smagās ķēdes mainīgo rajonu CDR2, kas ietver 
SEQ ID NO: 5,
 (c) smagās ķēdes mainīgo rajonu CDR3, kas ietver 
SEQ ID NO: 8,
 (d) vieglās ķēdes mainīgo rajonu CDR1, kas ietver 
SEQ ID NO: 11,
 (e) vieglās ķēdes mainīgo rajonu CDR2, kas ietver 
SEQ ID NO: 14 un
 (f) vieglās ķēdes mainīgo rajonu CDR3, kas ietver 
SEQ ID NO: 17.
 3. Antiviela vai tās antigēnsaistošā daļa saskaņā ar 1. pre-
tenziju, kura ietver:
 (a) smagās ķēdes mainīgo rajonu CDR1, kas ietver 
SEQ ID NO: 3,

 (b) smagās ķēdes mainīgo rajonu CDR2, kas ietver 
SEQ ID NO: 6,
 (c) smagās ķēdes mainīgo rajonu CDR3, kas ietver 
SEQ ID NO: 9,
 (d) vieglās ķēdes mainīgo rajonu CDR1, kas ietver 
SEQ ID NO: 12,
 (e) vieglās ķēdes mainīgo rajonu CDR2, kas ietver 
SEQ ID NO: 15 un
 (f) vieglās ķēdes mainīgo rajonu CDR3, kas ietver 
SEQ ID NO: 18.
 4. Antiviela vai tās antigēnsaistošā daļa saskaņā ar 1. vai 
2. pretenziju, kura ietver:
 (a) smagās ķēdes mainīgo rajonu, kas ietver aminoskābju 
sekvenci SEQ ID NO: 20 un
 (b) vieglās ķēdes mainīgo rajonu, kas ietver aminoskābju sek-
venci SEQ ID NO: 23.
 5. Antiviela vai tās antigēnsaistošā daļa saskaņā ar 1. vai 
3. pretenziju, kura ietver:
 (a) smagās ķēdes mainīgo rajonu, kas ietver aminoskābju 
sekvenci SEQ ID NO: 21 un
 (b) vieglās ķēdes mainīgo rajonu, kas ietver aminoskābju sek-
venci SEQ ID NO: 24.
 6. Kompozīcija, kas ietver antivielu vai tās antigēnsaistošo daļu 
saskaņā ar iepriekšējām pretenzijām, un farmaceitiski pieņemams 
nesējs.
 7. Antivielas un partnermolekulas konjugāts, kas ietver anti-
vielu vai tās antigēnsaistošo daļu saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
5. pretenzijai un partnermolekulu, turklāt partnermolekula ir terapei-
tisks līdzeklis, kurš pievienots antivielai ar ķīmisku saiti ar linkera 
palīdzību.
 8. Antivielas un partnermolekulas konjugāts saskaņā ar 7. pre-
tenziju vēža, kurš raksturīgs ar mezotelīnu ekspresējošām šūnām, 
ārstēšanai.
 9. Konjugāts saskaņā ar 8. pretenziju lietošanai saskaņā ar 
8. pretenziju, turklāt vēzis ir mezotelioma, aizkuņģa dziedzera vēzis, 
olnīcu vēzis, kuņģa vēzis, plaušu vēzis vai endometrija vēzis.
 10. Konjugāts saskaņā ar 8. pretenziju lietošanai saskaņā ar 
8. pretenziju, turklāt vēzis ir izvēlēts no grupas, kurā ietilpst mezo-
teliomas, papilāras serozas olnīcu adenokarcinomas, gaišo šūnu 
olnīcu karcinomas, Millera jauktās olnīcu karcinomas, endometroīdās 
mucinozās olnīcu karcinomas, aizkuņģa dziedzera adenokarcino-
mas, duktālas aizkuņģa dziedzera adenokarcinomas, dzemdes 
serozās karcinomas, plaušu adenokarcinomas, ārpus aknu žultsvadu 
karcinomas, kuņģa adenokarcinomas, barības vada adenokarcino-
mas, resnās zarnas adenokarcinomas un krūts adenokarcinomas.
 11. Izdalīta nukleīnskābes molekula, kas kodē antivielu vai tās 
antigēnsaistošo daļu saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 5. pretenzijai.
 12. Ekspresijas vektors, kas ietver nukleīnskābes molekulu 
saskaņā ar 11. pretenziju.
 13. Saimniekšūna, kas ietver ekspresijas vektoru saskaņā ar 
12. pretenziju.
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 (57) 1. Process ātrai zīda fibroīna gela veidošanai, kas satur zīda 
fibroīna pakļaušanu apstrādei, kura satur ultraskaņas izmantošanu 
laika periodā aptuveni no 5 sekundēm līdz aptuveni 60 sekundēm 
gela veidošanās iniciēšanai, turklāt būtiska zīda fibroīna gela veido-
šanās notiek ātrāk kā 24 stundu laikā pēc apstrādes ar ultraskaņu.
 2. Process saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt zīda fibroīna gels 
veidojas ātrāk kā divu stundu laikā pēc apstrādes ar ultraskaņu.
 3. Process saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt zīda fibroīna gela 
veidošanās notiek laika periodā, kas sastāda aptuveni piecas mi-
nūtes līdz aptuveni divām stundām pēc apstrādes ar ultraskaņu.
 4. Process saskaņā ar 1., 2. vai 3. pretenziju, turklāt apstrāde 
papildus satur sāls šķīdumu, kurš opcionāli satur jonus, kas tiek 
izvēlēti no rindas, kas sastāv no kālija, kalcija, nātrija, magnija, 
vara, cinka un to kombinācijām.
 5. Process saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt zīda fibroīns ir 
ūdens šķīduma formā, kura pH ir aptuveni 4 vai zemāks vai kura 
pH aptuveni ir 7,5 vai augstāks.
 6. Process saskaņā ar 4. pretenziju, turklāt sāls ir kālija sāls, 
kurā sāls koncentrācija ir mazāka par 100 mM un sāls šķīduma 
pH ir aptuveni 4 vai zemāks.
 7. Metode zīda fibroīna gela veidošanās laika kontrolei, izmanto-
jot procesu saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 4. pretenzijai, turklāt būtiska 
zīda fibroīna gela veidošanās notiek aptuveni divu stundu laikā.
 8. Metode saskaņā ar 7. pretenziju, turklāt gela veidošanās 
laiks tiek kontrolēts, kontrolējot ultraskaņas apstrādes amplitūdu 
un zīda fibroīna šķīduma koncentrāciju.
 9. Metode saskaņā ar 7. vai 8. pretenziju, turklāt gela vei-
došanās laiks tiek kontrolēts, kontrolējot zīda fibroīna šķīduma 
koncentrāciju un sāls šķīduma koncentrāciju, pie tam opcionāli 
zīda fibroīna koncentrācija ir 4 masas % vai mazāka, sāls šķīdums 
satur kālija jonus, un kālija sāls šķīduma koncentrācija ir no 20 līdz 
100 mM.
 10. Metode saskaņā ar 7. pretenziju, turklāt gela veidošanās 
laiks tiek kontrolēts, kontrolējot sāls šķīduma koncentrāciju un 
pH, pie tam opcionāli sāls šķīdums satur kālija jonus, kālija sāls 
šķīduma koncentrācija ir no 20 līdz 100 mM un šķīduma pH ir 4 
vai zemāks.
 11. Metode vismaz viena aģenta iekapsulēšanai zīda fibroīnā, 
kura, lai iegūtu zīda fibroīnā iekapsulētu aģentu, satur:
 zīda fibroīna pakļaušanu apstrādei ar ultraskaņu laika periodā 
aptuveni no 5 sekundēm līdz aptuveni 60 sekundēm gela veido-
šanās iniciēšanai,
 aģenta(-u) ievadīšanu zīda fibroīna šķīdumā pirms tam, kad zīda 
fibroīnā notiek būtiska gela veidošanās.
 12. Metode vismaz viena aģenta iekapsulēšanai zīda fibroīnā, 
kura, lai iegūtu zīda fibroīnā iekapsulētu aģentu, satur:
 aģenta(-u) ievadīšanu zīda fibroīna šķīdumā un 
 zīda fibroīna šķīduma pakļaušanu apstrādei ar ultraskaņu laika 
periodā aptuveni no 5 sekundēm līdz aptuveni 60 sekundēm gela 
veidošanās iniciēšanai.
 13. Metode saskaņā ar 11. vai 12. pretenziju, turklāt:
 minētais aģents ir terapeitisks aģents vai bioloģisks materiāls 
vai abi divi,
 un/vai aģents ir vismaz viens bioloģisks materiāls, kas tiek 
izvēlēts no rindas, kas sastāv no šūnām, proteīniem, peptīdiem, 
nukleīnskābēm, PNS, aptamēriem, antivielām, hormoniem, augšanas 
faktoriem, citokīniem, enzīmiem, pretmikrobu savienojumiem un to 
kombinācijām,
 un/vai minētā šūna ir neembrija cilmes šūna,
 un/vai šūnu augšanas vide tiek ievadīta zīda fibroīnā kopā ar 
bioloģisku materiālu,
 un/vai aģents ir terapeitisks aģents, kas tiek izvēlēts no rindas, 
kas sastāv no mazām molekulām, zālēm un to kombinācijām.
 14. Metode saskaņā ar 12. vai 13. pretenziju, turklāt:
 būtiska gela veidošanās notiek aptuveni 2 stundu laikā,
 un/vai būtiska gela veidošanās notiek laika periodā aptuveni no 
piecām minūtēm līdz aptuveni divām stundām,
 un/vai apstrāde satur arī sāls šķīdumu,
 un/vai zīda fibroīns ir ūdens šķīduma formā, kura pH ir aptuveni 
4 vai zemāks vai pH ir aptuveni 7,5 vai augstāks.
 15. Zīda fibroīnā iekapsulēts bioloģisks materiāls, kas ir iegūs-
tams ar metodi saskaņā ar 12. un 13. pretenziju, izmantošanai 
bioievadīšanai paredzētā ierīcē.
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 (54) IZOKSAZOLO-PIRIDĪNA ATVASINĀJUMI
  ISOXAZOLO-PYRIDINE DERIVATIVES
 (57) 1. Savienojums ar formulu (I)

raksturīgs ar to, ka
X ir O atoms vai NH grupa,
R1 ir fenilgrupa, piridinilgrupa vai pirimidinilgrupa, katra neobligāti 
aivietota ar 1, 2 vai 3 halogēna atomiem,
R2 ir H atoms vai CH3 vai CF3 grupa,
R3, R4, R5 un R6 neatkarīgi ir
H atoms vai halogēna atoms,
C1-7alkilgrupa, neobligāti aizvietota ar vienu vai vairākiem halogēna 
atomiem, ciāngrupām vai hidroksilgrupām,
C1-7alkoksigrupa, neobligāti aizvietota ar vienu vai vairākiem ha-
logēna atomiem,
ciāngrupa,
halogēna atoms,
nitrogrupa,
S-C1-7alkilgrupa, S(O)-C1-7alkilgrupa,
benziloksigrupa, neobligāti aizvietota ar vienu vai vairākiem E, 
-C(O)Ra grupa, turklāt Ra ir hidroksilgrupa, C1-7alkoksigrupa, C1-7alkil-
grupa, fenoksigrupa vai fenilgrupa, 3- līdz 7-locekļu heterociklilgrupa, 
neobligāti aizvietota ar vienu vai vairākiem A, -C(O)-NRbRc grupa, 
turklāt Rb un Rc katrs neatkarīgi ir
H atoms,
C1-7alkilgrupa, neobligāti aizvietota ar vienu vai vairākiem halogēna 
atomiem, metilgrupām, -(CH2)t-hidroksilgrupām vai ciāngrupām,
-(CH2)t-C3-7cikloalkilgrupa, neobligāti aizvietota ar vienu vai vairākiem 
B, un t ir 0, 1, 2, 3, 4, 5 vai 6,
-(CH2)u-O-C1-7alkilgrupa, turklāt u ir 2, 3, 4, 5 vai 6,
-CHRi-C(O)ORii, turklāt Ri ir H atoms, benzilgrupa vai C1-4alkil-
grupa, un Rii ir H atoms vai C1-7alkilgrupa, -S(O)2-C1-7alkilgrupa, 
-S(O)2-C3-7cikloalkilgrupa,
-(CH2CH2O)vRiii, turklāt v ir no 1 līdz 3, un Riii ir H atoms vai 
C1-7alkilgrupa,
-(CH2)w-heteroarilgrupa vai -(CH2)w-arilgrupa, katra neobligāti aiz-
vietota ar vienu vai vairākiem E, un turklāt w ir 0, 1, 2, 3 vai 4,
-(CH2)x-heterociklilgrupa, turklāt x ir 0, 1, 2, 3 vai 4, un turklāt 
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heterociklilgrupa ir neobligāti aizvietota ar vienu vai vairākiem 
aizvietotājiem no sekojošas grupas:
oksogrupa,
C1-7alkilgrupa,
C3-7cikloalkilgrupa, neobligāti aizvietota ar vienu vai vairākiem B,
ciāngrupa,
benzilgrupa, neobligāti aizvietota ar vienu vai vairākiem E,
-(CH2)y-C(O)Riv, turklāt y ir 0, 1, 2, 3 vai 4, un Riv ir hidroksilgrupa, 
C1-7alkilgrupa vai C1-7alkoksigrupa,
-(CH2)z-C(O)NRvRvi, turklāt z ir 0, 1, 2, 3 vai 4, un Rv un Rvi ir 
neatkarīgi
H atoms,
C1-7alkilgrupa, neobligāti aizvietota ar vienu vai vairākiem halogēna 
atomiem, OH vai CN grupām,
C3-7cikloalkilgrupa, neobligāti aizvietota ar vienu vai vairākiem B,
5- vai 6-locekļu heterociklilgrupa, neobligāti aizvietota ar vienu vai 
vairākiem A, vai
Rb un Rc kopā ar N atomu, pie kura tie pievienoti, veido hetero-
ciklilgrupu vai heteroarilgrupu, neobligāti aizvietotu ar vienu vai 
vairākiem A, vai
Rb un Rc kopā ar N atomu, pie kura tie pievienoti, veido 7- līdz 
12-locekļu spirociklisku heterociklu, neobligāti aizvietotu ar vienu 
vai vairākiem A,
pie nosacījuma, ja Rb un Rc vienlaicīgi nav H atomi,
A ir hidroksilgrupa, oksogrupa, C1-7alkilgrupa, C1-7alkoksigrupa, 
C1-7halogēnalkilgrupa, C1-7hidroksialkilgrupa, halogēna atoms vai 
ciāngrupa,
B ir halogēna atoms, hidroksilgrupa, ciāngrupa, C1-4alkilgrupa, 
benziloksigrupa vai C1-4halogēnalkilgrupa,
E ir halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, hidroksilgrupa, C1-7alkil-
grupa, C1-7alkoksigrupa, C1-7halogēnalkilgrupa, C1-7hidroksialkilgrupa, 
C1-7ciānalkilgrupa, C1-7halogēnalkoksigrupa vai C3-7cikloalkilgrupa,
turklāt termins „heteroarilgrupa” attiecas uz vienvērtīgu aromātisku 
5- vai 6-locekļu monociklisku gredzenu, kurš satur 1, 2 vai 3 gre-
dzena heteroatomus, izvēlētus no N, O vai S atomiem, un
turklāt termins „heterociklilgrupa” attiecas uz vienvērtīgu piesātinātu 
vai daļēji piesātinātu 3- līdz 7-locekļu monociklisku vai 9- līdz 10-lo-
cekļu biciklisku gredzenu sistēmu, turklāt 1, 2, 3 vai 4 gredzena 
C atomi ir aizvietoti ar N, O vai S atomiem un ar pievienošanas 
punktu minētās gredzenu sistēmas piesātinātā vai daļēji piesāti-
nātā gredzenā,
vai tā farmaceitiski pieņemams sāls.
 2. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt R3 un R6 ir 
H atoms, halogēna atoms, CN grupa vai C1-7alkilgrupa.
 3. Savienojums saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju, turklāt R4 ir 
H atoms,
C1-7alkilgrupa, neobligāti aizvietota ar vienu vai vairākiem halogēna 
atomiem, ciāngrupām vai hidroksilgrupām,
C1-7alkoksigrupa, neobligāti aizvietota ar vienu vai vairākiem ha-
logēna atomiem,
ciāngrupa,
halogēna atoms,
nitrogrupa,
S-C1-7alkilgrupa, S(O)-C1-7alkilgrupa,
benziloksigrupa, neobligāti aizvietota ar vienu vai vairākām E,
-C(O)Ra grupa, turklāt Ra ir hidroksilgrupa, C1-7alkoksigrupa, C1-7alkil-
grupa, fenoksigrupa vai fenilgrupa, 3- līdz 7-locekļu heterociklilgrupa, 
neobligāti aizvietota ar vienu vai vairākiem A,
-C(O)-NRbRc grupa, turklāt Rb un Rc ir katrs neatkarīgi
H atoms,
C1-7alkilgrupa, neobligāti aizvietota ar vienu vai vairākiem halogēna 
atomiem, metilgrupām, -(CH2)t-hidroksilgrupām vai ciāngrupām,
-(CH2)t-C3-7cikloalkilgrupa, neobligāti aizvietota ar vienu vai vairā-
kiem B, un t ir 0, 1, 2, 3, 4, 5 vai 6,
-(CH2)u-O-C1-7alkilgrupa, turklāt u ir 2, 3, 4, 5 vai 6,
-CHRi-C(O)ORii, turklāt Ri ir H atoms, benzilgrupa vai C1-4alkil-
grupa, un Rii ir H atoms vai C1-7alkilgrupa, -S(O)2-C1-7alkilgrupa, 
-S(O)2-C3-7cikloalkilgrupa,
-(CH2CH2O)vRiii, turklāt v ir no 1 līdz 3, un Riii ir H atoms vai 
C1-7alkilgrupa,
-(CH2)w-heteroarilgrupa vai -(CH2)w-arilgrupa, katra neobligāti aiz-
vietota ar vienu vai vairākiem E, un turklāt w ir 0, 1, 2, 3 vai 4,
-(CH2)x-heterociklilgrupa, turklāt x ir 0, 1, 2, 3 vai 4, un turklāt 
heterociklilgrupa ir neobligāti aizvietota ar vienu vai vairākiem 

aizvietotājiem no sekojošas grupas:
oksogrupa,
C1-7alkilgrupa,
C3-7cikloalkilgrupa, neobligāti aizvietota ar vienu vai vairākiem B,
ciāngrupa,
benzilgrupa, neobligāti aizvietota ar vienu vai vairākiem E,
-(CH2)y-C(O)Riv, turklāt y ir 0, 1, 2, 3 vai 4, un Riv ir hidroksilgrupa, 
C1-7alkilgrupa vai C1-7alkoksigrupa,
-(CH2)z-C(O)NRvRvi, turklāt z ir 0, 1, 2, 3 vai 4, un Rv un Rvi ir 
neatkarīgi
H atoms,
C1-7alkilgrupa, neobligāti aizvietota ar vienu vai vairākiem halogēna 
atomiem, OH vai CN grupām,
C3-7cikloalkilgrupa, neobligāti aizvietota ar vienu vai vairākiem B,
5- vai 6-locekļu heterociklilgrupa, neobligāti aizvietota ar vienu vai 
vairākiem A, vai
Rb un Rc kopā ar N atomu, pie kura tie pievienoti, veido hetero-
ciklilgrupu vai heteroarilgrupu, neobligāti aizvietotu ar vienu vai 
vairākiem A, vai
Rb un Rc kopā ar N atomu, pie kura tie pievienoti, veido 7- līdz 
12-locekļu spirociklisku heterociklu, neobligāti aizvietotu ar vienu 
vai vairākiem A,
pie nosacījuma, ja Rb un Rc vienlaicīgi nav H atomi,
A ir hidroksilgrupa, oksogrupa, C1-7alkilgrupa, C1-7alkoksigrupa, 
C1-7halogēnalkilgrupa, C1-7hidroksialkilgrupa, halogēna atoms vai 
ciāngrupa,
B ir halogēna atoms, hidroksilgrupa, ciāngrupa, C1-4alkilgrupa, 
benziloksigrupa vai C1-4halogēnalkilgrupa,
E ir halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, hidroksilgrupa, C1-7alkil-
grupa, C1-7alkoksigrupa, C1-7halogēnalkilgrupa, C1-7hidroksialkilgrupa, 
C1-7ciānalkilgrupa, C1-7halogēnalkoksigrupa vai C3-7cikloalkilgrupa,
vai tā farmaceitiski pieņemams sāls.
 4. Savienojums saskaņā ar 1., 2. vai 3. pretenziju, raksturīgs 
ar to, ka R4 ir
-C(O)-NRbRc grupa, turklāt Rb un Rc ir katrs neatkarīgi
H atoms,
C1-7alkilgrupa, neobligāti aizvietota ar vienu vai vairākiem halogēna 
atomiem, metilgrupām, -(CH2)t-hidroksilgrupām vai ciāngrupām,
-(CH2)t-C3-7cikloalkilgrupa, neobligāti aizvietota ar vienu vai vairākiem 
B, un t ir 0, 1, 2, 3, 4, 5 vai 6,
-(CH2)u-O-C1-7alkilgrupa, turklāt u ir 2, 3, 4, 5 vai 6,
-CHRi-C(O)ORii, turklāt Ri ir H atoms, benzilgrupa vai C1-4alkil-
grupa, un Rii ir H atoms vai C1-7alkilgrupa, -S(O)2-C1-7alkilgrupa, 
-S(O)2-C3-7cikloalkilgrupa,
-(CH2CH2O)vRiii, turklāt v ir no 1 līdz 3, un Riii ir H atoms vai 
C1-7alkilgrupa,
-(CH2)w-heteroarilgrupa vai -(CH2)w-arilgrupa, katra neobligāti aiz-
vietota ar vienu vai vairākiem E, un turklāt w ir 0, 1, 2, 3 vai 4,
-(CH2)x-heterociklilgrupa, turklāt x ir 0, 1, 2, 3 vai 4, un turklāt 
heterociklilgrupa ir neobligāti aizvietota ar vienu vai vairākiem 
aizvietotājiem no sekojošas grupas:
oksogrupa,
C1-7alkilgrupa,
C3-7cikloalkilgrupa, neobligāti aizvietota ar vienu vai vairākiem B,
ciāngrupa,
benzilgrupa, neobligāti aizvietota ar vienu vai vairākiem E,
-(CH2)y-C(O)Riv, turklāt y ir 0, 1, 2, 3 vai 4, un Riv ir hidroksilgrupa, 
C1-7alkilgrupa vai C1-7alkoksigrupa,
-(CH2)z-C(O)NRvRvi, turklāt z ir 0, 1, 2, 3 vai 4, un Rv un Rvi ir
neatkarīgi
H atoms,
C1-7alkilgrupa, neobligāti aizvietota ar vienu vai vairākiem halogēna 
atomiem, OH vai CN grupām,
C3-7cikloalkilgrupa, neobligāti aizvietota ar vienu vai vairākiem B,
5- vai 6-locekļu heterociklilgrupa, neobligāti aizvietota ar vienu vai 
vairākiem A, vai
Rb un Rc kopā ar N atomu, pie kura tie pievienoti, veido hetero-
ciklilgrupu vai heteroarilgrupu, neobligāti aizvietotu ar vienu vai 
vairākiem A, vai
Rb un Rc kopā ar N atomu, pie kura tie pievienoti, veido 7- līdz 
12-locekļu spirociklisku heterociklu, neobligāti aizvietotu ar vienu 
vai vairākiem A,
pie nosacījuma, ja Rb un Rc vienlaicīgi nav H atomi,
A ir hidroksilgrupa, oksogrupa, C1-7alkilgrupa, C1-7alkoksigrupa, 
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C1-7halogēnalkilgrupa, C1-7hidroksialkilgrupa, halogēna atoms vai 
ciāngrupa,
B ir halogēna atoms, hidroksilgrupa, ciāngrupa, C1-4alkilgrupa, 
benziloksigrupa vai C1-4halogēnalkilgrupa,
E ir halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, hidroksilgrupa, C1-7alkil-
grupa, C1-7alkoksigrupa, C1-7halogēnalkilgrupa, C1-7hidroksialkilgrupa, 
C1-7ciānalkilgrupa, C1-7halogēnalkoksigrupa vai C3-7cikloalkilgrupa,
vai tā farmaceitiski pieņemams sāls.
 5. Savienojums saskaņā ar 1., 2. vai 3. pretenziju, turklāt 
R4 ir
H atoms,
C1-7alkilgrupa, neobligāti aizvietota ar vienu vai vairākiem halogēna 
atomiem, ciāngrupām vai hidroksilgrupām,
C1-7alkoksigrupa, neobligāti aizvietota ar vienu vai vairākiem ha-
logēna atomiem,
ciāngrupa,
nitrogrupa,
S-C1-7alkilgrupa, S(O)-C1-7alkilgrupa,
benziloksigrupa, neobligāti aizvietota ar vienu vai vairākām E,
E ir halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, hidroksilgrupa, C1-7alkil-
grupa, C1-7alkoksigrupa, C1-7halogēnalkilgrupa, C1-7hidroksialkilgrupa, 
C1-7ciānalkilgrupa, C1-7halogēnalkoksigrupa vai C3-7cikloalkilgrupa,
vai tā farmaceitiski pieņemams sāls.
 6. Savienojums saskaņā ar 1., 2. vai 3. pretenziju, turklāt 
R4 ir -C(O)Ra grupa, turklāt Ra ir hidroksilgrupa, C1-7alkoksigrupa, 
C1-7alkilgrupa, fenoksigrupa vai fenilgrupa.
 7. Savienojums saskaņā ar 1., 2. vai 3. pretenziju, turklāt R4 ir 
3- līdz 7-locekļu heterociklilgrupa, neobligāti aizvietota ar vienu vai 
vairākiem A, A ir hidroksilgrupa, oksogrupa, C1-7alkilgrupa, C1-7alk-
oksi grupa, C1-7halogēnalkilgrupa, C1-7hidroksialkilgrupa, halogēna 
atoms vai ciāngrupa, vai tā farmaceitiski pieņemams sāls.
 8. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 7. pretenzijai, 
turklāt R5 ir
H atoms,
C1-7alkilgrupa, neobligāti aizvietota ar vienu vai vairākiem halogēna 
atomiem, ciāngrupām vai hidroksilgrupām, benziloksigrupa, ne-
obligāti aizvietota ar vienu vai vairākām E,
3- līdz 7-locekļu heterociklilgrupa, neobligāti aizvietota ar vienu 
vai vairākiem A, -C(O)-NRbRc grupa, turklāt Rb un Rc ir katrs 
neatkarīgi H atoms,
A ir hidroksilgrupa, oksogrupa, C1-7alkilgrupa, C1-7alkoksigrupa, 
C1-7halogēnalkilgrupa, C1-7hidroksialkilgrupa, halogēna atoms vai 
ciāngrupa,
E ir halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, hidroksilgrupa, C1-7alkil-
grupa, C1-7alkoksigrupa, C1-7halogēnalkilgrupa, C1-7hidroksialkilgrupa, 
C1-7ciānalkilgrupa, C1-7halogēnalkoksigrupa vai C3-7cikloalkilgrupa.
 9. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 8. pretenzijai, 
turklāt savienojums ir
2-metil-6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-piridīns,
N-metil-6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-nikotīnamīds,
N-etil-6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-nikotīnamīds,
N-(2-fluor-etil)-6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-nikotīnamīds,
N-(2,2-difluor-etil)-6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-nikotīn-
amīds,
6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-N-(2,2,2-trifluor-etil)-nikotīn-
amīds,
N-(2-hidroksi-etil)-6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-nikotīn-
amīds,
(R,S)-N-(2-hidroksi-propil)-6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-
nikotīnamīds,
N-(3-metoksi-propil)-6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-nikotīn-
amīds,
N-ciklopropilmetil-6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-nikotīn-
amīds,
N-(2-etil-butil)-6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-nikotīn-
amīds,
N-(4-ciān-tiazol-2-ilmetil)-6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-
nikotīnamīds,
6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-N-piridin-2-ilmetil-nikotīn-
amīds,
N-(6-metil-3-okso-2,3-dihidro-piridazin-4-ilmetil)-6-(5-metil-3-fenil-
izoksazol-4-ilmetoksi)-nikotīnamīds,
N-izopropil-6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-nikotīnamīds,
N-ciklopropil-6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-nikotīnamīds,

N-ciklobutil-6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-nikotīnamīds,
N-ciklopentil-6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-nikotīnamīds,
6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-N-(tetrahidropiran-4-il)-
nikotīn amīds,
(R,S)-N-(2,2-dimetil-tetrahidro-piran-4-il)-6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-
4-ilmetoksi)-nikotīnamīds,
N-(1,1-diokso-heksahidro-1,6-tiopiran-4-il)-6-(5-metil-3-fenil-izoks-
azol-4-ilmetoksi)-nikotīnamīds,
6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-N-(1-metil-piperidin-4-il)-
nikotīn amīds,
N-(1-etil-piperidin-4-il)-6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-
nikotīn amīds,
N-(1-izopropil-piperidin-4-il)-6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-
nikotīnamīds,
N-(1-benzil-piperidin-4-il)-6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-
nikotīnamīds,
N-(1-etil-piperidin-3-il)-6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-
nikotīn amīds,
(3-{[6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-piridin-3-karbonil]-
amino}-piperidin-1-il)-etiķskābe,
6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-N-{1-[(2,2,2-trifluor-etil-
karbamoil)-metil]-piperidin-3-il}-nikotīnamīds, 
N-{1-[(2-hidroksi-etilkarbamoil)-metil]-piperidin-3-il}-6-(5-metil-3-fenil-
izoksazol-4-ilmetoksi)-nikotīnamīds,
N-(4-fluor-fenil)-6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-nikotīnamīds, 
4-benziloksi-2-(5-metil-3-fenilizoksazol-4-ilmetoksi)-piridīns,
1-metil-2’-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-1,2,3,6-tetra-
hidro-[4,4’]bipiridinils,
2-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-N-(2,2,2-trifluor-etil)-izo-
nikotīn amīds,
6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-N-(tetrahidropiran-4-il)-4-tri-
fluormetil-nikotīnamīds,
5-metil-6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-N-(tetrahidropiran-
4-il)-nikotīnamīds,
N-izopropil-5-metil-6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-nikotīn-
amīds,
6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-N-(tetrahidro-furan-3-ilmetil)-
nikotīnamīds,
[6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-piridin-3-il]-(2-oksa-6-aza- 
spiro[3.3]hept-6-il)-me tan ons,
6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-nikotīnskābes izopropil-
esteris,
6-[3-(2-fluor-fenil)-5-metil-izoksazol-4-ilmetoksi]-N-(2,2,2-trifluor-etil)-
nikotīnamīds,
6-[3-(2-fluor-fenil)-5-metil-izoksazol-4-ilmetoksi]-N-(2,2,3,3,3-
pentafluor-propil)-nikotīnamīds,
6-[3-(2-fluor-fenil)-5-metil-izoksazol-4-ilmetoksi]-N-izopropil-nikotīn-
amīds,
6-[3-(2-fluor-fenil)-5-metil-izoksazol-4-ilmetoksi]-N-(tetrahidro-piran-
4-il)-nikotīnamīds,
6-[3-(3-fluor-fenil)-5-metil-izoksazol-4-ilmetoksi]-N-(2,2,2-trifluor-etil)-
nikotīnamīds,
N-ciklopropilmetil-6-[3-(3-fluor-fenil)-5-metil-izoksazol-4-ilmetoksi]-
nikotīnamīds,
6-[3-(3-fluor-fenil)-5-metil-izoksazol-4-ilmetoksi]-N-izopropil-nikotīn-
amīds,
6-[3-(3-fluor-fenil)-5-metil-izoksazol-4-ilmetoksi]-N-(tetrahidro-piran-
4-il)-nikotīnamīds,
6-[3-(3-hlor-fenil)-5-metil-izoksazol-4-ilmetoksi]-N-(2,2,2-trifluor-etil)-
nikotīnamīds,
6-[3-(3-hlor-fenil)-5-metil-izoksazol-4-ilmetoksi]-N-ciklopropilmetil-
nikotīnamīds,
6-[3-(3-hlor-fenil)-5-metil-izoksazol-4-ilmetoksi]-N-ciklopropil-nikotīn-
amīds,
6-[3-(3-hlor-fenil)-5-metil-izoksazol-4-ilmetoksi]-N-(tetrahidropiran-
4-il)-nikotīnamīds,
6-[3-(4-fluor-fenil)-5-metil-izoksazol-4-ilmetoksi]-N-(2,2,2-trifluor-etil)-
nikotīnamīds,
N-ciklopropilmetil-6-[3-(4-fluor-fenil)-5-metil-izoksazol-4-ilmetoksi]-
nikotīnamīds,
6-[3-(4-fluor-fenil)-5-metil-izoksazol-4-ilmetoksi]-N-izopropil-nikotīn-
amīds,
N-ciklopropil-6-[3-(4-fluor-fenil)-5-metil-izoksazol-4-ilmetoksi]-nikotīn-
amīds,
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6-[3-(4-fluor-fenil)-5-metil-izoksazol-4-ilmetoksi]-N-(tetrahidropiran-
4-il)-nikotīnamīds,
(1,1-diokso-1λ6-tiomorfolin-4-il)-{6-[3-(4-fluor-fenil)-5-metil-izoksazol-
4-ilmetoksi]-piridin-3-il}-metanons,
3-{6-[3-(4-fluor-fenil)-5-metil-izoksazol-4-ilmetoksi]-piridin-3-il}-
oksetan-3-ols,
6-[3-(4-hlor-fenil)-5-metil-izoksazol-4-ilmetoksi]-nikotīnskābes metil-
esteris,
6-[3-(4-hlor-fenil)-5-metil-izoksazol-4-ilmetoksi]-N-(2,2,2-trifluor-etil)-
nikotīnamīds,
6-[3-(4-hlor-fenil)-5-metil-izoksazol-4-ilmetoksi]-N-ciklopropilmetil-
nikotīnamīds,
6-[3-(4-hlor-fenil)-5-metil-izoksazol-4-ilmetoksi]-N-izopropil-nikotīn-
amīds,
6-[3-(4-hlor-fenil)-5-metil-izoksazol-4-ilmetoksi]-N-ciklopropil-nikotīn-
amīds,
6-[3-(4-hlor-fenil)-5-metil-izoksazol-4-ilmetoksi]-N-(tetrahidro-piran-
4-il)-nikotīnamīds,
{6-[3-(4-hlor-fenil)-5-metil-izoksazol-4-ilmetoksi]-piridin-3-il}-(1,1-
diokso-1λ6-tiomorfolin-4-il)-metanons,
{6-[3-(4-hlor-fenil)-5-metil-izoksazol-4-ilmetoksi]-piridin-3-il}-morfolin-
4-il-metanons,
{6-[3-(4-hlor-fenil)-5-metil-izoksazol-4-ilmetoksi]-piridin-3-il}-tio-
morfolin-4-il-metanons,
6-[3-(3,4-difluor-fenil)-5-metil-izoksazol-4-ilmetoksi]-N-(2,2,2-tri fluor-
etil)-nikotīnamīds,
6-[3-(3,4-difluor-fenil)-5-metil-izoksazol-4-ilmetoksi]-N-izopropil-
nikotīn amīds,
6-[3-(3,4-difluor-fenil)-5-metil-izoksazol-4-ilmetoksi]-N-(tetrahidro-
piran-4-il)-nikotīnamīds,
6-[3-(4-fluor-fenil)-5-trifluor-metil-izoksazol-4-ilmetoksi]-N-(tetrahidro-
piran-4-il)-nikotīnamīds,
6-(5-metil-3-piridin-4-il-izoksazol-4-ilmetoksi)-N-(2,2,2-trifluor-etil)-
nikotīnamīds,
N-ciklopropilmetil-6-(5-metil-3-piridin-4-il-izoksazol-4-ilmetoksi)-
nikotīn amīds,
N-ciklopropil-6-(5-metil-3-piridin-4-il-izoksazol-4-ilmetoksi)-nikotīn-
amīds,
N-izopropil-6-(5-metil-3-piridin-4-il-izoksazol-4-ilmetoksi)-nikotīn-
amīds,
6-(5-metil-3-piridin-4-il-izoksazol-4-ilmetoksi)-N-(tetrahidro-piran-4-il)-
nikotīnamīds,
N-izopropil-6-[(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetil)-amino]-nikotīn-
amīds,
6-[(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetil)-amino]-N-(tetrahidropiran-4-il)-
nikotīnamīds,
6-{[3-(4-fluor-fenil)-5-metil-izoksazol-4-ilmetil]-amino}-N-(2,2,2-
trifluor-etil)-nikotīnamīds,
N-ciklopropilmetil-6-{[3-(4-fluor-fenil)-5-metil-izoksazol-4-ilmetil]-
amino}-nikotīnamīds,
6-{[3-(4-fluor-fenil)-5-metil-izoksazol-4-ilmetil]-amino}-N-izopropil-
nikotīnamīds,
N-ciklopropil-6-{[3-(4-fluor-fenil)-5-metil-izoksazol-4-ilmetil]-amino}-
nikotīnamīds,
6-{[3-(4-fluor-fenil)-5-metil-izoksazol-4-ilmetil]-amino}-N-(tetrahidro-
piran-4-il)-nikotīnamīds, 
N-(2-hidroksi-1,1-dimetil-etil)-6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-
nikotīnamīds,
N-(2-metoksi-etil)-6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-nikotīn-
amīds,
N-(1,1-diokso-tetrahidro-tiofen-3-il)-6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-
4-ilmetoksi)-nikotīnamīds,
6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-N-(3,3,3-trifluor-2-hidroksi-
propil)-nikotīnamīds,
(4-hidroksi-piperidin-1-il)-[6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-
piridin-3-il]-metanons,
N-(3-hidroksi-2,2-dimetil-propil)-6-(5-metil-3-fenil-izoks azol-4-
ilmetoksi)-nikotīnamīds,
N-(2-izopropoksi-etil)-6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-nikotīn-
amīds,
N-(2-hidroksi-1-metil-etil)-6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-
nikotīnamīds,
(3-hidroksi-azetidin-1-il)-[6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-pi-
ridin-3-il]-metanons,

N-(2-hidroksi-cikloheksil)-6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-
nikotīnamīds,
N-(2-hidroksi-2-metil-propil)-6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-
nikotīnamīds,
N-(1-hidroksi-ciklopropilmetil)-6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-il-
metoksi)-nikotīnamīds,
N-((R)-2-hidroksi-1-metil-etil)-6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-
nikotīnamīds,
N-((S)-2-hidroksi-1-metil-etil)-6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-
nikotīnamīds,
N-((1R,2R)-2-hidroksi-cikloheksil)-6-(5-metil-3-fenil-izoks azol-4-
ilmetoksi)-nikotīnamīds,
N-((1S,2S)-2-hidroksi-cikloheksil)-6-(5-metil-3-fenil-izoks azol-4-
ilmetoksi)-nikotīnamīds,
N-((1S,2R) un (1R,2S)-2-hidroksi-cikloheksil)-6-(5-metil-3-fenil-izoks-
azol-4-ilmetoksi)-nikotīnamīds,
N-(2-hidroksi-ciklopentil)-6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-
nikotīn amīds,
N-(2-hidroksi-1-hidroksimetil-etil)-6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-
4-ilmetoksi)-nikotīnamīds,
6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-N-(S)-tetrahidrofuran-3-il-
nikotīnamīds,
N-((1R,2S)-2-hidroksi-cikloheksil)-6-(5-metil-3-fenil-izoks azol-4-
ilmetoksi)-nikotīnamīds vai
N-((1S,2R)-2-hidroksi-cikloheksil)-6-(5-metil-3-fenil-izoks azol-4-
ilmetoksi)-nikotīnamīds,
N-((1S,2R)-2-hidroksi-cikloheksil)-6-(5-metil-3-fenil-izoks azol-4-
ilmetoksi)-nikotīnamīds vai
N-((1R,2S)-2-hidroksi-cikloheksil)-6-(5-metil-3-fenil-izoks azol-4-
ilmetoksi)-nikotīnamīds,
N-((S)-1-hidroksimetil-2-metil-propil)-6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-
4-ilmetoksi)-nikotīnamīds,
N-((S)-1-hidroksimetil-3-metil-butil)-6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-
4-ilmetoksi)-nikotīnamīds,
N-((S)-1-hidroksimetil-propil)-6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-
nikotīnamīds,
N-((R)-1-hidroksimetil-propil)-6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-
nikotīnamīds,
N-((1R,2S)-2-hidroksi-ciklopentil)-6-(5-metil-3-fenil-izoks azol-4-
ilmetoksi)-nikotīnamīds vai
N-((1S,2R)-2-hidroksi-ciklopentil)-6-(5-metil-3-fenil-izoks azol-4-
ilmetoksi)-nikotīnamīds,
N-((1S,2R)-2-hidroksi-ciklopentil)-6-(5-metil-3-fenil-izoks azol-4-
ilmetoksi)-nikotīnamīds vai
N-((1R,2S)-2-hidroksi-ciklopentil)-6-(5-metil-3-fenil-izoks azol-4-
ilmetoksi)-nikotīnamīds,
N-((1S,2S)-2-hidroksi-ciklopentil)-6-(5-metil-3-fenil-izoks azol-4-
ilmetoksi)-nikotīnamīds vai
N-((1R,2R)-2-hidroksi-ciklopentil)-6-(5-metil-3-fenil-izoks azol-4-
ilmetoksi)-nikotīnamīds,
N-((1R,2R)-2-hidroksi-ciklopentil)-6-(5-metil-3-fenil-izoks azol-4-
ilmetoksi)-nikotīnamīds vai
N-((1S,2S)-2-hidroksi-ciklopentil)-6-(5-metil-3-fenil-izoks azol-4-
ilmetoksi)-nikotīnamīds,
6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-N-[2-(2-okso-imidazolidin-
1-il)-etil]-nikotīnamīds,
N-(3-hidroksi-butil)-6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-nikotīn-
amīds,
3-{[6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-piridin-3-karbonil]-amino}-
azetidin-1-karbonskābes terc-butilesteris,
N-(2,3-dihidroksi-propil)-6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-
nikotīn amīds,
N-(3-hidroksi-propil)-6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-nikotīn-
amīds,
N-(4-hidroksi-butil)-6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-nikotīn-
amīds,
N-(5-hidroksi-pentil)-6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-nikotīn-
amīds,
N-(6-hidroksi-heksil)-6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-nikotīn-
amīds,
(3-hidroksi-pirolidin-1-il)-[6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-
pirid in-3-il]-metanons,
((S)-2-hidroksimetil-pirolidin-1-il)-[6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-
4-ilmetoksi)-piridin-3-il]-metanons,
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((R)-2-hidroksimetil-pirolidin-1-il)-[6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-
4-ilmetoksi)-piridin-3-il]-metanons,
N-(3-benziloksi-ciklobutil)-6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-
nikotīnamīds,
[6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-piridin-3-il]-(2-metil-pirolidin-
1-il)-metanons,
[6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-piridin-3-il]-pirolidin-1-il-me-
tan ons,
(S)-2-{[6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-piridin-3-karbonil]-
amino}-3-fenilpropionskābes metilesteris,
(cis vai trans)-N-(3-benziloksi-ciklobutil)-6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-
4-ilmetoksi)-nikotīnamīds,
(S)-2-{[6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-piridīn-3-karbonil]-
amino}-3-fenilpropionskābe,
N-(3-metil-oksetan-3-il)-6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-
nikotīn amīds,
butān-1-sulfoskābes [6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-piridīn-
3-karbonil]-amīds,
6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-N-(2,2,2-trifluor-1-metil-etil)-
nikotīnamīds,
6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-N-((S)-2,2,2-trifluor-1-metil-
etil)-nikotīnamīds,
ciklopropānsulfoskābes metil-[6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-il-
metoksi)-piridin-3-karbonil]-amīds,
6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-N-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-
nikotīnamīds,
1-[6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-piridīn-3-karbonil]-1,2-di-
hidro-pirazol-3-ons,
N-(1-metil-ciklopropil)-6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-nikotīn-
amīds,
azetidin-1-il-[6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-piridin-3-il]-me-
tan ons,
(3-metoksi-azetidin-1-il)-[6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-pi-
ridin-3-il]-metanons,
[6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-piridin-3-il]-tiazolidin-3-il-
metanons,
N-(1-ciān-ciklopropil)-6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-nikotīn-
amīds,
6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-N-(1-metil-1H-pirazol-3-il)-
nikotīnamīds,
2-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-5-metilsulfanil-piridīns,
5-metānsulfinil-2-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-piridīns,
6-[3-(4-hlor-fenil)-5-metil-izoksazol-4-ilmetoksi]-N-(2-hidroksi-
1,1-dimetil-etil)-nikotīnamīds,
6-[3-(4-hlor-fenil)-5-metil-izoksazol-4-ilmetoksi]-N-(1-metil-1H-pirazol-
4-il)-nikotīnamīds,
6-[3-(4-hlor-fenil)-5-metil-izoksazol-4-ilmetoksi]-N-((R)-2-hidr oksi-1-
metil-etil)-nikotīnamīds,
6-[3-(4-hlor-fenil)-5-metil-izoksazol-4-ilmetoksi]-N-((S)-2-hidr oksi-1-
metil-etil)-nikotīnamīds,
6-[3-(4-hlor-fenil)-5-metil-izoksazol-4-ilmetoksi]-N-((S)-2,2,2-trifluor-
1-metil-etil)-nikotīnamīds,
6-[3-(4-hlor-fenil)-5-metil-izoksazol-4-ilmetoksi]-N-((1R,2R)-2-hidr-
oksi-ciklopentil)-nikotīnamīds vai
6-[3-(4-hlor-fenil)-5-metil-izoksazol-4-ilmetoksi]-N-((1S,2S)-2-hidr-
oksiciklopentil)-nikotīnamīds,
6-[3-(4-hlor-fenil)-5-metil-izoksazol-4-ilmetoksi]-N-((1S,2S)-2-hidr-
oksi-ciklopentil)-nikotīnamīds vai
6-[3-(4-hlor-fenil)-5-metil-izoksazol-4-ilmetoksi]-N-((1R,2R)-2-hidr-
oksi-ciklopentil)-nikotīnamīds,
6-[3-(2,3-difluor-fenil)-5-metil-izoksazol-4-ilmetoksi]-N-izopropil-
nikotīn amīds,
6-[3-(2,3-difluor-fenil)-5-metil-izoksazol-4-ilmetoksi]-N-(tetrahidro-
piran-4-il)-nikotīnamīds,
6-[3-(2,4-difluor-fenil)-5-metil-izoksazol-4-ilmetoksi]-N-izopropil-
nikotīn amīds,
6-[3-(2,4-difluor-fenil)-5-metil-izoksazol-4-ilmetoksi]-N-(tetrahidro-
piran-4-il)-nikotīnamīds,
6-[3-(2,5-difluor-fenil)-5-metil-izoksazol-4-ilmetoksi]-N-izopropil-
nikotīn amīds,
6-[3-(2,5-difluor-fenil)-5-metil-izoksazol-4-ilmetoksi]-N-(tetrahidro-
piran-4-il)-nikotīn amīds,
6-[3-(3,4-difluor-fenil)-5-metil-izoksazol-4-ilmetoksi]-N-(2-hidroksi-1,1-
dimetil-etil)-nikotīnamīds,

6-[3-(3,4-difluor-fenil)-5-metil-izoksazol-4-ilmetoksi]-N-(3-hidroksi-2,2-
dimetilpropil)-nikotīnamīds,
6-[3-(3,4-difluor-fenil)-5-metil-izoksazol-4-ilmetoksi]-N-(2-hidr oksi-2-
metil-propil)-nikotīnamīds,
6-[3-(4-hlor-2-fluor-fenil)-5-metil-izoksazol-4-ilmetoksi]-N-izopropil-
nikotīnamīds,
6-(5-metil-3-piridin-2-il-izoksazol-4-ilmetoksi)-nikotīnskābes metil-
esteris,
6-(5-metil-3-piridin-2-il-izoksazol-4-ilmetoksi)-N-(tetrahidropiran-4-il)-
nikotīnamīds,
N-izopropil-6-(5-metil-3-piridin-2-il-izoksazol-4-ilmetoksi)-nikotīn-
amīds,
[6-(5-metil-3-piridin-2-il-izoksazol-4-ilmetoksi)-piridin-3-il]-morfolin-
4-il-metanons,
6-(5-metil-3-piridin-2-il-izoksazol-4-ilmetoksi)-N-(2,2,2-trifluor-etil)-
nikotīnamīds,
(1,1-diokso-1,6-tiomorfolin-4-il)-[6-(5-metil-3-piridin-2-il-izoks azol-4-
ilmetoksi)-piridin-3-il]-metanons,
N-ciklopropilmetil-6-(5-metil-3-piridin-2-il-izoksazol-4-ilmetoksi)-
nikotīn amīds,
N-ciklopropil-6-(5-metil-3-piridin-2-il-izoksazol-4-ilmetoksi)-nikotīn-
amīds,
metil-6-(5-metil-3-piridin-2-il-izoksazol-4-ilmetoksi)-nikotīnamīds,
etil-6-(5-metil-3-piridin-2-il-izoksazol-4-ilmetoksi)-nikotīnamīds,
(2-hidroksi-1,1-dimetil-etil)-6-(5-metil-3-piridin-2-il-izoks azol-4-
ilmetoksi)-nikotīnamīds,
[6-(5-metil-3-piridin-2-il-izoksazol-4-ilmetoksi)-piridin-3-il]-tiomorfolin-
4-il-metanons,
6-(5-metil-3-piridin-2-il-izoksazol-4-ilmetoksi)-nikotīnskābe,
(2-hidroksi-etil)-6-(5-metil-3-piridin-2-il-izoksazol-4-ilmetoksi)-nikotīn-
amīds,
(2-metoksi-etil)-6-(5-metil-3-piridin-2-il-izoksazol-4-ilmetoksi)-nikotīn-
amīds,
6-[3-(5-fluor-piridin-2-il)-5-metil-izoksazol-4-ilmetoksi]-nikotīnskābes 
metilesteris,
6-[3-(5-fluor-piridin-2-il)-5-metil-izoksazol-4-ilmetoksi]-nikotīn-
skābe,
6-[3-(5-fluor-piridin-2-il)-5-metil-izoksazol-4-ilmetoksi]-(tetrahidro-
piran-4-il)-nikotīnamīds,
6-[3-(5-fluor-piridin-2-il)-5-metil-izoksazol-4-ilmetoksi]-izopropil-
nikotīn amīds,
ciklopropil-6-[3-(5-fluor-piridin-2-il)-5-metil-izoksazol-4-ilmetoksi]-
nikotīn amīds,
6-[3-(5-fluor-piridin-2-il)-5-metil-izoksazol-4-ilmetoksi](2-hidroksi-1,1-
dimetil-etil)-nikotīnamīds,
ciklopropilmetil-6-[3-(5-fluor-piridin-2-il)-5-metil-izoksazol-4-ilmetoksi]-
nikotīnamīds,
(1,1-diokso-1,6-tiomorfolin-4-il)-{6-[3-(5-fluor-piridin-2-il)-5-metil-
izoks azol-4-ilmetoksi]-piridin-3-il}-metanons,
6-[3-(5-fluor-piridin-2-il)-5-metil-izoksazol-4-ilmetoksi]-(2,2,2-trifluor-
etil)-nikotīnamīds,
6-[3-(5-fluor-piridin-2-il)-5-metil-izoksazol-4-ilmetoksi]-(2-hidroksi-
etil)-nikotīnamīds,
{6-[3-(5-fluor-piridin-2-il)-5-metil-izoksazol-4-ilmetoksi]-piridin-3-il}-
morfolin-4-il-metanons,
etil-6-[3-(5-fluor-piridin-2-il)-5-metil-izoksazol-4-ilmetoksi]-nikotīn-
amīds,
6-[3-(5-fluor-piridin-2-il)-5-metil-izoksazol-4-ilmetoksi]-metil-nikotīn-
amīds,
6-[3-(5-fluor-piridin-2-il)-5-metil-izoksazol-4-ilmetoksi]-N-((S)-2,2,2-tri-
fluor-1-metiletil)-nikotīnamīds,
6-[3-(5-hlor-piridin-2-il)-5-metil-izoksazol-4-ilmetoksi]-nikotīnskābes 
metilesteris,
6-[3-(5-hlor-piridin-2-il)-5-metil-izoksazol-4-ilmetoksi]-(tetrahidro-
piran-4-il)-nikotīn amīds,
6-[3-(5-hlor-piridin-2-il)-5-metil-izoksazol-4-ilmetoksi]-izopropil-
nikotīn amīds,
6-[3-(5-hlor-piridin-2-il)-5-metil-izoksazol-4-ilmetoksi]-ciklopropil-
nikotīn amīds,
6-[3-(5-hlor-piridin-2-il)-5-metil-izoksazol-4-ilmetoksi]-nikotīnskābe,
6-[3-(5-hlor-piridin-2-il)-5-metil-izoksazol-4-ilmetoksi]-(2-hidroksi-1,1-
dimetil-etil)-nikotīnamīds,
6-[3-(5-hlor-piridin-2-il)-5-metil-izoksazol-4-ilmetoksi]-ciklopropilmetil-
nikotīnamīds,



821

Apstiprinātie Eiropas patenti Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi - 20.06.2015

{6-[3-(5-hlor-piridin-2-il)-5-metil-izoksazol-4-ilmetoksi]-piridin-3-il}-
(1,1-diokso-1,6-tiomorfolin-4-il)-metanons,
6-[3-(5-hlor-piridin-2-il)-5-metil-izoksazol-4-ilmetoksi]-(2,2,2-trifluor-
etil)-nikotīnamīds,
{6-[3-(5-hlor-piridin-2-il)-5-metil-izoksazol-4-ilmetoksi]-piridin-3-il}-
morfolin-4-il-metanons,
{6-[3-(5-hlor-piridin-2-il)-5-metil-izoksazol-4-ilmetoksi]-piridin-3-il}-
tiomorfolin-4-il-metanons,
6-[3-(5-hlor-piridin-2-il)-5-metil-izoksazol-4-ilmetoksi]-(2-hidroksi-etil)-
nikotīnamīds,
6-(5-metil-3-pirimidin-4-il-izoksazol-4-ilmetoksi)-nikotīnskābes metil-
esteris,
N-izopropil-6-(5-metil-3-pirimidin-4-il-izoksazol-4-ilmetoksi)-nikotīn-
amīds,
N-ciklopropil-6-(5-metil-3-pirimidin-4-il-izoksazol-4-ilmetoksi)-nikotīn-
amīds,
N-(2-hidroksi-1,1-dimetil-etil)-6-(5-metil-3-pirimidin-4-il-izoksazol-
4-ilmetoksi)-nikotīnamīds,
[6-(5-metil-3-pirimidin-4-il-izoksazol-4-ilmetoksi)-piridin-3-il]-morfolin-
4-il-me tan ons,
N-etil-6-(5-metil-3-pirimidin-4-il-izoksazol-4-ilmetoksi)-nikotīnamīds,
N-metil-6-(5-metil-3-pirimidin-4-il-izoksazol-4-ilmetoksi)-nikotīnamīds,
[6-(5-metil-3-pirimidin-4-il-izoksazol-4-ilmetoksi)-piridin-3-il]-tio-
morfolin-4-il-metanons,
N-(2-hidroksi-etil)-6-(5-metil-3-pirimidin-4-il-izoksazol-4-ilmetoksi)-
nikotīnamīds,
N-izopropil-6-(3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-nikotīnamīds,
6-(3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-N-(tetrahidropiran-4-il)-nikotīnamīds,
6-[3-(4-fluor-fenil)-izoksazol-4-ilmetoksi]-N-izopropil-nikotīnamīds,
6-[3-(4-fluor-fenil)-izoksazol-4-ilmetoksi]-N-(tetrahidro-piran-4-il)-
nikotīn amīds,
6-[3-(4-fluor-fenil)-izoksazol-4-ilmetoksi]-N-(2-hidroksi-1-metil-etil)-
nikotīnamīds,
6-[3-(4-fluor-fenil)-izoksazol-4-ilmetoksi]-N-((R)-2-hidroksi-1-metil-
etil)-nikotīn amīds,
6-[3-(4-fluor-fenil)-izoksazol-4-ilmetoksi]-N-((S)-2-hidroksi-1-metil-
etil)-nikotīn amīds,
N-ciklopropilmetil-6-[3-(4-fluor-fenil)-izoksazol-4-ilmetoksi]-nikotīn-
amīds,
N-ciklopropil-6-[3-(4-fluor-fenil)-izoksazol-4-ilmetoksi]-nikotīnamīds,
6-[3-(4-fluor-fenil)-izoksazol-4-ilmetoksi]-N-(2,2,2-trifluor-etil)-nikotīn-
amīds,
6-[3-(4-fluor-fenil)-izoksazol-4-ilmetoksi]-N-((1S,2S)-2-hidroksi-
ciklopentil)-nikotīnamīds,
6-[3-(4-fluor-fenil)-izoksazol-4-ilmetoksi]-N-((1R,2R)-2-hidroksi-
ciklopentil)-nikotīnamīds vai
6-[3-(4-fluor-fenil)-izoksazol-4-ilmetoksi]-N-((1S,2S)-2-hidroksi-
ciklopentil)-nikotīnamīds,
6-[3-(4-fluor-fenil)-izoksazol-4-ilmetoksi]-N-(2-hidroksi-1-hidroksi-
metil-etil)-nikotīnamīds,
6-[3-(4-fluor-fenil)-izoksazol-4-ilmetoksi]-N-(2-metoksi-etil)-nikotīn-
amīds,
6-[3-(4-fluor-fenil)-izoksazol-4-ilmetoksi]-N-((R)-2-hidroksi-propil)-
nikotīnamīds,
6-[3-(4-fluor-fenil)-izoksazol-4-ilmetoksi]-N-(2-hidroksi-etil)-nikotīn-
amīds,
6-[3-(4-fluor-fenil)-izoksazol-4-ilmetoksi]-N-(1-hidroksi-ciklo propil-
metil)-nikotīnamīds,
N-(1,1-diokso-tetrahidro-1,6-tiofen-3-il)-6-[3-(4-fluor-fenil)-izoksazol-
4-ilmetoksi]-nikotīnamīds,
6-[3-(4-fluor-fenil)-izoksazol-4-ilmetoksi]-N-((1R,2R)-2-hidroksi-
ciklopentil)-nikotīnamīds vai
6-[3-(4-fluor-fenil)-izoksazol-4-ilmetoksi]-N-((1S,2S)-2-hidroksi-
ciklopentil)-nikotīnamīds,
6-[3-(4-hlor-fenil)-izoksazol-4-ilmetoksi]-N-(2,2,2-trifluor-etil)-nikotīn-
amīds,
6-[3-(4-hlor-fenil)-izoksazol-4-ilmetoksi]-N-ciklopropil-nikotīnamīds,
6-[3-(4-hlor-fenil)-izoksazol-4-ilmetoksi]-N-izopropil-nikotīnamīds,
6-[3-(4-hlor-fenil)-izoksazol-4-ilmetoksi]-N-(tetrahidro-piran-4-il)-
nikotīn amīds,
6-[3-(4-hlor-fenil)-izoksazol-4-ilmetoksi]-N-(2-hidroksi-etil)-nikotīn-
amīds,
6-[3-(4-hlor-fenil)-izoksazol-4-ilmetoksi]-N-(2-hidroksi-propil)-nikotīn-
amīds,

6-[3-(4-hlor-fenil)-izoksazol-4-ilmetoksi]-N-(3-hidroksi-propil)-nikotīn-
amīds,
6-[3-(4-hlor-fenil)-izoksazol-4-ilmetoksi]-N-(2-hidroksi-1,1-dimetil-etil)-
nikotīnamīds,
6-[3-(4-hlor-fenil)-izoksazol-4-ilmetoksi]-N-(3-hidroksi-2,2-di metil-
propil)-nikotīn amīds,
3-({6-[3-(4-hlor-fenil)-izoksazol-4-ilmetoksi]-piridīn-3-karbonil}-
amino)-azetidīn-1-karbon skābes terc-butilesteris,
6-[3-(4-hlor-fenil)-izoksazol-4-ilmetoksi]-N-((1S,2S)-2-hidroksi-
ciklopentil)-nikotīnamīds un
6-[3-(4-hlor-fenil)-izoksazol-4-ilmetoksi]-N-((1R,2R)-2-hidroksi-
ciklopentil)-nikotīnamīds,
6-[3-(4-hlor-fenil)-izoksazol-4-ilmetoksi]-N-(2-hidroksi-1-hidroksimetil-
etil)-nikotīnamīds,
6-[3-(4-hlor-fenil)-izoksazol-4-ilmetoksi]-N-((R)-2-hidroksi-1-metil-
etil)-nikotīn amīds,
6-[3-(4-hlor-fenil)-izoksazol-4-ilmetoksi]-N-((S)-2-hidroksi-1-metil-etil)-
nikotīnamīds,
6-[3-(4-hlor-fenil)-izoksazol-4-ilmetoksi]-N-((S)-2,2,2-trifluor-1-metil-
etil)-nikotīnamīds,
6-(3-piridin-2-il-izoksazol-4-ilmetoksi)-N-(tetrahidropiran-4-il)-nikotīn-
amīds,
N-izopropil-6-(3-piridin-2-il-izoksazol-4-ilmetoksi)-nikotīnamīds,
N-ciklopropil-6-(3-piridin-2-il-izoksazol-4-ilmetoksi)-nikotīnamīds,
N-ciklopropilmetil-6-(3-piridin-2-il-izoksazol-4-ilmetoksi)-nikotīnamīds,
6-(3-piridin-2-il-izoksazol-4-ilmetoksi)-N-(2,2,2-trifluor-etil)-nikotīn-
amīds,
N-(2-hidroksi-etil)-6-(3-piridin-2-il-izoksazol-4-ilmetoksi)-nikotīnamīds,
N-etil-6-(3-piridin-2-il-izoksazol-4-ilmetoksi)-nikotīnamīds,
6-[3-(5-fluor-piridin-2-il)-izoksazol-4-ilmetoksi]-(tetrahidropiran-4-il)-
nikotīnamīds,
6-[3-(5-fluor-piridin-2-il)-izoksazol-4-ilmetoksi]-izopropil-nikotīnamīds,
ciklopropil-6-[3-(5-fluor-piridin-2-il)-izoksazol-4-ilmetoksi]-nikotīn-
amīds,
6-[3-(5-fluor-piridin-2-il)-izoksazol-4-ilmetoksi]-(2-hidroksi-1,1-dimetil-
etil)-nikotīnamīds,
6-[3-(5-fluor-piridin-2-il)-izoksazol-4-ilmetoksi]-(2,2,2-trifluor-etil)-
nikotīn amīds,
6-[3-(5-fluor-piridin-2-il)-izoksazol-4-ilmetoksi]-(2-hidroksi-etil)-nikotīn-
amīds,
etil-6-[3-(5-fluor-piridin-2-il)-izoksazol-4-ilmetoksi]-nikotīnamīds, vai
6-[3-(5-fluor-piridin-2-il)-izoksazol-4-ilmetoksi]-metil-nikotīnamīds.
 10. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 9. pretenzi-
jai, turklāt savienojums ir N-izopropil-6-(5-metil-3-fenilizoksazol-
4-ilmetoksi)-nikotīnamīds vai tā farmaceitiski pieņemams sāls.
 11. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 9. pretenzijai, 
turklāt savienojums ir (1,1-diokso-1λ6-tiomorfolin-4-il)-{6-[3-(4-fluor-
fenil)-5-metil-izoksazol-4-ilmetoksi]-piridin-3-il}-metanons vai tā far-
maceitiski pieņemams sāls.
 12. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 9. pretenzijai, 
turklāt savienojums ir {6-[3-(4-hlor-fenil)-5-metilizoksazol-4-ilmetoksi]-
piridin-3-il}-morfolin-4-il-metanons vai tā farmaceitiski pieņemams 
sāls.
 13. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 9. pretenzijai, 
turklāt savienojums ir [6-(5-metil-3-piridin-2-il-izoksazol-4-ilmetoksi)-
piridin-3-il]-morfolin-4-il-metanons vai tā farmaceitiski pieņemams 
sāls.
 14. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 9. pretenzi-
jai, turklāt savienojums ir 6-[3-(5-fluor-piridin-2-il)-5-metilizoksazol-
4-ilmetoksi]-izopropil-nikotīnamīds vai tā farmaceitiski pieņemams 
sāls.
 15. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 9. pretenzijai, 
turklāt savienojums ir (1,1-diokso-1λ6-tiomorfolin-4-il)-{6-[3-(5-fluor-
piridin-2-il)-5-metil-izoksazol-4-ilmetoksi]-piridin-3-il}-metanons vai tā 
farmaceitiski pieņemams sāls.
 16. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 9. pretenzijai, 
turklāt savienojums ir {6-[3-(5-hloro-piridin-2-il)-5-metil-izoksazol-
4-ilmetoksi]-piridin-3-il}-tiomorfolin-4-il-metanons vai tā farmaceitiski 
pieņemams sāls.
 17. Savienojums, kurš izvēlēts no sekojošiem:
N-(2-acetilamino-etil)-6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-nikotīn-
amīds,
(2-{[6-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-piridin-3-karbonil]-
amino}-etil)-karbamīnskābes terc-butilesteris,
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6-(5-metil-3-m-tolil-izoksazol-4-ilmetoksi)-N-(tetrahidropiran-4-il)-
nikotīn amīds,
N-izopropil-6-(5-metil-3-m-tolil-izoksazol-4-ilmetoksi)-nikotīnamīds,
6-(5-metil-3-p-tolil-izoksazol-4-ilmetoksi)-N-(tetrahidro-piran-4-il)-
nikotīn amīds,
N-izopropil-6-(5-metil-3-p-tolil-izoksazol-4-ilmetoksi)-nikotīnamīds,
6-[3-(2-fluor-4-metil-fenil)-5-metil-izoksazol-4-ilmetoksi]-N-izopropil-
nikotīnamīds,
N-(2-acetilamino-etil)-6-[3-(4-fluor-fenil)-izoksazol-4-ilmetoksi]-
nikotīn amīds,
N-(2-acetilamino-etil)-6-[3-(4-hlor-fenil)-izoksazol-4-ilmetoksi]-nikotīn-
amīds,
5-(3-metil-[1,2,4]oksadiazol-5-il)-2-(5-metil-3-fenil-izoksazol-
4-ilmetoksi)-piridīns, un
2-(5-metil-3-fenil-izoksazol-4-ilmetoksi)-5-(5-metil-4H-[1,2,4]triazol-
3-il)-piridīns.
 18. Savienojuma ar formulu (I)

iegūšanas process,
turklāt X ir O atoms, un R1 līdz R6 ir tādi, kā noteikti 1. pretenzijā, 
process ietver stadijas:
 a) savienojuma ar formulu (XIV)

reakcija ar savienojumiem ar formulu (XV)

bāzes klātbūtnē šķīdinātāja vidē, vai alternatīva pieeja;
 b) ja reaģē savienojums XIV ar savienojumu XVI

trifenilfosfīna un dietilazadikarboksilāta klātbūtnē šķīdinātāja vidē.
 19. Savienojuma ar formulu (Ic)

iegūšanas process,

turklāt R4 ir -C(O)OH vai -C(O)OMe, vai R4 ir -C(O)NRbRc, kā 
noteikts 1. pretenzijā, process ietver stadijas:
 a) savienojuma ar formulu (XIX)

reakcija ar metil-6-hlornikotinātu, bāzes klātbūtnē, piemērotā šķī-
dinātājā, lai iegūtu savienojumu ar formulu (I-c’)

;

 b) neobligāti pēc tam sekojoša estera hidrolīze, lai iegūtu 
savienojumu (I-c”)

;

 c) neobligāti pēc tam sekojoša savienojuma (I-c”) amidēšanas 
reakcija ar amīnu RbRcNH šķīdinātājā, lai iegūtu savienojumu ar 
formulu (Ic), turklāt R4 ir -C(O)NRbRc, kā noteikts 1. pretenzijā, 
vai alternatīva pieeja, kad
 d) savienojums ar formulu (I-c’) reaģē ar Me3Al ar amīnu RbRcNH 
šķīdinātājā, lai iegūtu savienojumu ar formulu (Ic), turklāt R4 ir 
-C(O)NRbRc, kā noteikts 1. pretenzijā.
 20. Medikaments, kas satur vismaz vienu savienojumu ar for-
mulu (I) saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 17. pretenzijai.
 21. Savienojuma ar formulu (I) saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
17. pretenzijai pielietošana medikamenta iegūšanai, kas būs node-
rīgs izziņas spējas uzlabošanai vai izziņas traucējumu ārstēšanai.
 22. Savienojuma ar formulu (I) pielietošana saskaņā ar 21. pre-
tenziju medikamenta iegūšanai Alcheimera slimības ārstēšanai.

 
 
 (51) C12N 15/82(200601) (11) 2231861
  C12N 15/113(201001)

  C07K 14/415(200601)

  A01H 5/00(200601)

 (21) 08860815.3  (22) 11.12.2008
 (43) 29.09.2010
 (45) 29.10.2014
 (31) 996982 P  (32) 13.12.2007 (33) US
 (86) PCT/EP2008/010546  11.12.2008
 (87) WO2009/074325  18.06.2009
 (73) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 

Neuchâtel, CH
 (72) HAYES, Alec, US
  KUDITHIPUDI, Chengalrayan, US
  VAN DER HOEVEN, Rutger, CH
 (74) Roberts, Michael Austin, Reddie & Grose LLP, 16 Theobalds 

Road, London WC1X 8PL, GB
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  Aleksandra FORTŪNA, FORAL Intelektuālā īpašuma 
aģentūra, SIA, a/k 98, Rīga, LV-1050, LV

 (54) TRANSGĒNI AUGI, KAS PAREDZĒTI SAMAZINĀTAM 
KADMIJA TRANSPORTAM, ATVASINĀTI PRODUKTI UN 
AR TIEM SAISTĪTĀS METODES

  TRANSGENIC PLANTS MODIFIED FOR REDUCED CAD-
MIUM TRANSPORT, DERIVATIVE PRODUCTS, AND RE-
LATED METHODS

 (57) 1. NtHMA RNSi konstrukcija, kas ir spējīga inhibēt NtHMA 
informācijas RNS, kurai tā atbilst, ekspresiju, turklāt konstrukcija 
ietver vai sastāv no:
pirmās sekvences, kurai ir vismaz 70 % sekvences identitāte ar 
SEQ ID NO: 3 vai 47;
otrās sekvences; un
trešās sekvences ar pirmās sekvences apgrieztu komplementāru 
sekvenci, kurai ir tāda pati orientācija kā pirmajai sekvencei,
turklāt otrā sekvence ir starp pirmo sekvenci un trešo sekvenci 
un otrā sekvence funkcionāli ir saistīta ar pirmo sekvenci un trešo 
sekvenci.
 2. NtHMA RNSi konstrukcija saskaņā ar 1. pretenziju, kurā:
 (a) pirmajai sekvencei ir vismaz 95 % sekvences identitāte ar 
sekvenci, kas izvēlēta no vienas vai vairākām grupām, kas sastāv 
no: 1. eksona, kā noteikts SEQ ID NO: 5, 1. eksona fragmenta, kā 
noteikts SEQ ID NO: 5, 2. eksona, kā noteikts SEQ ID NO: 7, 2. ek-
sona fragmenta, kā noteikts SEQ ID NO: 7, 3. eksona, kā noteikts 
SEQ ID NO: 9, 3. eksona fragmenta, kā noteikts SEQ ID NO: 9, 
4. eksona, kā noteikts SEQ ID NO: 11, 4. eksona fragmenta, kā 
noteikts SEQ ID NO: 11, 5. eksona, kā noteikts SEQ ID NO: 13, 
5. eksona fragmenta, kā noteikts SEQ ID NO: 13, 6. eksona, 
kā noteikts SEQ ID NO: 15, 6. eksona fragmenta, kā noteikts 
SEQ ID NO: 15, 7. eksona, kā noteikts SEQ ID NO: 17, 7. ekso-
na fragmenta, kā noteikts SEQ ID NO: 17, 8. eksona, kā noteikts 
SEQ ID NO: 19, 8. eksona fragmenta, kā noteikts SEQ ID NO: 19, 
9. eksona, kā noteikts SEQ ID NO: 21, 9. eksona fragmenta, kā 
noteikts SEQ ID NO: 21, 10. eksona, kā noteikts SEQ ID NO: 23, 
10. eksona fragmenta, kā noteikts SEQ ID NO: 23, 11. eksona, 
kā noteikts SEQ ID NO: 25 un 11. eksona fragmenta, kā noteikts 
SEQ ID NO: 25;
 (b) otrajai sekvencei ir vismaz 95 % sekvences identitāte ar 
sekvenci, kas izvēlēta no vienas vai vairākām grupām, kas sastāv 
no: 1. introna, kā noteikts SEQ ID NO: 4, 1. introna fragmenta, kā 
noteikts SEQ ID NO: 4, 2. introna, kā noteikts SEQ ID NO: 6, 2. in-
trona fragmenta, kā noteikts SEQ ID NO: 6, 3. introna, kā noteikts 
SEQ ID NO: 8, 3. introna fragmenta, kā noteikts SEQ ID NO: 8, 
4. introna, kā noteikts SEQ ID NO: 10, 4. introna fragmenta, kā 
noteikts SEQ ID NO: 10, 5. introna, kā noteikts SEQ ID NO: 12, 
5. introna fragmenta, kā noteikts SEQ ID NO: 12, 6. introna, 
kā noteikts SEQ ID NO: 14, 6. introna fragmenta, kā noteikts 
SEQ ID NO: 14, 7. introna, kā noteikts SEQ ID NO: 16, 7. intro-
na fragmenta, kā noteikts SEQ ID NO: 16, 8. introna, kā noteikts 
SEQ ID NO: 18, 8. introna fragmenta, kā noteikts SEQ ID NO: 18, 
9. introna, kā noteikts SEQ ID NO: 20, 9. introna fragmenta, kā 
noteikts SEQ ID NO: 20, 10. introna, kā noteikts SEQ ID NO: 22, 
10. introna fragmenta, kā noteikts SEQ ID NO: 22, 11. introna, 
kā noteikts SEQ ID NO: 24, 11. introna fragmenta, kā noteikts 
SEQ ID NO: 24, 12. introna, kā noteikts SEQ ID NO: 26 un 
12. introna fragmenta, kā noteikts SEQ ID NO: 26;
 (c) trešajai sekvencei ir vismaz 95 % sekvences identitāte ar 
sekvenci, kas izvēlēta no vienas vai vairākām grupām, kas sastāv 
no: SEQ ID NO: 27, SEQ ID NO: 27 fragmenta, SEQ ID NO: 28, 
SEQ ID NO: 28 fragmenta, SEQ ID NO: 29, SEQ ID NO: 29 frag-
menta, SEQ ID NO: 30, SEQ ID NO: 30 fragmenta, SEQ ID NO: 31, 
SEQ ID NO: 31 fragmenta, SEQ ID NO: 32, SEQ ID NO: 32 frag-
menta, SEQ ID NO: 33, SEQ ID NO: 33 fragmenta, SEQ ID NO: 34, 
SEQ ID NO: 34 fragmenta, SEQ ID NO: 35, SEQ ID NO: 35 frag-
menta, SEQ ID NO: 36, SEQ ID NO: 36 fragmenta, SEQ ID NO: 37 
un SEQ ID NO: 37 fragmenta;
 (d) pirmā sekvence satur SEQ ID NO: 38, otrā sekvence satur 
SEQ ID NO: 39 un trešā sekvence satur SEQ ID NO: 40;
 (e) pirmā sekvence satur SEQ ID NO: 42, otrā sekvence satur 
SEQ ID NO: 43 un trešā sekvence satur SEQ ID NO: 44; vai
 (f) vienu, divas vai trīs (a), (b), (c), (d) un (e).
 3. NtHMA RNSi konstrukcija saskaņā ar 1. pretenziju, kurā 
pirmās un otrās sekvences garums ir izvēlēts no rindas, kas sa-

stāv no 20 līdz 30 nukleotīdiem, 30 līdz 50 nukleotīdiem, 50 līdz 
100 nukleotīdiem, 100 līdz 150 nukleotīdiem, 150 līdz 200 nuk-
leotīdiem, 200 līdz 300 nukleotīdiem, 300 līdz 400 nukleotīdiem, 
400 līdz 500 nukleotīdiem, 500 līdz 600 nukleotīdiem un 600 līdz 
700 nukleotīdiem.
 4. Ekspresijas vektors, kas satur promoteru, kas ir novietots 
augšpusējā posmā un funkcionāli saistīts ar NtHMA RNSi kons-
trukciju saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 3. pretenzijai.
 5. Ekspresijas vektors saskaņā ar 4. pretenziju, kurā promoters 
ir izvēlēts no rindas, kas sastāv no: audu specifiska promotera, 
inducējama promotera un konstitutīva promotera.
 6. Transgēns augs, kas satur RNSi saskaņā ar jebkuru no 
1. līdz 3. pretenzijai ar pazeminātu Cd līmeni vismaz auga daļā, 
salīdzinot ar netransgēna analoga daļu.
 7. Transgēns augs saskaņā ar 6. pretenziju, turklāt transgēnais 
augs ir tabakas augs.
 8. Patēriņam paredzēts tabakas izstrādājums, kas ietver augu 
lapas, kas satur RNSi saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 3. pretenzijai 
un ir ievāktas no transgēnā auga saskaņā ar 6. pretenziju tā, ka 
lapām ir samazināts Cd līmenis, salīdzinot ar lapām, kas ir ievāktas 
no netransgēna analoga, kas ir audzēts identiskos apstākļos, turklāt 
produktam ir pazemināts Cd līmenis salīdzinājumā ar izstrādājumu, 
kas satur lapas, kas ievāktas no netransgēna analoga, un turklāt 
produkts ir cigārs, cigarete vai bezdūmu tabakas izstrādājums.
 9. Produkts saskaņā ar 8. pretenziju, kurā Cd samazinātais 
līmenis ir aptuveni vismaz 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 
35 %, 40 %, 45 %, 50 %, 55 %, 60 %, 65 %, 70 %, 75 %, 80 %, 
85 %, 90 %, 95 %, 96 %, 97 %, 98 % vai 99 %.
 10. Produkts saskaņā ar 8. vai 9. pretenziju, kurā Cd saturs 
ir intervālā no aptuveni 0,01 līdz aptuveni 0,05 ppm, no aptuveni 
0,01 līdz aptuveni 0,1 ppm, no aptuveni 0,01 līdz aptuveni 0,5 ppm, 
no aptuveni 0,01 līdz aptuveni 1,0 ppm vai no aptuveni 0,01 līdz 
aptuveni 5 ppm.
 11. Paņēmiens Cd līmeņa samazināšanai vismaz auga daļā, 
kas ietver:
NtHMA mRNS līmeņa samazināšanu augā, izraisot RNSi konstruk-
cijas ekspresiju, kurā NtHMA ir izvēlēta no rindas, kas sastāv no:
polinukleotīda, kas satur vai kas sastāv no sekvences, kurai ir 
vismaz 70 % sekvences identitāte ar SEQ ID NO: 1, un kodē 
NtHMA transportieri ar P1 B tipa ATP-āzes aktivitāti;
polinukleotīda, kas satur vai kas sastāv no sekvences, kurai ir 
vismaz 50 % sekvences identitāte ar SEQ ID NO: 3;
polinukleotīda, kas satur vai kas sastāv no sekvences, kurai ir 
vismaz 50 % sekvences identitāte ar SEQ ID NO: 47;
polinukleotīda, kas satur vai kas sastāv no sekvences, kas 
kodē polipeptīdu, kuram ir vismaz 70 % sekvences identitāte 
ar SEQ ID NO: 2, turklāt polipeptīds ir NtHMA transportieris ar 
P1B tipa ATP-āzes aktivitāti; un
polinukleotīda, kas satur vai kas sastāv no sekvences, kas 
kodē polipeptīdu, kuram ir vismaz 70 % sekvences identitāte 
ar SEQ ID NO: 49, turklāt polipeptīds ir NtHMA transportieris ar 
P1B tipa ATP-āzes aktivitāti.
 12. Paņēmiens saskaņā ar 11. pretenziju, kurā RNSi konstrukcija 
satur:
pirmo sekvenci, kurai ir vismaz 90 % sekvences identitāte ar 
SEQ ID NO: 3 vai 47;
otro sekvenci; un
trešo sekvenci ar pirmajai sekvencei apgrieztu komplementāru 
sekvenci, kurai ir tāda pati orientācija kā pirmajai sekvencei,
turklāt otrā sekvence ir starp pirmo sekvenci un trešo sekvenci 
un otrā sekvence ir funkcionāli saistīta ar pirmo sekvenci un trešo 
sekvenci.
 13. Paņēmiens saskaņā ar 11. vai 12. pretenziju, kurā pēc 
izteiksmes RNSi konstrukcijas auga daļai Cd saturs ir samazināts 
līdz vismaz aptuveni 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 35 %, 
40 %, 45 %, 50 %, 55 %, 60 %, 65 %, 70 %, 75 %, 80 %, 85 %, 
90 %, 95 %, 96 %, 97 %, 98 % vai 99 %.
 14. Paņēmiens saskaņā ar jebkuru no 11. līdz 13. pretenzijai, 
kurā pēc izteiksmes RNSi konstrukcijas auga daļai Cd saturs ir 
intervālā no aptuveni 0,01 līdz aptuveni 0,05 ppm, no aptuveni 
0,01 līdz aptuveni 0,1 ppm, no aptuveni 0,01 līdz aptuveni 0,5 ppm, 
no aptuveni 0,01 līdz aptuveni 1,0 ppm vai no aptuveni 0,01 līdz 
aptuveni 5 ppm.
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 (51) A61K 31/4422(200601) (11) 2268282
  A61K 9/08(200601)

  A61P 39/04(200601)

  A61K 47/38(200601)

 (21) 08748186.7  (22) 25.04.2008
 (43) 05.01.2011
 (45) 29.10.2014
 (86) PCT/CA2008/000784  25.04.2008
 (87) WO2009/129592  29.10.2009
 (73) Apotex Technologies Inc., 150 Signet Drive, Toronto, 

ON M9L 1T9, CA
 (72) SPINO, Michael, CA
  HUI, Anita, CA
  YANG, Cihua, CA
  KABIR, Mohammed, N., CA
 (74) Howard, Paul Nicholas, et al, Carpmaels & Ransford LLP, 

One Southampton Row, London WC1B 5HA, GB
  Lūcija KUZJUKĒVIČA, Aģentūra PĒTERSONA PATENTS, 

a/k 61, Rīga, LV-1010, LV
 (54) ŠĶIDRS DEFERIPRONU SATUROŠS SASTĀVS AR PA-

TĪKAMU GARŠU
  LIQUID FORMULATION FOR DEFERIPRONE WITH PAL-

ATABLE TASTE
 (57) 1. Iekšķīgi lietojams, farmaceitisks, šķidrs sastāvs, kas 
satur no apmēram 20 līdz apmēram 200 gramiem deferiprona uz 
litru sastāva un garšu maskējošu kompozīciju, turklāt minētā garšu 
maskējošā kompozīcija satur
efektīvu daudzumu saldinātāja uz litru šķidrā sastāva, turklāt mi-
nētais saldinātājs ir izvēlēts no grupas, kas sastāv no aspartāma, 
saharīna, saharīna nātrija sāls, sukralozes un to maisījumiem,
efektīvu daudzumu biezinātāja un suspensijas stabilizatora uz litru 
šķidrā sastāva, turklāt minētais biezinātājs un suspensijas stabiliza-
tors ir hidroksietilceluloze un turklāt hidroksietilcelulozes daudzums 
ir no apmēram 0,5 līdz apmēram 3 gramiem uz litru sastāva,
efektīvu daudzumu mitrinātāja uz litru šķidrā sastāva, turklāt minētais 
mitrinātājs ir glicerīns un turklāt glicerīna daudzums ir no apmēram 
100 līdz apmēram 900 gramiem uz litru sastāva, un
efektīvu daudzumu vismaz viena garšas uzlabotāja, turklāt minētais 
garšas uzlabotājs ir izvēlēts no grupas, kas sastāv no dabīgām 
garšvielām, dabīgām augļu garšvielām, mākslīgām garšvielām, 
mākslīgām augļu garšvielām, piparmētras, piparmētru eļļām un 
to maisījumiem,
turklāt minētā iekšķīgi lietojamā, šķidrā, farmaceitiskā sastāva 
gatavā zāļu forma būtībā ir ar patīkamu garšu un bez rūgtuma.
 2. Sastāvs saskaņā ar 1. pretenziju, kurā garšas uzlabotājs 
ir izvēlēts no grupas, kas sastāv no ķirša, vīnogas, zemenes, 
sarkanā apelsīna, melones, banāna un citrusa un vaniļas, un to 
maisījumiem.
 3. Sastāvs saskaņā ar 1. pretenziju, kas satur vairāk par 
vienu garšas uzlabotāju.
 4. Sastāvs saskaņā ar 1. pretenziju, kurā saldinātājs ir sukra-
loze.
 5. Sastāvs saskaņā ar 4. pretenziju, kurā sukraloze ir dau-
dzumā no apmēram 5 līdz apmēram 30 gramiem uz litru sastāva.
 6. Sastāvs saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt minētā šķidrā 
farmaceitiskā sastāva pH ir no apmēram 2,5 līdz apmēram 5,0.
 7. Sastāvs saskaņā ar 6. pretenziju, kas papildus satur kon-
centrētu sālsskābi.
 8. Sastāvs saskaņā ar 1. pretenziju, kurā minētais saldinātājs 
ir izvēlēts no grupas, kas sastāv no augstas intensitātes mākslī-
gajiem saldinātājiem aspartāma, sukralozes un saharīna.
 9. Sastāvs saskaņā ar 1. pretenziju, kurā minētais saldinātājs 
ir daudzumā no apmēram 0,1 līdz apmēram 3 masas procentiem.
 10. Sastāvs saskaņā ar 1. pretenziju, kurā deferiprons ir dau-
dzumā no apmēram 50 līdz apmēram 200 gramiem uz litru sastāva.
 11. Sastāvs saskaņā ar 2. pretenziju, kurā garšas uzlabotājs 
satur mākslīgu ķiršu garšvielu.
 12. Sastāvs saskaņā ar 11. pretenziju, kurā kā papildu garš-
viela ir pievienota piparmētru eļļa.
 13. Patīkamās garšas, šķidrais, farmaceitiskais sastāvs saska-
ņā ar 1. pretenziju, kas satur no apmēram 50 līdz 200 gramiem 
deferiprona uz litru sastāva, apmēram 15 gramus sukralozes uz 
litru sastāva, apmēram 500 gramus glicerīna uz litru sastāva, 
apmēram 1 gramu hidroksietilcelulozes uz litru sastāva, apmēram 

59 gramus koncentrētas sālsskābes uz litru sastāva, apmēram 
0,40 gramus saulrieta dzeltenā FCF (FD&C Yellow No. 6) uz litru 
sastāva, apmēram 2 gramus mākslīgās ķiršu garšvielas uz litru 
sastāva, apmēram 0,10 gramus piparmētru eļļas uz litru sastāva 
un pietiekamu daudzumu attīrīta ūdens, lai iegūtu 1 litru sastāva.
 14. Sastāvs saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 13. pretenzijai, turklāt 
minētais sastāvs ir paredzēts lietošanai ar dzelzs pārslodzi saistītu 
patoloģisku sirds, mitohondriju vai centrālās nervu sistēmas, ietverot 
smadzenes, stāvokļu ārstēšanā.
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 (54) TAUKSKĀBES ATVASINĀJUMI PERORĀLAI IEVADĪŠA-

NAI AR IZTEIKTI PATĪKAMU GARŠU
  FATTY ACID DERIVATIVES FOR ORAL ADMINISTRATION 

ENDOWED WITH HIGH PALATABILITY
 (57) 1. Atvasinājums, kas izvēlēts no savienojumu grupas ar 
šādu formulu:
N-(1-karbamoil-2-feniletil)butiramīds;
N-(1-butiroilkarbamoil-2-feniletil)butiramīds;
5-benzil-2-propil-1H-imidazol-4(5H)-ons;
N-(1-okso-3-fenil-1-(piperidin-1-il)propan-2-il)butiramīds;
N-(1-okso-3-fenil-1-(pirolidin-1-il)propan-2-il)butiramīds;
N-(1-(metilkarbamoil)-2-feniletil)butiramīds;
N-(1-(etilkarbamoil)-2-feniletil)butiramīds;
N-(1-(propilkarbamoil)-2-feniletil)butiramīds;
N-(1-(butilkarbamoil)-2-feniletil)butiramīds;
N-(1-(pentilkarbamoil)-2-feniletil)butiramīds;
N-(1-karbamoil-2-feniletil)-N-metilbutiramīds;
N-(1-karbamoil-2-feniletil)-N-etilbutiramīds;
N-(1-karbamoil-2-feniletil)-N-propilbutiramīds;
atbilstoši maisījumi un atbilstoši farmaceitiski pieņemamu bāzu 
vai skābju sāļi, tīras diastereoizomēras formas un enantiomēras 
formas vai to maisījumi.
 2. Sviestskābes amīda atvasinājumu maisījums, iegūstams 
butiroilhalogenīda reakcijā ar fenilalanīna atvasinājumu, atbilstoši 
šādai vispārīgajai shēmai:

,
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kurā:
Y attēlo halogēna atomu,
A attēlo CH2CH2CH3;
X attēlo slāpekļa atomu,
R un R1 neatkarīgi attēlo ūdeņraža atomu vai C1-6alkilgrupu, vai 
C1-6acilgrupu, un W ir nulle; vai
W attēlo 1,2-alkilēngrupas virkni ar 2 līdz 6 oglekļa atomiem, un 
R un R1 ir metilēngrupas;
R2 un R4 neatkarīgi attēlo ūdeņraža atomu vai C1-6alkilgrupu, vai 
C1-6acilgrupu;
R3 ir izvēlēts no grupas, kas sastāv no H, C1-6alkilgrupas, C1-6alkoksil-
grupas, halogēna atoma, oksidrilgrupas, ciāngrupas, nitrogrupas, 
aminogrupas, mono- vai di-C1-6alkilaminogrupas, C2-6acilaminogru-
pas, formilgrupas, hidroksiiminometilgrupas, C1-6alkoksiiminometil-
grupas un karbamoilgrupas;
un atbilstoši sāļi ar farmaceitiski pieņemamām to bāzēm vai skābēm, 
kā arī to iespējamās diastereoizomērās formas un enantiomērās 
formas.
 3. Sviestskābes amīda atvasinājumu maisījums saskaņā ar 
2. pretenziju, kas būtībā sastāv no šādiem trīs savienojumiem:
N-(1-karbamoil-2-feniletil)butiramīda ar formulu:

N-(1-butiroilkarbamoil-2-feniletil)butiramīda ar formulu:

,

5-benzil-2-propil-1H-imidazol-4(5H)-ona ar formulu:

 4. Atvasinājums vai atvasinājumu maisījums saskaņā ar 1. līdz 
3. pretenziju, kas paredzēts izmantošanai medicīnas vai veterinārijas 
jomā.
 5. Paņēmiens maisījuma saskaņā ar 3. pretenziju iegūšanai, 
kas ietver fenilalanīna atvasinājuma un butiroilgrupas atvasinājuma 
būtībā ekvimolāros daudzumos reakcijas stadiju aprotonā, polārā, 
inertā organiskā šķīdinātājā, labāk benzolā, toluolā vai hloroformā, 
istabas temperatūrā, labāk laika periodā no četrām līdz divdesmit 
četrām stundām; iegūtā produkta sadalīšanas un attīrīšanas stadiju, 
labāk pārkristalizācijas ceļā.
 6. Farmaceitiska kompozīcija, kas kā aktīvo sastāvdaļu atse-
višķi vai to maisījumos kopā ar vienu vai vairākiem farmakoloģiski 
pieņemamiem palīglīdzekļiem un/vai saistvielām satur vismaz vienu 
amīda atvasinājumu vai amīda atvasinājumu maisījumu saskaņā 
ar 1. līdz 3. pretenziju.
 7. Farmaceitiska kompozīcija saskaņā ar 6. pretenziju, kas 
papildus satur papildu aktīvās sastāvdaļas, ieskaitot zāles, diētiskas 
piedevas, funkcionālus pārtikas produktus, uzturvielas.
 8. Farmaceitiska kompozīcija saskaņā ar 6. vai 7. pretenziju, 
kas ir formulēta perorālai, vietējai vai parenterālai ievadīšanai.
 9. Savienojumu ar šādu vispārīgo formulu:

,

kurā:
A attēlo taisnu vai sazarotu C1-5alkilgrupas virkni, iespējams, aiz-
vietotu ar fenilgrupu;
X attēlo slāpekļa atomu,
R un R1 neatkarīgi attēlo ūdeņraža atomu vai C1-6alkilgrupu, vai 
C1-6acilgrupu, un W ir nulle; vai
W attēlo 1,2-alkilēngrupas virkni ar 2 līdz 6 oglekļa atomiem, un 
R un R1 ir metilēngrupas;
R2 un R4 neatkarīgi attēlo ūdeņraža atomu vai C1-6alkilgrupu, vai 
C1-6acilgrupu;
R3 ir izvēlēts no grupas, kas sastāv no ūdeņraža atoma, C1-6alkil-
grupas, C1-6alkoksilgrupas, halogēna atoma, oksidrilgrupas, ciān-
grupas, nitrogrupas, aminogrupas, mono- vai di-C1-6alkilaminogru-
pas, C2-6acil aminogrupas, formilgrupas, hidroksiiminometilgrupas, 
C1-6alkoksiiminometilgrupas un karbamoilgrupas; atbilstošu sāļu ar 
farmaceitiski pieņemamām to bāzēm vai skābēm, tīru diastereo-
izomēro formu un enantiomēro formu vai to maisījumu izmantošana 
farmaceitisku preparātu ar patīkamu garšu iegūšanai.
 10. Izmantošana saskaņā ar 9. pretenziju, kurā preparāti ir 
paredzēti lietošanai cilvēkiem, pediatriskai vai veterinārai izmanto-
šanai un ir formulēti perorālai ievadīšanai tablešu, kapsulu, sīrupu, 
šķīdumu un dzeramu suspensiju, pilienu, granulu formā, kā preparāti 
ievadīšanai zem mēles vai vietēji, kā caur ādu vai kuņģa zarnu 
traktu ievadāmi sastāvi vai kā preparāti, kas ievadāmi parenterāli, 
arī kombinācijā ar citām aktīvām sastāvdaļām, ieskaitot zāles, 
diētiskas piedevas, funkcionālus pārtikas produktus, uzturvielas.
 11. Izmantošana saskaņā ar 9. vai 10. pretenziju, kurā savieno-
jums ir izvēlēts no atvasinājumiem saskaņā ar 1. līdz 3. pretenziju, 
atsevišķi vai to maisījumos.
 12. Izmantošana saskaņā ar 9. līdz 11. pretenziju, kurā minētais 
farmaceitiskais preparāts ir preparāts, kas izmantojams cilvēka vai 
dzīvnieka slimību terapijai vai profilaksei.
 13. Izmantošana saskaņā ar 12. pretenziju, kurā slimības ir 
izvēlētas no kuņģa-zarnu trakta traucējumiem, hematoloģiskām 
slimībām, ģenētiskām vielmaiņas slimībām, aptaukošanās.
 14. Izmantošana saskaņā ar 12. vai 13. pretenziju, turklāt 
slimības ir izvēlētas no:
 - kuņģa-zarnu trakta audzējiem; akūta gastroenterīta; hroniskas, 
nespecifiskas diarejas; ceļotāju diarejas; ar antibiotikām saistītas 
diarejas; iekaisīgu zarnu sindroma; holeras; iedzimtas hloridorejas; 
iedzimtas nātrija diarejas; hroniskas sekrēcijas diarejas; cistas 
fibrozes;
 - hroniskas iekaisīgu zarnu slimības (HIZS); nepietiekama uztura 
izraisītas enteropātijas; pilnas parenterālas barošanas izraisītas 
gļotādas atrofijas; radioterapijas vai ķīmijterapijas izraisītas ente-
ropātijas; īsās zarnas sindroma un zarnu nepietiekamības; resnās 
zarnas adenokarcinomas; zarnu polipozes; pouchitis; alerģiska 
enterokolīta;
 - vidējas β-talasēmijas; sirpjveida šūnu anēmijas;
 - ornitīna transkarbamilāzes deficīta; X-saistītās adrenoleiko-
distrofijas (X-ALD);
 - insulīna rezistences; vielmaiņas sindroma.
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 (54) ORVEPITANTA MALEĀTA BEZŪDENS KRISTĀLU FORMA
  ANHYDROUS CRYSTAL FORM OF ORVEPITANT 

MALEATE
 (57) 1. Bezūdens kristālisks orvepitanta maleāts (1. forma), kas 
raksturīgs ar to, ka tam ir rentgenstaru pulvera difrakcijas (X-ray 
powder diffraction ‒ XRD) modelis, kurš izteikts ar 2 tēta leņķiem 
un tiek iegūts ar difraktometru, izmantojot vara Kα X-starojumu, 
kur XRD modelis ietver 2 tēta leņķu maksimumus pie 7,3±0,1, 
7,5±0,1, 10,9±0,1, 12,7±0,1, 16,5±0,1 grādiem, kas attiecīgi atbilst 
d-atstarpēm: 12,2, 11,8, 8,1, 7,0 un 5,4 Å (angstrēmi).
 2. Bezūdens kristālisks orvepitanta maleāts (1. forma) saskaņā 
ar 1. pretenziju, kas turklāt raksturīgs ar to, ka tam ir XRD modelis, 
kas izteikts ar 2 tēta leņķiem un tiek iegūts, izmantojot vara Kα 
X-starojumu, kur XRD modelis ietver 2 tēta leņķu maksimumus pie 
šādiem stāvokļiem: 7,3±0,1, 7,5±0,1, 10,7±0,1, 10,9±0,1, 12,7±0,1, 
15,0±0,1, 15,3±0,1, 16,5±0,1, 17,0±0,1, 17,5±0,1, 19,3±0,1, 19,6±0,1, 
20,1±0,1, 20,3±0,1, 20,9±0,1, 21,1±0,1, 21,8 ±0,1, 22,6±0,1 grādi, 
kas attiecīgi atbilst d-atstarpēm 12,2, 11,8, 8,3, 8,1, 7,0, 5,9, 5,8, 
5,4, 5,2, 5,1, 4,6, 4,5, 4,4, 4,4, 4,3, 4,2, 4,1, 3,9 Å (angstrēmi).
 3. Bezūdens kristālisks orvepitanta maleāts (1. forma) saska-
ņā ar 1. un 2. pretenziju, kas turklāt raksturīgs ar to, ka tam ir 
cietfāzes kodolmagnētiskās rezonanses (KMR) spektrs, kas iegūts, 
izmantojot spektrometru, kura darba frekvence ir 90,55 MHz, no-
vērošanai 13C izmantojot 4 mm Brukera HFX MAS (Magic-Angle-
Spinning) ar rotācijas vērsuma zem maģiskā leņķa zondi 296 K 
temperatūrā, rotācijas ātrums 10 kHz, kur cietfāzes KMR ietver 
ķīmiskās pārmaiņas pie sekojošām vērtībām: 173,6±0,3, 172,6±0,3, 
165,8±0,3, 164,0±0,3, 162,6±0,3, 160,1±0,3, 146,5±0,3, 140,4±0,3, 
136,5±0,3, 132,4±0,3, 131,7±0,3, 129,3±0,3, 127,6±0,3, 126,5±0,3, 
121,8±0,3, 114,7±0,3, 114,2±0,3, 64,6±0,3, 57,0±0,3, 56,5±0,3, 
52,8±0,3, 51,2±0,3, 48,1±0,3, 43,7±0,3, 36,6±0,3, 30,2±0,3, 
24,0±0,3, 22,9±0,3, 18,7±0,3, 15,9±0,3.
 4. Farmaceitiska kompozīcija, kuras sastāvā ir bezūdens 
kristāliskais orvepitanta maleāts (1. forma) saskaņā ar jebkuru no 
1. līdz 3. pretenzijai.
 5. Farmaceitiska kompozīcija saskaņā ar 4. pretenziju, kas 
papildus ietver vienu vai vairākus farmaceitiski pieņemamus nesējus 
vai atšķaidītājus.
 6. Bezūdens kristālisks orvepitanta maleāts (1. forma) saskaņā 
ar jebkuru no 1. līdz 3. pretenzijai izmantošanai terapijā.
 7. Bezūdens kristālisks orvepitanta maleāts (1. forma) saskaņā 
ar jebkuru no 1. līdz 3. pretenzijai izmantošanai centrālās nervu 
sistēmas traucējumu ārstēšanai vai profilaksei.
 8. Bezūdens kristālisks orvepitanta maleāts (1. forma) sa-
skaņā ar 7. pretenziju, kur centrālās nervu sistēmas traucējumi ir 
depresija, trauksme, pēctraumatiskā stresa traucējumi, vemšana 
un/vai miega traucējumi.
 9. Bezūdens kristāliska orvepitanta maleāta (1. forma) saska-
ņā ar jebkuru no 1. līdz 3. pretenzijai izmantošana, lai izgatavotu 
medikamentu centrālās nervu sistēmas slimību ārstēšanai vai pro-
filaksei.
 10. Bezūdens kristāliska orvepitanta maleāta (1. forma) saskaņā 
ar jebkuru no 1. līdz 3. pretenzijai izmantošana, lai izgatavotu me-
dikamentu depresijas, trauksmes, pēctraumatiskā stresa traucējumu, 
vemšanas un/vai miega traucējumu ārstēšanai vai profilaksei.
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 (54) SUPERĀTRAS DARBĪBAS INSULĪNA KOMPOZĪCIJAS
  SUPER FAST-ACTING INSULIN COMPOSITIONS
 (57) 1. Superātras darbības insulīna kompozīcija, kas satur:
ātras darbības insulīna analogu terapeitiski efektīvā koncentrācijā 
normāla glikozes līmeņa asinīs uzturēšanai, turklāt:
ātrās darbības insulīna analogs ir glulizīna insulīns vai asparta 
insulīns,
glikozes līmenis asinīs ir glikozes līmenis asinīs pēc maltītes, un
hialuronānu šķeļošu fermentu koncentrācijā, kas ir pietiekama, lai 
kompozīciju pēc ievadīšanas padarītu par superātras darbības 
insulīna kompozīciju, turklāt
superātrās darbības insulīna kompozīcija ir ar darbības sākumu, 
kas ļoti līdzinās indivīda bez diabēta insulīna endogēnajai atbrī-
vošanai pēc maltītes, un
superātrās darbības insulīna kompozīcija ir izveidota ievadīšanas 
ceļam, kas ir izvēlēts no subkutānas, intramuskulāras, intradermālas 
un intraperitoneālas ievadīšanas.
 2. Kompozīcija saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt hialuronānu 
šķeļošā fermenta daudzums ir funkcionāli ekvivalents hialuronidāzes 
aktivitātes 10 vienībām, 20 vienībām, 30 vienībām, 40 vienībām, 
50 vienībām, 100 vienībām, 150 vienībām, 200 vienībām, 250 vie-
nībām, 300 vienībām, 350 vienībām, 400 vienībām, 450 vienī-
bām, 500 vienībām, 600 vienībām, 700 vienībām, 800 vienībām, 
900 vienībām, 1000 vienībām, 2000 vienībām, 3000 vienībām, 
4000 vienībām vai vairāk.
 3. Kompozīcija saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju, turklāt hialu-
ronānu šķeļošā fermenta daudzums pret insulīnu kompozīcijā ir no 
1:1 (1 hialuronidāzes vienība V pret insulīna vienību V) līdz 50:1 
vai ir 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1, 8:1, 9:1, 10:1, 11:1, 12:1, 
13:1, 14:1, 15:1, 20:1, 25:1, 30:1, 35:1, 40:1, 45:1, 50:1.
 4. Kompozīcija saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 3. pretenzijai, 
kas ir izstrādāta vienreizējas devas ievadīšanai, turklāt hialuronānu 
šķeļošā fermenta daudzums ir izvēlēts tāds, lai ievadītu indivīdam 
maltītes devu vienai ēdienreizei un tas ir 1 V, 2 V, 3 V, 4 V, 5 V, 
10 V, 20 V, 30 V, 40 V, 50 V, 100 V, 150 V, 200 V, 250 V, 300 V, 
350 V, 400 V, 450 V, 500 V, 600 V, 700 V, 800 V, 900 V, 1000 V, 
2000 V, 3000 V, 4000 V, 5000 V vai vairāk.
 5. Kompozīcija saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 4. pretenzijai, 
kas ir izstrādāta vairāku devu ievadīšanai vai viereizējas devas 
ievadīšanai.
 6. Kompozīcija saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 5. pretenzijai, 
kas ir izstrādāta ievadīšanai ar noslēgtas regulēšanas sistēmas, 
insulīna pildspalvas vai insulīna sūkņa palīdzību.
 7. Kompozīcija saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 6. pretenzijai, 
turklāt tad, kad kompozīcija ir izstrādāta vienreizējas devas ieva-
dīšanai, insulīna daudzums vienai devai ir 0,05 vienības, 0,06 vie-
nības, 0,07 vienības, 0,08 vienības, 0,09 vienības, 0,1 vienība, 
0,2 vienības, 0,3 vienības, 0,4 vienības, 0,5 vienības, 0,6 vienības, 
0,7 vienības, 0,8 vienības, 0,9 vienības, 1 vienība, 2 vienības, 
5 vienības, 10 vienības, 15 vienības, 20 vienības, 25 vienības, 
30 vienības, 35 vienības, 40 vienības vai 50 vienības.
 8. Kompozīcija saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 7. pretenzijai, 
kas papildus satur vienu vai vairākus eventuālus ingredientus, 
izvēlētus no helātu veidotāja, cinka, stabilizatora, konservanta un 
skābekļa absorbenta.
 9. Kompozīcija saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 8. pretenzi-
jai, turklāt insulīna analogs ir izvēlēts no insulīna ar A ķēdi ar 
SEQ ID NO: 103 parādīto aminoskābju secību un ar B ķēdi ar 
SEQ ID NO: 147 vai 149 parādīto aminoskābju secību.
 10. Kompozīcija saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 9. pretenzijai, 
turklāt hialuronānu šķeļošais ferments ir hialuronidāze vai hondroi-
tināze.
 11. Kompozīcija saskaņā ar 10. pretenziju, turklāt hialuronidāze 
ir PH20 vai tās saīsināta forma, lai aizvāktu visu glikozilfosfatidil-
inozīta (GPI) enkuru vai tā daļu.
 12. Kompozīcija saskaņā ar 11. pretenziju, turklāt PH20 ir 
izvēlēta no aitas, liellopa vai saīsinātas cilvēka PH20.
 13. Kompozīcija saskaņā ar 12. pretenziju, turklāt saīsinātā 
cilvēka PH20 ir izvēlēta no polipeptīdiem ar aminoskābju sekvenci, 
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kas parādīta jebkurā no SEQ ID NO: 4 līdz 9, vai to variantiem 
ar 60 %, 70 %, 80 %, 90 %, 91 %, 92 %, 93 %, 94 %, 95 %, 
96 %, 97 %, 98 % vai 99% sekvences identitāti ar polipeptīdiem, 
kas parādīti jebkurā no SEQ ID NO: 4 līdz 9, un kuri saglabā 
hialuronidāzes aktivitāti.
 14. Kompozīcija saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt superātrās 
darbības insulīna kompozīcija, kas ir ar ātrāku darbības sākšanos 
kā analogam vienam pašam un īsāku darbības ilgumu kā analogam 
vienam pašam, ar ko kompozīcija pēc ievadīšanas ļoti līdzinās 
indivīda bez diabēta fizioloģiskajai insulīna atbildes reakcijai pēc 
maltītes, lai veiktu glikēmisko kontroli.
 15. Šļirce vai ampula, kas satur kompozīciju saskaņā ar jebkuru 
no 1. līdz 14. pretenzijai.
 16. Noslēgtas regulēšanas sistēma, kas satur kompozīciju 
saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 14. pretenzijai.
 17. Insulīna sūknis, kas satur kompozīciju saskaņā ar jebkuru 
no 1. līdz 14. pretenzijai.
 18. Insulīna pildspalva, kas satur kompozīciju saskaņā ar jebkuru 
no 1. līdz 14. pretenzijai.
 19. Noslēgtas regulēšanas sistēma glikozes līmeņa asinīs re-
gulēšanai indivīdam, kas satur:
ātras darbības insulīna analogu, turklāt ātrās darbības insulīna 
analogs ir glulizīna insulīns vai asparta insulīns, un hialuronānu 
šķeļošu fermentu,
ātrās darbības insulīna analogs un hialuronānu šķeļošais ferments 
atrodas vienā un tajā pašā vai dažādos rezervuārā(-os), turklāt 
noslēgtās regulēšanas sistēma tuvu atdarina indivīda bez diabēta 
endogēno insulīna atbildes reakciju.
 20. Noslēgtās regulēšanas sistēma saskaņā ar 19. pretenziju, 
kas papildus satur vienu vai vairākus no glikozes sensora, padeves 
sistēmas, lai padotu hialuronānu šķeļošo fermentu un ātrās darbības 
insulīnu, un programmatūru, programmētu, lai integrētu sūknēšanas 
un monitorēšanas funkcijas, turklāt hialuronānu šķeļošais ferments 
un ātrās darbības insulīns tiek padoti, lai veiktu glikēmisko kontroli, 
kas atdarina indivīda bez diabēta glikēmisko kontroli.
 21. Noslēgtās regulēšanas sistēma saskaņā ar 20. preten-
ziju, turklāt insulīna analogs ir izvēlēts no insulīna ar A ķēdi ar 
SEQ ID NO: 103 parādīto aminoskābju secību un ar B ķēdi ar 
SEQ ID NO: 147 vai 149 parādīto aminoskābju secību.
 22. Noslēgtās regulēšanas sistēma saskaņā ar jebkuru no 
19. līdz 21. pretenzijai, turklāt ātrās darbības insulīnu saturošais 
rezervuārs satur 0,1 vienību, 0,2 vienības, 0,3 vienības, 0,4 vienības, 
0,5 vienības, 0,6 vienības, 0,7 vienības, 0,8 vienības, 0,9 vienī-
bas, 1 vienību, 2 vienības, 5 vienības, 10 vienības, 15 vienības, 
20 vienības, 25 vienības, 30 vienības, 35 vienības, 40 vienības, 
50 vienības, 100 vienības, 200 vienības, 300 vienības, 400 vienības, 
500 vienības, 600 vienības, 700 vienības, 800 vienības, 900 vienī-
bas, 1000 vienības, 2000 vienības, 5000 vienības, 6000 vienības, 
7000 vienības vai vairāk insulīna.
 23. Noslēgtās regulēšanas sistēma saskaņā ar jebkuru no 
19. līdz 22. pretenzijai, turklāt sistēma ir spējīga padot ātrās dar-
bības insulīnu ar atsevišķas devas palielināšanas soli 0,1 vienība, 
0,2 vienības, 0,3 vienības, 0,4 vienības, 0,5 vienības, 0,6 vienības, 
0,7 vienības, 0,8 vienības, 0,9 vienības, 1 vienība, 2 vienības, 
5 vienības, 10 vienības, 15 vienības, 20 vienības, 25 vienības, 
30 vienības, 35 vienības, 40 vienības, 50 vienības vai vairāk 
insulīna.
 24. Noslēgtās regulēšanas sistēma saskaņā ar jebkuru no 
19. līdz 23. pretenzijai, turklāt hialuronānu šķeļošo fermentu sa-
turošais rezervuārs satur tādu hialuronānu šķeļošā fermenta dau-
dzumu, kas ir funkcionāli ekvivalents 0,3 vienībām, 0,5 vienībām, 
1 vienībai, 2 vienībām, 5 vienībām, 10 vienībām, 20 vienībām, 
30 vienībām, 40 vienībām, 50 vienībām, 100 vienībām, 150 vie-
nībām, 200 vienībām, 250 vienībām, 300 vienībām, 350 vienībām, 
400 vienībām, 450 vienībām, 500 vienībām, 600 vienībām, 700 vie-
nībām, 800 vienībām, 900 vienībām, 1000 vienībām, 2000 vienībām, 
3000 vienībām, 4000 vienībām, 5000 vienībām, 6000 vienībām, 
7000 vienībām, 8000 vienībām, 9000 vienībām, 10000 vienībām, 
20000 vienībām vai vairāk vienībām hialuronidāzes aktivitātes.
 25. Noslēgtās regulēšanas sistēma saskaņā ar jebkuru no 
19. līdz 24. pretenzijai, turklāt sistēma ir spējīga padot hialuronānu 
šķeļošo fermentu ar atsevišķas devas palielināšanas soli hialuro-
nānu šķeļošā fermenta daudzumiem, kas ir funkcionāli ekvivalenti 
0,3 vienībām, 0,5 vienībām, 1 vienībai, 2 vienībām, 3 vienībām, 

5 vienībām, 10 vienībām, 20 vienībām, 30 vienībām, 40 vienībām, 
50 vienībām, 100 vienībām, 150 vienībām vai vairāk vienībām 
hialuronidāzes aktivitātes.
 26. Metode superātrās darbības insulīna kompozīcijas saskaņā 
ar jebkuru no 1. līdz 14. pretenzijai ražošanai, kas ietver:
ātras darbības insulīna analoga izvēlēšanos, turklāt ātrās darbības 
insulīna analogs ir glulizīna insulīns vai asparta insulīns, un
tā apvienošanu ar hialuronānu šķeļošu fermentu pietiekamā dau-
dzumā, lai kompozīciju padarītu par superātras darbības insulīna 
kompozīciju, turklāt superātrās darbības insulīna kompozīcija ir ar 
darbības sākumu, kas ļoti līdzinās indivīda bez diabēta endogēnajai 
insulīna atbrīvošanai pēc maltītes.
 27. Kompozīcijas saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 14. pretenzijai 
izmantošana medikamenta gatavošanai normāla glikozes līmeņa 
asinīs uzturēšanai indivīdam.
 28. Kompozīcijas saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 14. pretenzijai 
izmantošana medikamenta gatavošanai ievadīšanai diabētiķim laikā 
no mazāk par 15 minūtēm pirms ēdienreizes līdz 10 minūtēm pēc 
ēdienreizes vai ēdienreizes laikā, lai indivīdam kontrolētu glikozes 
līmeni asinīs pēc maltītes.
 29. Kompozīcija saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 14. pretenzijai 
lietošanai ievadīšanai diabētiķim laikā no mazāk par 15 minūtēm 
pirms ēdienreizes līdz 10 minūtēm pēc ēdienreizes vai ēdienreizes 
laikā, lai indivīdam kontrolētu glikozes līmeni asinīs pēc maltītes.
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 (54) PROLIFERĀCIJAS UN SIGNĀLPĀRVEIDOTĀJA AKTI-

VĀCIJAS UN TRANSKRIPCIJAS AKTIVATORA (STATS) 
JAUNI INHIBITORI

  NOVEL INHIBITORS OF PROLIFERATION AND ACTIVA-
TION OF SIGNAL TRANSDUCER AND ACTIVATOR OF 
TRANSCRIPTION (STATS)

 (57) 1. Savienojums ar struktūrformulu, izvēlētu no grupas, 
kurā ietilpst:
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 2. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, raksturīgs ar to, ka 
minētajam savienojumam ir šāda struktūrformula:

 3. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, raksturīgs ar to, ka 
minētajam savienojumam ir šāda struktūrformula:

 4. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju slimības, izvēlētas 
no grupas, kurā ietilpst vēzis, proliferatīvi angiogēni stāvokļi, proli-
feratīvas ādas slimības, centrālās nervu sistēmas slimības, iekaisīgi 
traucējumi un autoimūnās slimības, ārstēšanai.
 5. Savienojums saskaņā ar 4. pretenziju, raksturīgs ar to, ka 
minētajam savienojumam ir šāda struktūrformula:

 6. Savienojums pielietošanai saskaņā ar 4. pretenziju, tur-
klāt minētais vēzis ir izvēlēts no grupas, kurā ietilpst leikēmija, 
HTLV-1-atkarīga leikēmija, eritroleikēmija, akūta mielogēna leikēmija, 
hroniska mielogēna leikēmija, lielo granulāro limfocītu leikēmija, 
limfoma, Bērkita limfoma, fungoīdā mikoze, ādas T-šūnu limfoma, 
ne-Hodžkina limfoma, anaplastiska lielšūnu limfoma, krūts vēzis, 
galvas un kakla vēzis, melanoma, olnīcu vēzis, plaušu vēzis, aizkuņ-
ģa dziedzera vēzis, prostatas vēzis, urīnpūšļa vēzis, anaplastiskas 
gliomas, metastāzes smadzenēs, ādas vēzis, resnās zarnas vēzis, 
mielodisplastiskais sindroms un multiplā mieloma.
 7. Savienojums pielietošanai saskaņā ar 4. pretenziju, rak-
sturīgs ar to, ka minētais proliferatīvais angiogēnais stāvoklis ir 
izvēlēts no grupas, kurā ietilpst telangiektāzija, venozās angiomas, 
hemangioblastoma un primārā policitēmija.
 8. Savienojums pielietošanai saskaņā ar 4. pretenziju, rak-
sturīgs ar to, ka minētā proliferatīvā ādas slimība ir izvēlēta no 
grupas, kurā ietilpst topiskais dermatīts, psoriāze un rozācija.
 9. Savienojums pielietošanai saskaņā ar 4. pretenziju, rak-
sturīgs ar to, ka minētā proliferatīvā ādas slimība ir psoriāze.
 10. Savienojums pielietošanai saskaņā ar 4. pretenziju, rakstu-
rīgs ar to, ka minētā centrālās nervu sistēmas slimība ir izvēlēta no 
grupas, kurā ietilpst multiplā skleroze un progresējošā multifokālā 
leikoencefalopātija.
 11. Savienojums pielietošanai saskaņā ar 4. pretenziju, rakstu-
rīgs ar to, ka minētais iekaisīgais traucējums ir izvēlēts no grupas, 
kurā ietilpst osteoartrīts, reimatoīdais artrīts, Krona slimība un 
čūlainais kolīts.
 12. Savienojums pielietošanai saskaņā ar 4. pretenziju, rak-
sturīgs ar to, ka minētā autoimūnā slimība ir vilkēde.
 13. Farmaceitiska kompozīcija, kas ietver savienojumu saskaņā 
ar 1. pretenziju, kopā ar farmaceitiski pieņemamu nesēju.
 14. Farmaceitiska kompozīcija saskaņā ar 13. pretenziju, turklāt 
minētā farmaceitiskā kompozīcija ir lokāli pielietojama farmaceitiska 
kompozīcija.
 15. Farmaceitiska kompozīcija, kas ietver savienojumu saskaņā 
ar 2. pretenziju, kopā ar farmaceitiski pieņemamu nesēju.
 16. Farmaceitiska kompozīcija saskaņā ar 15. pretenziju, turklāt 
minētā farmaceitiskā kompozīcija ir lokāli pielietojama farmaceitiska 
kompozīcija.
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 (54) FENANTRENONA SAVIENOJUMI, KOMPOZĪCIJAS UN 

METODES
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AND METHODS
 (57) 1. Savienojums ar formulu (I):

vai tā sāls.
 2. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, kurā savienojums ir 
(4bR,6R,7R,8aS)-4b-benzil-6,7-dihidroksi-6-metil-N-(2-metilpiridin-3-
il)-10-okso-7-fenil-4b,5,6,7,8,8a,9,10-oktahidro fenantrēn-2-karboks-
amīds vai tā farmaceitiski pieņemams sāls.
 3. Savienojuma saskaņā ar 2. pretenziju kalcija sāls.
 4. Savienojuma saskaņā ar 2. pretenziju nātrija sāls.
 5. Kompozīcija, kas satur savienojumu saskaņā ar 1. pretenziju 
vai tā sāli un farmaceitiski pieņemamu nesēju.
 6. Kompozīcija saskaņā ar 5. pretenziju, kas satur farma-
ceitiski efektīvu (4bR,6R,7R,8aS)-4b-benzil-6,7-dihidroksi-6-metil-
N-(2-metilpiridin-3-il)-10-okso-7-fenil-4b,5,6,7,8,8a,9,10-oktahidro-
fenantrēn-2-karboksamīda vai tā sāls daudzumu un farmaceitiski 
pieņemamu nesēju.
 7. Savienojums vai farmaceitiski pieņemams sāls saskaņā 
ar jebkuru no 1. līdz 4. pretenzijai izmantošanai glikokortikoīdu 
receptoru aktivitātes mediēta stāvokļa ārstēšanā.
 8. Savienojums vai farmaceitiski pieņemams sāls saskaņā ar 
jebkuru no 1. līdz 4. pretenzijai izmantošanai ar iekaisumu saistīta 
stāvokļa ārstēšanā.
 9. Savienojums vai farmaceitiski pieņemams sāls saskaņā ar 
jebkuru no 1. līdz 4. pretenzijai izmantošanai astmas, dermatīta, 
iekaisīgu zarnu slimības, Alcheimera slimības, psihotiskas klīniskas 
depresijas, neiropātijas, transplanta tremes, multiplās sklerozes, 
hroniska uveīta, hroniskas obstruktīvas plaušu slimības vai reima-
toīdā artrīta ārstēšanā.
 10. Savienojums vai farmaceitiski pieņemams sāls saskaņā 
ar jebkuru no 1. līdz 4. pretenzijai izmantošanai ar glikokortikoīdu 
receptoru modulēšanu saistītu blakus efektu samazināšanai.
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 (54) JŪRAS NOGULUMIEŽU IEGUVES UN APSTRĀDES ME-
TODE

  A METHOD OF MINING AND PROCESSING SEABED 
SEDIMENT

 (57) 1. Jūras nogulumiežu ieguves un apstrādes metode, kas 
ietver šādus soļus:
 1) nogulumiežu uzvandīšanu jūras dibenā (3), lai veidotu suspen-
siju, izmantojot tālvadības kāpurķēžu ieguves aparātu (2),
 2) suspensijas transportēšanu uz virsmu pa produkta augšup-
plūdes cauruli (6),
 3) suspensijas apstrādi, lai pie ūdens virsmas atdalītu hidrātus 
un aizvāktu hidrātus no suspensijas gāzveida formā, raksturīga ar:
 4) suspensijas transportēšanu uz vietu krastā.
 2. Metode saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt solis (2) ietver 
saspiestas gāzes novadīšanu jūras dibenā (3), lai veicinātu suspen-
sijas transportēšanu uz virsmu.
 3. Metode saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
kas papildus ietver soli, kurā vai nu pirms soļa (3), vai tā laikā 
suspensija tiek laista caur sietu (8), lai aizvāktu lielākās daļiņas.
 4. Metode saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
turklāt no hidrātiem iegūtās gāzes pēc tam tiek sašķidrinātas.
 5. Metode saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 3. pretenzijai, turklāt 
no hidrātiem iegūtās gāzes pēc tam tiek saspiestas.
 6. Metode saskaņā ar 5. un 2. pretenziju, turklāt daļa no 
hidrātiem iegūto saspiesto gāzu tiek novadīta jūras dibenā (3), lai 
veicinātu suspensijas transportēšanu uz virsmu.
 7. Metode saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
kas papildus ietver suspensijas maisīšanu transportēšanas laikā 
uz vietu krastā.
 8. Metode saskaņā ar 7. pretenziju, kas papildus ietver suspen-
sijas daļējas atūdeņošanas soli.
 9. Metode saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
kas papildus ietver suspensijas sadalīšanu ar minerāliem bagātā 
straumē (27) un ar sapropeli bagātā straumē (26).
 10. Metode saskaņā ar 8. un 9. pretenziju, turklāt atūdeņoša-
nas solis un suspensijas sadalīšanas solis ar minerāliem bagātajā 
straumē (27) un ar sapropeli bagātajā straumē (26) tiek veikti 
vienlaicīgi trīsceļu centrifūgā (24).
 11. Metode saskaņā ar 9. pretenziju, kas papildus ietver ar 
minerāliem bagātās straumes (27) sadalīšanu vairākās straumēs, 
kuras katra ir bagāta ar noteiktu minerālu.
 12. Metode saskaņā ar 9. vai 11. pretenziju, kas papildus ietver 
ar sapropeli bagātās straumes (26) apstrādi, lai iegūtu noderīgu 
kurināmo un/vai enerģiju.
 13. Metode saskaņā ar 11. pretenziju, turklāt ar minerāliem 
bagātās straumes (27) sadalīšanas solis ietver ar minerāliem ba-
gātās straumes sadalīšanu atsevišķos sulfīdu grupas minerālos, 
oksīdu grupas minerālos vai metālos.
 14. Metode saskaņā ar 12. pretenziju, turklāt ar sapropeli 
bagātās straumes (26) apstrādes solis ietver ar sapropeli bagātās 
straumes (26) gazifikācijas soli, lai iegūtu noderīgu kurināmo un/vai 
enerģiju.
 15. Iekārta jūras nogulumiežu ieguvei un apstrādei, kas satur 
kāpurķēžu ieguves aparātu (2) kustībai pa jūras dibenu (3) un 
suspensijas veidošanai, produkta augšupplūdes cauruli (6) suspen-
sijas transportēšanai no kāpurķēžu aparāta (2) uz virsmu, pirmo 
separatoru, lai pie virsmas atdalītu hidrātus un aizvāktu hidrātus 
no suspensijas gāzveida formā, raksturīga ar līdzekli suspensijas 
transportēšanai uz vietu krastā.
 16. Iekārta saskaņā ar 15. pretenziju, kas papildus satur otro 
separatoru suspensijas sadalīšanai ar minerāliem bagātā strau-
mē (27) un ar sapropeli bagātā straumē (26).
 17. Iekārta saskaņā ar 16. pretenziju, kas papildus satur trešo 
separatoru ar minerāliem bagātās straumes sadalīšanai vairākās 
straumēs, kuras katra ir bagāta ar noteiktu minerālu.
 18. Iekārta saskaņā ar 17. pretenziju, kas papildus satur sa-
propeļa apstrādes iekārtu, lai apstrādātu ar sapropeli bagāto strau-
mi (26) noderīga kurināmā un/vai enerģijas iegūšanai.
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 (54) PUDELE PILIENVEIDĀ DOZĒJAMA ŠĶIDRUMA FASĒ-

ŠANAI AR ANTIBAKTERIĀLU AIZSARDZĪBU
  BOTTLE FOR PACKAGING LIQUID THAT IS TO BE 

DISPENSED DROP BY DROP, WITH ANTIBACTERIAL 
PROTECTION

 (57) 1. Pudele pilienveida dozējama šķidruma fasēšanai ar 
antibakteriālu aizsardzību, kura sastāv no rezervuāra, kas paredzēts 
no konservantiem brīva šķīduma uzglabāšanai, pie tam minētā 
rezervuāra sieniņa ir veidota no materiāla ar elastīgu deformēšanu, 
kurš atgūst formu, ieplūstot gaisam rezervuārā caur dozēšanas 
galvu, caur kuru tiek padots šķidrums, radot spiedienu uz iepriekš 
minēto rezervuāra sieniņu,
 turklāt minētā dozēšanas galva šķidruma padošanai satur ielikt-
ni (13), pie kura pudelē hermētiski ir iestiprināta galva, un pilienu 
dozēšanas uzgali (1), kas to pagarina līdz pudeles ārpusei un 
kuram cauri iet centrālais kanāls (3), kas ved pie atveres šķidruma 
izplūšanai, pie tam antibakteriāla filtrēšanas membrāna (6), kas ir 
uzstādīta uz iepriekš minētā uzgaļa pamatnes (4) starp pamatni 
un iepriekš minēto ieliktni, ir iestarpināta šķērsām gaisa plūsmai, 
kurai ir jāieplūst pudelē pēc šķidruma izvadīšanas,
 kas raksturīga ar to, ka iepriekš minētais pilienu dozēšanas 
uzgalis (1), kurš atrodas aiz iepriekš minētās antibakteriālās filtrē-
šanas membrānas, izņemot iepriekš minēto ieliktni (13), ir izveidots 
no materiāla, kas satur baktericīdu līdzekli, kas ietekmē baktēriju 
izplatīšanās novēršanu uz materiāla virsmas, un raksturīga ar to, 
ka uzgalis (1) ir izveidots no divām daļām, ko sastāda korpuss (12) 
un kodols (7), pie tam iepriekš minētais kodols ir ievietots uzgaļa 
centrālajā kanālā un ietver lielu daudzumu apakškanālu, lai veidotu 
šķidruma izplūšanas ceļu caur iepriekš minēto korpusu, un iepriekš 
minētais korpuss un iepriekš minētais kodols abi ir izveidoti no 
materiāliem, kas satur baktericīdus līdzekļus.
 2. Pudele, kas definēta 1. pretenzijā, raksturīga ar to, ka tā arī 
ietver palikti, kas paredzēts plūsmas regulēšanai iepriekš minētajā 
ieliktnī (13).
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 3. Pudele, kas definēta 1. vai 2. pretenzijā, raksturīga ar to, 
ka iepriekš minētā korpusa (12) materiāls satur baktericīdu vielu, 
kas viscaur izplatīta tā masā, kura iedarbojas, pārvietojoties uz 
materiāla virsmu, bet kodols (7) ir veidots no materiāla, kas ietver 
baktericīdu vielu uz hlorēta fenola savienojuma bāzes.
 4. Pudele, kas definēta 3. pretenzijā, raksturīga ar to, ka 
iepriekš minētais hlorētā fenola savienojums iepriekš minētajā 
kodolā (7) ir 5-hloro-2-(2,4-dihlorfenoksi)fenols vai triklozāns.
 5. Pudele, kas definēta jebkurā no pretenzijām, raksturīga ar 
to, ka iepriekš minētā uzgaļa korpuss (12) ir veidots no materiāla, 
kas satur baktericīdu līdzekli – jonus saturošu polimēru, kas ir 
vienmērīgi izplatīts viscaur tā masā.
 6. Pudele, kas definēta 5. pretenzijā, raksturīga ar to, ka 
iepriekš minētie baktericīdie joni ir sudraba joni.
 7. Pudele, kas definēta jebkurā no pretenzijām, raksturīga ar 
to, ka uzgalī (1) esošais kodols (7) ir metālkeramisks termoplastisks 
materiāls uz polietilēna bāzes.
 8. Pudele, kas definēta 7. pretenzijā, raksturīga ar to, ka 
porainajam materiālam ir poru vidējais izmērs, kura kārta ir daži 
simti mikrometru.
 9. Pudele, kas definēta 7. vai 8. pretenzijā, raksturīga ar to, 
ka uzgaļa galvenā ārējā korpusa izplūšanas kanāla gala daļa un 
kodols, kas veidoti no porainā materiāla, ir cilindriskas formas, un 
izplūšanas kanāla gala daļas cilindriskā forma atbilst no porainā 
materiāla veidotā kodola cilindriskajai formai.
 10. Pudele, kas definēta 9. pretenzijā, raksturīga ar to, ka 
uzgaļa korpuss (12) ir veidots, formēšanas ceļā pārklājot poraino 
materiālu, kas veido iepriekš minēto kodolu.
 11. Pudele, kas definēta jebkurā no pretenzijām, raksturīga 
ar to, ka tā tiek izmantota oftalmoloģiska šķīduma, kas nesatur 
konservantus, fasēšanai.
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 (54) HIDROKSIBENZAMĪDA ATVASINĀJUMI UN TO IZMAN-

TOŠANA PAR HSP90 INHIBITORIEM
  HYDROXYBENZAMIDE DERIVATIVES AND THEIR USE 

AS INHIBITORS OF HSP90
 (57) 1. Savienojums ar formulu (VII):

vai tā sāls, solvāts, tautomērs vai N-oksīds;
kur n ir 0, 1, 2 vai 3;
R1 ir hidroksilgrupa vai ūdeņraža atoms;
R2a ir hidroksilgrupa vai metoksigrupa, ar nosacījumu, ka vismaz 
viens no R1 un R2a ir hidroksilgrupa;
R3 ir izvēlēts no ūdeņraža atoma; halogēna atoma; ciāngrupas; 
C1-5hidrokarbilgrupas un C1-5hidrokarbiloksigrupas; turklāt katrs 
C1-5hidrokarbilgrupas un C1-5hidrokarbiloksilgrupas fragments ir pēc 
izvēles aizvietots ar vienu vai vairākiem aizvietotājiem, kas izvēlēti no 
hidroksilgrupas, halogēna atoma, C1-2alkoksigrupas, aminogrupas, 
mono- un di-C1-2alkilaminogrupas, arilgrupām un heteroarilgrupām 
ar 5 līdz 12 gredzena locekļiem;
R4a ir izvēlēts no ūdeņraža atoma, fluora atoma, hlora atoma un 
metoksigrupas;
R8 ir izvēlēts no ūdeņraža atoma un fluora atoma; un
R10b ir izvēlēts no grupas, kas sastāv no halogēna atoma, OH, 
NH2, CH2OH, CH2NH2, O-C1-6alkilgrupas, NH-C1-6alkilgrupas, 
aril grupas, heteroarilgrupas, C3-7cikloalkilgrupas, hetero ciklil-
grupas, O-heteroarilgrupas, O-C3-7cikloalkilgrupas, O-hetero-
cikloalkilgrupas, C(=O)C1-6alkil grupas, C(=O)OC1-6alkilgrupas, 
C(=O)NH2 grupas, C(=O)NHC1-6alkilgrupas, C(=O)NC1-6alkilgrupas, 
NHC1-6alkil grupas, N(C1-6alkil)2 grupas, NHC(=O)C1-6alkilgrupas, 
C6arilgrupas, OC6arilgrupas, C(=O)C6arilgrupas, C(=O)OC6aril-
grupas, C(=O)NH2, C(=O)NHC6aril grupas, C(=O)N(C6aril)2 gru-
pas, NHC6aril grupas, N(C6aril)2 grupas, NHC(=O)C6arilgrupas, 
C5-6hetero ciklilgrupas, OC5-6hetero ciklilgrupas, C(=O)C5-6hetero-
ciklil grupas, C(=O)OC5-6hetero ciklilgrupas, C(=O)NHC5-6hetero-
ciklil grupas, C(=O)N(C5-6heterociklil)2 grupas, NHC5-6hetero ciklil-
grupas, N(C5-6hetero ciklil)2 grupas, NHC(=O)C5-6heterociklilgru-
pas, C(=O)NHC1-6alkilgrupas, C5-6aril grupas, S(=O)C1-6alkil grupas, 
S(=O)NH-C1-6alkilgrupas un SO2NH-C1-6alkil grupas; un grupām [sol], 
CH2[sol] vai OCH2CH2[sol], turklāt [sol] ir izvēlēta no sekojošām 
grupām:
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.

 2. Savienojums ar formulu (VII) saskaņā ar 1. pretenziju, 
turklāt R2a ir hidroksilgrupa.
 3. Kombinācija, kas satur savienojumu ar formulu (VII) saskaņā 
ar 1. vai 2. pretenziju vai tā sāli, solvātu, tautomēru vai N-oksīdu, 
un vienu vai vairākus citus terapeitiskus līdzekļus.
 4. Kombinācija saskaņā ar 3. pretenziju, turklāt viens vai 
vairāki citi terapeitiskie līdzekļi ir izvēlēti no:
 - topoizomerāzes I inhibitoriem;
 - antimetabolītiem;
 - tubulīna specifiskiem aģentiem;
 - DNS saistītājiem un topoizomerāzes II inhibitoriem;
 - alkilēšanas aģentiem;
 - monoklonālām antivielām;
 - antihormoniem;
 - signāla pārneses inhibitoriem;
 - proteasomu inhibitoriem;
 - DNS metiltransferāzēm;
 - citokīniem un retinoīdiem;
 - hromatīna specifiskiem terapijas līdzekļiem, piem., HDAC vai 
HAT modulatoriem; un
 - radioterapijas.
 5. Kombinācija saskaņā ar 3. vai 4. pretenziju, turklāt savie-
nojums ar formulu (VII) un viens vai vairāki citi terapeitiskie līdzekļi 
ir ievadīti vienlaicīgi vai secīgi.
 6. Kombinācija saskaņā ar jebkuru no 3. līdz 5. pretenzijai, 
turklāt R3 ir izopropilgrupa vai terc-butilgrupa.
 7. Kombinācija saskaņā ar jebkuru no 3. līdz 6. pretenzijai, 
turklāt savienojumā ar formulu (VII):
 - R8 ir ūdeņraža atoms; un/vai
 - R4a ir ūdeņraža atoms; un/vai
 - R3 ir izopropilgrupa.
 8. Kombinācija saskaņā ar jebkuru no 3. līdz 7. pretenzijai, 
turklāt savienojums ar formulu (VII) ir:
(1,3-dihidroizoindol-2-il)-(2,4-dihidroksi-5-izopropilfenil)metanons;
(5-ciklopropil-2,4-dihidroksifenil)-(1,3-dihidroizoindol-2-il)metanons;
(5-sek-butil-2,4-dihidroksifenil)-(1,3-dihidroizoindol-2-il)metanons;
(2,4-dihidroksi-5-izopropilfenil)-{4-[2-(2-metoksietoksi)etoksi]-1,3-di-
hidroizoindol-2-il}metanons;
(2,4-dihidroksi-5-izopropilfenil)-[4-(2-dimetilaminoetoksi)-1,3-
dihidroizoindol-2-il]metanons;
(5-terc-butil-2,4-dihidroksifenil)-(1,3-dihidroizoindol-2-il)metanons;
(4,7-difluor-1,3-dihidroizoindol-2-il)-(2,4-dihidroksi-5-izopropil-
fenil)metanons;
(2,4-dihidroksi-5-izopropilfenil)-(5-fluor-1,3-dihidroizoindol-2-il)me-
tan ons;
(1,3-dihidroizoindol-2-il)-(3-fluor-2,4-dihidroksi-5-izopropilfenil)me-
tan ons;
(1,3-dihidroizoindol-2-il)-(2-fluor-4,6-dihidroksi-3-izopropilfenil)me-
tan ons;
(2,4-dihidroksi-5-izopropilfenil)-(4-fluor-1,3-dihidroizoindol-2-il)me-
tan ona hidrohlorīds;
(5-hlor-6-metoksi-1,3-dihidroizoindol-2-il)-(2,4-dihidroksi-5-izopropil-
fenil)metanons;
(2,4-dihidroksi-5-izopropilfenil)-[5-(2-metoksietoksi)-1,3-dihidroizo-
indol-2-il]metanons;
(2,4-dihidroksi-5-izopropilfenil)-[5-(2-dimetilaminoetoksi)-1,3-
dihidroizoindol-2-il]metanons;
(5-amino-1,3-dihidroizoindol-2-il)-(2,4-dihidroksi-5-izopropilfenil)me-

tan ons;
(2,4-dihidroksi-5-izopropilfenil)-(5-metoksi-1,3-dihidroizoindol-2-il)-
metanons;
(2,4-dihidroksi-5-izopropilfenil)-(5-morfolin-4-il-1,3-dihidroizoindol-
2-il)-metanons;
(2,4-dihidroksi-5-izopropilfenil)-[5-(4-metilpiperazin-1-il)-1,3-di hidro-
izoindol-2-il]metanons;
2-(2,4-dihidroksi-5-izopropilbenzoil)-2,3-dihidro-1H-izoindol-5-karbon-
skābes metilesteris;
(2,4-dihidroksi-5-izopropilfenil)-(5-morfolin-4-ilmetil-1,3-dihidroizo-
indol-2-il)metanons;
(2,4-dihidroksi-5-izopropilfenil)-[5-(2-izopropilaminoetoksi)-1,3-di-
hidro izoindol-2-il]metanons;
(2,4-dihidroksi-5-izopropilfenil)-[5-(4-hidroksi-1-metil piperidin-4-il)-
1,3-dihidroizoindol-2-il]metanons;
(2,4-dihidroksi-5-izopropilfenil)-{5-[4-(4-metilpiperazin-1-il)-piperidin-
1-il]-1,3-dihidroizoindol-2-il}metanons;
(2,4-dihidroksi-5-izopropilfenil)-[5-(4-piperazin-1-ilfenil)-1,3-dihidro-
izoindol-2-il]metanons;
(2,4-dihidroksi-5-izopropilfenil)-[5-(piperazīn-1-karbonil)-1,3-dihidro-
izoindol-2-il]metanona hidrohlorīds;
(2,4-dihidroksi-5-izopropilfenil)-[5-(4-metilpiperazin-1-ilmetil)-1,3-di-
hidroizoindol-2-il]metanons;
[5-(2-aminoetoksi)-1,3-dihidroizoindol-2-il]-(2,4-dihidroksi-5-izopropil-
fenil)metanons;
(2,4-dihidroksi-5-izopropilfenil)-(5-hidroksi-1,3-dihidroizoindol-
2-il)metan ons;
(2,4-dihidroksi-5-izopropilfenil)-{5-[4-(2-hidroksietil)piperazin-1-il]-1,3-
dihidroizoindol-2-il}metanons;
(2,4-dihidroksi-5-izopropilfenil)-[5-(4-morfolin-4-il-piperidin-1-il)-1,3-
dihidroizoindol-2-il]metanons;
(2,4-dihidroksi-5-izopropilfenil)-[5-(1-metilpiperidin-4-ilamino)-1,3-di-
hidroizoindol-2-il]metanons;
(2,4-dihidroksi-5-izopropilfenil)-[5-(4-izopropilpiperazin-1-il)-1,3-di-
hidroizoindol-2-il]metanons;
(2,4-dihidroksi-5-izopropilfenil)-(5-piperazin-1-il-1,3-dihidroizoindol-
2-il)metanons;
4-[2-(2,4-dihidroksi-5-izopropilbenzoil)-2,3-dihidro-1H-izoindol-
5-ilamino]-piperidīn-1-karbonskābes terc-butilesteris;
(2,4-dihidroksi-5-izopropilfenil)-[5-(piperidin-4-ilamino)-1,3-dihidroizo-
indol-2-il]metanons;
(2,4-dihidroksi-5-izopropilfenil)-[4-(4-metilpiperazin-1-il)-1,3-di hidro-
izoindol-2-il]metanons;
(2,4-dihidroksi-5-izopropilfenil)-[4-(piperidin-4-ilamino)-1,3-dihidroizo-
indol-2-il]metanons;
(2,4-dihidroksi-5-izopropilfenil)-(5-dimetilaminometil-1,3-dihidroizo-
indol-2-il)metanons;
(2,4-dihidroksi-5-izopropilfenil)-[5-(4-metilpiperazīn-1-karbonil)-1,3-
dihidroizoindol-2-il]metanons;
(2,4-dihidroksi-5-izopropilfenil)-(5-piperidin-1-ilmetil-1,3-dihidroizo-
indol-2-il)metanons;
(2,4-dihidroksi-5-izopropilfenil)-[5-(4-hidroksipiperidin-4-il)-1,3-
dihidro izoindol-2-il]metanons;
(5-hlor-2,4-dihidroksifenil)-[5-(4-metilpiperazin-1-il)-1,3-dihidro izo-
indol-2-il]metanons;
(5-hlor-6-hidroksi-1,3-dihidroizoindol-2-il)-(2,4-dihidroksi-5-izopropil-
fenil)metanons;
(2,4-dihidroksi-5-izopropilfenil)-[5-(4-metilpiperazin-1-il)-1,3-dihidro-
izoindol-2-il]-metanons; vai
(2,4-dihidroksi-5-izopropilfenil)-[5-(2-dimetilaminoetoksi)-7-metil-1,3-
dihidroizoindol-2-il]metanons;
vai tā sāļi, solvāti, N-oksīdi un tautomēri.
 9. Kombinācija saskaņā ar jebkuru no 3. līdz 7. pretenzijai, 
turklāt savienojums ar formulu (VII) ir:
(2,4-dihidroksi-5-izopropilfenil)-[5-(2-dimetilaminoetoksi)-1,3-dihidro-
izoindol-2-il]metanons;
(2,4-dihidroksi-5-izopropilfenil)-[5-(4-metilpiperazin-1-il)-1,3-dihidro-
izoindol-2-il]metanons;
(2,4-dihidroksi-5-izopropilfenil)-[5-(4-hidroksi-1-metilpiperidin-4-il)-
1,3-dihidro izoindol-2-il]metanons;
(2,4-dihidroksi-5-izopropilfenil)-[5-(4-metilpiperazin-1-ilmetil)-1,3-di-
hidroizoindol-2-il]metanons;
(2,4-dihidroksi-5-izopropilfenil)-[5-(1-metilpiperidin-4-ilamino)-1,3-di-
hidroizoindol-2-il]metanons;
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(2,4-dihidroksi-5-izopropilfenil)-(5-piperazin-1-il-1,3-dihidroizoindol-
2-il)metanons; vai
(2,4-dihidroksi-5-izopropilfenil)-(5-dimetilaminometil-1,3-dihidroizo-
indol-2-il)metanons;
vai tā sāļi, solvāti, N-oksīdi un tautomēri.
 10. Kombinācija saskaņā ar jebkuru no 3. līdz 7. pretenzijai, 
turklāt savienojums ar formulu (VII) ir:
(2,4-dihidroksi-5-izopropilfenil)-[5-(4-hidroksi-1-metilpiperidin-4-il)-
1,3-dihidro izoindol-2-il]metanons;
(2,4-dihidroksi-5-izopropilfenil)-[5-(4-metilpiperazin-1-ilmetil)-1,3-di-
hidroizoindol-2-il]metanons;
vai
(2,4-dihidroksi-5-izopropilfenil)-[5-(1-metilpiperidin-4-ilamino)-1,3-di-
hidroizoindol-2-il]metanons;
vai tā sāļi, solvāti vai tautomēri.
 11. Kombinācija saskaņā ar jebkuru no 3. līdz 7. pretenzijai, 
turklāt savienojums ar formulu (VII) ir:
(2,4-dihidroksi-5-izopropilfenil)-[5-(4-metilpiperazin-1-ilmetil)-1,3-di-
hidroizoindol-2-il]metanons;
vai tā sāļi, solvāti vai tautomēri.
 12. Savienojums saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju vai kombinācija 
saskaņā ar jebkuru no 3. līdz 11. pretenzijai
 - izmantošanai medicīnā; vai
 - izmantošanai Hsp90 mediētas slimības vai stāvokļa profilak-
sē vai ārstēšanā, vai izmantošanai Hsp90 mediētas slimības vai 
stāvokļa atvieglošanā vai samazināšanā; vai
 - izmantošanai anomālu šūnu augšanu ietverošas vai tās izrai-
sītas slimības vai stāvokļa ārstēšanā zīdītājam, vai izmantošanai 
anomālu šūnu augšanu ietverošas vai tās izraisītas slimības vai 
stāvokļa atvieglošanā vai samazināšanā zīdītājam; vai
 - izmantošanai proliferatīva traucējuma ārstēšanā, kurš izvēlēts 
no urīnpūšļa, krūts, resnās zarnas, nieru, epidermas, aknu, plau-
šu, barības vada, žultspūšļa, olnīcu, aizkuņģa dziedzera, kuņģa, 
dzemdes kakla, vairogdziedzera, priekšdziedzera, gremošanas 
sistēmas vai ādas karcinomas; limfātiskās šūnu līnijas hemato-
poētiska audzēja; mieloīdās šūnu līnijas hematopoētiska audzēja; 
folikulu vairogdziedzera vēža; mezenhimālas izcelsmes audzēja; 
centrālās vai perifērās nervu sistēmas audzēja; melanomas; semino-
mas; teratokarcinomas; osteosarkomas; pigmentētās kserodermas; 
kerato akantomas; vai Kapoši sarkomas; vai
 - izmantošanai vēža, kurš ir cilvēka krūts vēzis, kas izvēlēts 
no primārajiem krūts audzējiem, limfmezglu negatīva krūts vēža, 
invazīvām duktālām krūts adenokarcinomām, neendometriāliem 
krūts vēža veidiem; vai mantijas šūnu limfomas, ārstēšanā; vai
 - izmantošanai vēža, kurš ir izvēlēts no leikēmijas, hroniskas 
limfocitāras leikēmijas, mantijas šūnu limfomas, B šūnu limfomas, 
un pēc izvēles papildus izvēlēts no hroniskas mielogēnas leikēmijas 
un multiplās mielomas, ārstēšanā; vai
 - izmantošanai vēža, kurš ir izvēlēts no ErbB2 pozitīva krūts, 
priekšdziedzera, plaušu un kuņģa vēža; hroniskas mieloīdas 
leikēmijas; androgēnu receptoru atkarīga priekšdziedzera vēža; 
Flt3 atkarīgas akūtas mieloīdas leikēmijas; ar Braf mutāciju aso-
ciētas melanomas; multiplās mielomas; multiplās mielomas, kas 
nepakļaujas ārstēšanai ar Velcade; un kuņģa-zarnu trakta stromas 
audzējiem (GISA), ārstēšanā; vai
 - izmantošanai vēža, kurš ir izvēlēts no multiplajām mielomām 
un audzēju veidiem, kas nepakļaujas ārstēšanai ar Velcade, ārstē-
šanā; vai
 - izmantošanai vīrusu infekciju, neirodeģeneratīvu traucējumu; 
iekaisuma slimības, ieskaitot reimatoīdo artrītu, astmu, hronisko 
obstruktīvo plaušu slimību un zarnu iekaisuma slimību; ar angio-
ģenēzi saistītas slimības, ieskaitot audzēja angioģenēzi, psoriāzi, 
reimatoīdo artrītu un diabētisko retinopātiju; 1. un 2. tipa diabēta; 
sirds slimības; infekciju slimību; un parazītisku slimību ārstēšanā; 
vai
 - izmantošanai imūnsupresijā un transplantācijā; vai
 - izmantošanai plaušu karcinomu ārstēšanā, kuras ir izvēlētas 
no adenokarcinomas, sīkšūnu plaušu vēža un nesīkšūnu plaušu 
karcinomām.
 13. Farmaceitiska kompozīcija, kas satur savienojumu saskaņā 
ar 1. vai 2. pretenziju vai kombināciju saskaņā ar jebkuru no 3. līdz 
11. pretenzijai un farmaceitiski pieņemamu nesēju.
 14. Process savienojuma ar formulu (VII), kurā R1 un R2a 
abi ir hidroksilgrupas; R4a un R8 abi ir ūdeņraža atomi un R3 ir 

izopropilgrupa, iegūšanai, turklāt process iekļauj savienojuma ar 
formulu (XXVIII):

hidrogenizāciju, kur NR5R6 ir pēc izvēles aizvietots savienojuma ar 
formulu (VII) izoindolīna fragments.
 15. Process savienojuma ar formulu (XXVIII) iegūšanai, kā 
definēts 14. pretenzijā, kas iekļauj savienojuma ar formulu (XXVII):

reakciju ar savienojumu, kuram ir formula HNR5R6, amīda veido-
šanās apstākļos.
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 (54) HLA-A*1101-IEROBEŽOTS WT1 PEPTĪDS UN TO SATU-

ROŠA FARMACEITISKA KOMPOZĪCIJA
  HLA-A*1101-RESTRICTED WT1 PEPTIDE AND PHAR-

MACEUTICAL COMPOSITION COMPRISING SAME
 (57) 1. Peptīds, kas satur aminoskābju secību (1) vai (2):
 (1) aminoskābju secība, kas ietver Thr Gly Val Lys Pro Phe 
Gin Cys Lys (SEQ ID NO: 7),
 (2) aminoskābju secība, kas ietver SEQ ID NO: 7, kur viena 
aminoskābe tiek aizvietota ar citu aminoskābi,
kur peptīds, kas satur (2) aminoskābju secību, var tikt saistīts ar 
HLA-A*1101 molekulu un var ierosināt citotoksisko T-limfocītu (CTL).
 2. Peptīdu dimērs, kas satur secību (1) un (2) peptīdu mo-
nomērus, kas saistīti, izmantojot disulfīdsavienojumu:
(1)
 (i) peptīdu monomērs, kas satur aminoskābju secību:
Thr Gly Val Lys Pro Phe Gin Cys Lys (SEQ ID NO: 7) vai
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 (ii) peptīdu monomērs, kas satur SEQ ID NO: 7 aminoskābju 
secību, kur viena aminoskābe ir aizvietota ar citu aminoskābi,
(2)
 (i) peptīdu monomērs, kas satur aminoskābju secību, kas 
izvēlēta no:
Thr Gly Val Lys Pro Phe Gin Cys Lys (SEQ ID NO: 7),
Pro Ile Leu Cys Gly Ala Gln Tyr Arg (SEQ ID NO: 3),
Lys Thr Cys Gln Arg Lys Phe Ser Arg (SEQ ID NO: 8) un
Ser Cys Arg Trp Pro Ser Cys Gln Lys (SEQ ID NO: 9) vai
 (ii) peptīdu monomērs, kas satur SEQ ID NO: 3, SEQ ID NO: 7, 
SEQ ID NO: 8 un SEQ ID NO: 9 aminoskābju secību, kur viena 
aminoskābe tiek aizvietota ar citu aminoskābi,
turklāt peptīdu dimērs var tikt saistīts ar HLA-A*1101 molekulu un 
var ierosināt CTL.
 3. Farmaceitiska kompozīcija vēža ārstēšanai vai novēršanai, 
kas satur peptīdu saskaņā ar 1. pretenziju un/vai peptīdu dimēru 
saskaņā ar 2. pretenziju.
 4. Peptīda izmantošana saskaņā ar 1. pretenziju un/vai peptīdu 
dimēra izmantošana saskaņā ar 2. pretenziju, lai izgatavotu zāles 
vēža ārstēšanai vai novēršanai HLA-A*1101 pozitīvam indivīdam.
 5. Polinukleotīds, kurā iekodēts peptīds saskaņā ar 1. pre-
tenziju.
 6. Ekspresijas vektors, kas satur polinukleotīdu saskaņā ar 
5. pretenziju.
 7. Farmaceitiska kompozīcija vēža ārstēšanai vai novēršanai 
HLA-A*1101 pozitīvam indivīdam, kas satur polinukleotīdu, kurā 
iekodēts peptīds saskaņā ar 1. pretenziju, vai vektors, kas satur 
minēto polinukleotīdu.
 8. Polinukleotīda, kurā iekodēts peptīds saskaņā ar 1. pre-
tenziju, vai vektora, kas satur minēto polinukleotīdu, izmantošana, 
lai izgatavotu zāles vēža ārstēšanai vai novēršanai HLA-A*1101 
pozitīvam indivīdam.
 9. WT1 audzējam raksturīgs CTL, ko ierosinājis peptīds saska-
ņā ar 1. pretenziju un/vai peptīdu dimērs saskaņā ar 2. pretenziju.
 10. Metode, kas paredzēta WT1 audzējam raksturīga CTL 
ierosināšanai, kas ietver perifēro asiņu mononukleārās šūnas, 
kas iegūta no HLA-A*1101 pozitīva indivīda, kultivēšanu peptīda 
saskaņā ar 1. pretenziju klātbūtnē un/vai peptīdu dimēra saskaņā 
ar 2. pretenziju klātbūtnē, lai ierosinātu WT1 audzējam raksturīgu 
CTL no perifēro asiņu mononukleārās šūnas.
 11. Antigēnu pārstāvoša šūna, kura pārstāv WT1 audzēja 
peptīdu, ko in vitro ierosinājis peptīds saskaņā ar 1. pretenziju 
un/vai peptīdu dimērs saskaņā ar 2. pretenziju.
 12. Antigēnu pārstāvošas šūnas, kura pārstāv WT1 audzēja 
peptīdu, ierosināšanas metode, kas ietver nenobriedušas antigēnu 
pārstāvošās šūnas, kas iegūtas no HLA-A*1101 pozitīva indivī-
da, kultivēšanu peptīda saskaņā ar 1. pretenziju klātbūtnē un/vai 
peptīdu dimēra saskaņā ar 2. pretenziju klātbūtnē, lai ierosinātu 
antigēnu pārstāvošo šūnu, kura pārstāv WT1 audzēja peptīdu, no 
nenobriedušas antigēnu pārstāvošās šūnas.
 13. Komplekts WT1 audzējam raksturīga CTL ierosināšanai vai 
antigēnu pārstāvošas šūnas, kura pārstāv WT1 audzēja peptīdu, 
ierosināšanai, kas kā galveno komponentu ietver peptīdu saskaņā 
ar 1. pretenziju un/vai peptīdu dimēru saskaņā ar 2. pretenziju.
 14. Metode vēža diagnosticēšanai HLA-A*1101 pozitīvam in-
divīdam, kas ietver CTL saskaņā ar 9. pretenziju kultivēšanu vai 
antigēnu pārstāvošās šūnas saskaņā ar 11. pretenziju kultivēšanu, 
izmantojot paraugu no HLA-A*1101 pozitīva indivīda, un to apjoma 
noteikšanu.
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 (54) TRICIKLISKI OKSAZOLIDINONU SAVIENOJUMI KĀ AN-

TIBIOTIĶI
  TRICYCLIC OXAZOLIDINONE ANTIBIOTIC COMPOUNDS
 (57) 1. Savienojums ar formulu (I)

raksturīgs ar to, ka
„- - - -” šeit var būt saite un var arī nebūt saite,
R0 ir H atoms, vai, ja „- - - -” ir saite, var būt arī (C1-C3)alkoksigrupa,
R1 ir H vai halogēna atoms, ciāngrupa, (C1-C3)alkilgrupa vai etinil-
grupa,
U ir CH grupa vai N atoms, ja „- - - -” ir saite, un, ja „- - - -” nav 
saite, U apzīmē CH2, NH vai NR9 grupu,
V ir N atoms, CH vai CR6 grupa,
R2 ir H atoms, (C1-C3)alkilkarbonilgrupa vai grupa ar formulu -CH2-R3,
R3 ir H atoms, (C1-C3)alkilgrupa vai (C1-C3)hidroksialkilgrupa,
R4 ir H atoms, vai gadījumos, kad n nav 0 un R5 ir H atoms, var 
nozīmēt arī OH grupu,
R5 ir H atoms, (C1-C3)alkilgrupa, (C1-C3)hidroksialkilgrupa, 
(C1-C3)amino alkilgrupa, (C1-C3)alkoksi(C1-C3)alkilgrupa, karboksil-
grupa vai (C1-C3)alkoksikarbonilgrupa,
R6 ir (C1-C3)hidroksialkilgrupa, karboksilgrupa, (C1-C3)alkoksi-
karbonil grupa vai -(CH2)q-NR7R8 grupa, turklāt q ir 1, 2 vai 3, 
un katrs no R7 un R8 neatkarīgi ir H atoms vai (C1-C3)alkilgrupa, 
vai R7 un R8 kopā ar N atomu, kas pievienots pie abiem, veido 
gredzenu – pirolidinilgrupu, piperidinilgrupu, morfolinilgrupu vai 
tiomorfolinilgrupu,
R9 ir (C1-C3)alkilgrupa, 2-hidroksi-etilgrupa, 2-hidroksi-propilgrupa 
vai 3-hidroksi-propilgrupa,
A ir -(CH2)p-, -CH2CH2CH(OH)- vai -COCH2CH(OH),
G ir fenilgrupa, kas ir aizvietota vienreiz vai divreiz meta- un/vai 
para-pozīcijās ar aizvietotājiem, kas neatkarīgi izvēlēti no (C1-C4)alkil-
grupas, (C1-C3)alkoksigrupas un halogēna atoma, vai arī G ir grupa, 
atbilstoša vienai no divām formulām G1 vai G2

,
kur
Q ir O vai S atoms un X ir CH grupa vai N atoms, un
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Y1, Y2 un Y3 katrs ir CH grupa, vai Y1 un Y3 katrs ir CH un Y2 ir 
N atoms, vai Y1 ir N, Y2 ir CH vai N un Y3 ir CH, vai arī Y1 un Y2 
katrs ir CH un Y3 apzīmē N, un
n ir 0, kad A ir -CH2CH2CH(OH)- vai -COCH2CH(OH), un n ir 0, 
1 vai 2, kad A ir (CH2)p, p ir 1, 2, 3 vai 4 ar nosacījumu, ka n un 
p summa ir 2, 3 vai 4,
vai tāda savienojuma farmaceitiski pieņemams sāls.
 2. Savienojums ar formulu (I) saskaņā ar 1. pretenziju, kurš 
ir arī savienojums ar formulu (IP3)

,

kur 
„- - - -” šeit var būt saite un var arī nebūt saite,
R0 ir H atoms, vai, ja „- - - -” ir saite, var būt arī (C1-C3)alkoksigrupa,
R1 ir H vai halogēna atoms (īpaši F vai Br atoms), ciāngrupa vai 
(C1-C3)alkilgrupa,
U ir CH grupa vai N atoms, ja „- - - -” ir saite, un ja „- - - -” nav 
saite, U nozīmē CH2 vai NH,
V ir N atoms, CH vai CR6 grupa,
R2 ir H atoms, (C1-C3)alkilkarbonilgrupa vai grupa ar formulu -CH2-R3,
R3 ir H atoms, (C1-C3)alkilgrupa vai (C1-C3)hidroksialkilgrupa,
R4 ir H atoms, vai gadījumos, kad n nav 0 un R5 ir H atoms, var 
nozīmēt arī OH grupu,
R5 ir H atoms, (C1-C3)alkilgrupa, (C1-C3)hidroksialkilgrupa, 
(C1-C3)alkoksi(C1-C3)alkilgrupa vai (C1-C3)alkoksikarbonilgrupa,
R6 ir (C1-C3)hidroksialkilgrupa, karboksilgrupa, (C1-C3)alkoksikarbonil-
grupa vai -(CH2)q-NR7R8 grupa, turklāt q ir 1, 2 vai 3, un katrs no 
R7 un R8 neatkarīgi ir H atoms vai (C1-C3)alkilgrupa, vai R7 un 
R8 kopā ar N atomu, kas pievienots pie abiem, veido gredzenu – 
pirolidinilgrupu, piperidinilgrupu, morfolinilgrupu vai tiomorfolinilgrupu,
A ir -(CH2)p-, -CH2CH2CH(OH)- vai -COCH2CH(OH),
G ir fenilgrupa, kas ir aizvietota vienreiz vai divreiz meta- un/vai 
para-pozīcijās ar aizvietotājiem, kas neatkarīgi izvēlēti no (C1-C4)alkil-
grupas, (C1-C3)alkoksigrupas un halogēna atoma, vai arī G ir grupa, 
atbilstoša vienai no divām formulām G1 un G2

,

turklāt
Q ir O vai S atoms un X ir CH grupa vai N atoms, un
Y1, Y2 un Y3 katrs ir CH grupa, vai Y1 un Y3 katrs ir CH un Y2 ir 
N atoms, vai Y1 ir N, Y2 ir CH vai N un Y3 ir CH, vai arī Y1 un 
Y2 katrs ir CH un Y3 ir N, un
n ir 0, kad A ir -CH2CH2CH(OH)- vai -COCH2CH(OH), un n ir 0, 
1 vai 2, kad A ir (CH2)p, p ir 1, 2, 3 vai 4 ar nosacījumu, ka n un 
p summa ir 2, 3 vai 4,
vai tāda savienojuma farmaceitiski pieņemams sāls.
 3. Savienojums ar formulu (I) saskaņā ar 1. pretenziju, kurš 
ir arī savienojums ar formulu (IP2)

,
turklāt
„- - - -” šeit var būt saite un var nebūt saite,
R0 ir H atoms, vai, ja „- - - -” ir saite, var būt arī (C1-C3)alkoksigrupa,
R1 ir H vai halogēna atoms,
U ir CH grupa vai N atoms, ja „- - - -” ir saite, un ja „- - - -” nav 
saite, U nozīmē CH2 vai NH,
V ir N atoms vai CH grupa,
R2 ir H atoms vai grupa ar formulu -CH2-R3,
R3 ir H atoms, (C1-C3)alkilgrupa vai (C1-C3)hidroksialkilgrupa,
A ir -(CH2)p-, -CH2CH2CH(OH)- vai -COCH2CH(OH),
G ir fenilgrupa, kas ir aizvietota vienreiz vai divreiz meta- un/vai 
para-pozīcijās ar aizvietotājiem, kas neatkarīgi izvēlēti no (C1-C4)alkil-
grupas, (C1-C3)alkoksigrupas un halogēna atoma, vai arī G ir grupa, 
atbilstoša vienai no divām formulām G1 un G2

,
turklāt
Q ir O vai S atoms un X ir CH grupa vai N atoms, un
Y1, Y2 un Y3 katrs ir CH grupa, vai Y1 un Y3 katrs ir CH un Y2 ir 
N atoms, vai Y1 ir N, Y2 ir CH vai N un Y3 ir CH, vai arī Y1 un 
Y2 katrs ir CH un Y3 ir N, un
n ir 0, kad A ir -CH2CH2CH(OH)- vai -COCH2CH(OH), un n ir 0, 
1 vai 2, kad A ir (CH2)p, p ir 1, 2, 3 vai 4 ar nosacījumu, ka n un 
p summa ir 2, 3 vai 4,
vai tāda savienojuma farmaceitiski pieņemams sāls.
 4. Savienojums ar formulu (I) saskaņā ar 1. pretenziju, kurš 
ir arī savienojums ar formulu (IP1)

,
turklāt
„- - - -” šeit var būt saite un var nebūt saite,
R1 ir H vai halogēna atoms,
U ir CH grupa vai N atoms, ja „- - - -” ir saite, un ja „- - - -” nav 
saite, U nozīmē CH2 vai NH,
V ir N atoms vai CH grupa,
G ir fenilgrupa, kas ir aizvietota vienreiz vai divreiz meta- un/vai 
para-pozīcijās ar aizvietotājiem, kas neatkarīgi izvēlēti no (C1-C4)alkil-
grupas, (C1-C3)alkoksigrupas un halogēna atoma, vai arī G ir grupa, 
atbilstoša vienai no divām formulām G1 un G2
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,

turklāt
Q ir O vai S atoms un X ir CH grupa vai N atoms, un
Y1, Y2 un Y3 katrs ir CH grupa, vai Y1 un Y3 katrs ir CH un Y2 ir 
N atoms, vai Y1 ir N, Y2 ir CH vai N un Y3 ir CH, vai arī Y1 un 
Y2 katrs ir CH un Y3 ir N, un
n ir 0, 1 vai 2, kad A ir (CH2)p, p ir 1, 2, vai 3, ar nosacījumu, ka 
n un p summa ir 2 vai 3,
vai tāda savienojuma farmaceitiski pieņemams sāls.
 5. Savienojums ar formulu (I) saskaņā ar 1. pretenziju, kurš 
ir arī savienojums ar formulu (ICE)

,

turklāt
„- - - -” ir saite, V ir CH grupa, U ir CH grupa vai N atoms, vai
„- - - -” ir saite, V ir CR6 grupa, U ir CH grupa, vai arī
„- - - -” ir saite, V ir N atoms, U ir CH grupa, vai
„- - - -” nav saite, V ir CH grupa, U ir CH2, NH vai NR9 grupa,
R0 ir H atoms, vai, ja „- - - -” ir saite, var būt arī (C1-C3)alkoksigrupa,
R1 ir H vai halogēna atoms, ciāngrupa, (C1-C3)alkilgrupa vai etinil-
grupa,
U ir CH grupa vai N atoms, ja „- - - -” ir saite, un ja „- - - -” nav 
saite, U nozīmē CH2, NH vai NR9 grupu,
V ir N atoms, CH vai CR6 grupa,
R2 ir H atoms, acetilgrupa vai grupa ar formulu -CH2-R3,
R3 ir H atoms, (C1-C3)alkilgrupa vai (C1-C3)hidroksialkilgrupa,
R4 ir H atoms, vai gadījumos, kad n nav 0 un R5 ir H atoms, var 
nozīmēt arī OH grupu,
R5 ir H atoms, (C1-C3)alkilgrupa, (C1-C3)hidroksialkilgrupa, 
(C1-C3)amino alkilgrupa, (C1-C3)alkoksi(C1-C3)alkilgrupa, karboksil-
grupa vai (C1-C3)alkoksikarbonilgrupa,
R6 ir (C1-C3)hidroksialkilgrupa, karboksilgrupa, (C1-C3)alkoksi-
karbonil grupa vai -(CH2)q-NR7R8 grupa, turklāt q ir 1, 2 vai 3, 
un katrs no R7 un R8 neatkarīgi ir H atoms vai (C1-C3)alkilgrupa, 
vai R7 un R8 kopā ar N atomu, kas pievienots pie abiem, veido 
gredzenu – pirolidinilgrupu vai piperidinilgrupu,
R9 ir (C1-C3)alkilgrupa, 2-hidroksi-etilgrupa, 2-hidroksi-propilgrupa 
vai 3-hidroksi-propilgrupa,
A ir -(CH2)p-, -CH2CH2CH(OH)- vai -COCH2CH(OH),
G ir fenilgrupa, kas ir aizvietota vienreiz vai divreiz meta- un/vai 
para-pozīcijās ar aizvietotājiem, kas neatkarīgi izvēlēti no (C1-C4)alkil-
grupas, (C1-C3)alkoksigrupas un halogēna atoma, vai arī G ir grupa, 
atbilstoša vienai no divām formulām G1 un G2

,
turklāt

Q ir O vai S atoms un X ir CH grupa vai N atoms, un
Y1, Y2 un Y3 katrs ir CH grupa, vai viens no Y1 un Y3 ir CH grupa 
un otrs ir N atoms, un
n ir 0, kad A ir -CH2CH2CH(OH)- vai -COCH2CH(OH), un n ir 0, 
1 vai 2, kad A ir (CH2)p,
p ir 1, 2, 3 vai 4 ar nosacījumu, ka n un p summa ir 2, 3 vai 4,
vai tāda savienojuma farmaceitiski pieņemams sāls.
 6. Savienojums ar formulu (I) saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
5. pretenzijai, turklāt R1 ir fluora atoms, vai tāda savienojuma 
farmaceitiski pieņemams sāls.
 7. Savienojums ar formulu (I) saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
6. pretenzijai, turklāt V ir CH grupa, vai tāda savienojuma farma-
ceitiski pieņemams sāls.
 8. Savienojums ar formulu (I) saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
6. pretenzijai, turklāt V ir N atoms, vai tāda savienojuma farma-
ceitiski pieņemams sāls.
 9. Savienojums ar formulu (I) saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
8. pretenzijai, turklāt „- - - -” ir saite, U ir CH grupa vai N atoms, 
vai tāda savienojuma farmaceitiski pieņemams sāls.
 10. Savienojums ar formulu (I) saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
8. pretenzijai, turklāt „- - - -” nav saite, U ir CH2, NH vai NR9 grupa, 
vai tāda savienojuma farmaceitiski pieņemams sāls.
 11. Savienojums ar formulu (I) saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
10. pretenzijai, turklāt A ir -(CH2)p-, n un p summa ir 3, katrs no 
R0, R4 un R5 ir H atoms un G ir grupa no formulām G1 un G2, kā 
noteikts 1. pretenzijā, vai tāda savienojuma farmaceitiski pieņemams 
sāls.
 12. Savienojums ar formulu (I) saskaņā ar 11. pretenziju, turklāt 
n ir 0 un p ir 3, vai tāda savienojuma farmaceitiski pieņemams 
sāls.
 13. Savienojums ar formulu (I) saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
12. pretenzijai, tā stereoķīmija ir atbilstoša zemāk attēlotai struk-
tūrai

,

vai arī atsevišķā gadījumā ar savienojumiem ar formulu (IP2), kuriem 
stereoķīmija ir atbilstoša zemāk attēlotai struktūrai

,

vai arī atsevišķā gadījumā ar savienojumiem ar formulu (IP1), kuriem 
stereoķīmija ir atbilstoša zemāk attēlotai struktūrai
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,

vai tāda savienojuma farmaceitiski pieņemams sāls.
 14. Savienojums ar formulu (I) saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
12. pretenzijai, tā stereoķīmija ir atbilstoša zemāk attēlotai struktūrai

,

vai arī atsevišķā gadījumā ar savienojumiem ar formulu (IP2), kuriem 
to stereoķīmija ir atbilstoša zemāk attēlotai struktūrai

,

vai arī atsevišķā gadījumā ar savienojumiem ar formulu (IP1), kuriem 
to stereoķīmija ir atbilstoša zemāk attēlotai struktūrai

,

vai tāda savienojuma farmaceitiski pieņemams sāls.
 15. Savienojums ar formulu (I) saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
10. pretenzijai, turklāt G ir grupa ar formulu

,

kur un Q ir O vai S atoms, vai tāda savienojuma farmaceitiski 
pieņemams sāls.
 16. Savienojums ar formulu (I) saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt:
„- - - -” ir saite un V ir CH grupa, U ir CH grupa vai N atoms, vai 
arī V ir N atoms un U ir CH grupa,
R0, R2 un R3 katrs ir H atoms,
R1 ir H vai F atoms,
R5 ir H atoms, metilgrupa, hidroksimetilgrupa vai aminometilgrupa,
n ir 0 un A ir -(CH2)p, turklāt p ir 2, 3 vai 4, vai arī n ir 1 un A ir 
-(CH2)p, turklāt p ir 1, 2 vai 3, un
G ir grupa, kurai piemīt formula G1, kas attēlota zemāk

,

turklāt X ir CH grupa vai N atoms un Q ir O vai S atoms,
vai tāda savienojuma farmaceitiski pieņemams sāls.
 17. Savienojums ar formulu (I) saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt:
„- - - -” nav saite, U ir NH vai NR9 grupa, turklāt R9 ir metilgrupa,
R0, R2, R4 un R5 katrs ir H atoms,
R1 ir H vai F atoms,
n ir 0 un A ir -(CH2)p, turklāt p ir 2, 3 vai 4, vai n ir 1 un A ir 
-(CH2)p turklāt p ir 1, 2 vai 3, un
G ir grupa ar formulu G1, kas attēlota sekojoši

,

kur X ir CH grupa vai N atoms un Q ir O vai S atoms,
vai tāda savienojuma farmaceitiski pieņemams sāls.
 18. Savienojums ar formulu (I) saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
5. pretenzijai, kurš ir izvēlēts no sekojošiem savienojumiem:
 - 9-fluor-1-({2-[(S)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-ben-
zo[1,4]oks azin-6-il)-oksazolidin-5-il]-etilamino}-metil)-1,2-dihidro-
pirolo[3,2,1-ij]hinolin-4-ons,
 - 9-fluor-1-({2-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-ben-
zo[1,4]oks azin-6-il)-oksazolidin-5-il]-etilamino}-metil)-1,2-dihidro-
pirolo[3,2,1-ij]hinolin-4-ons,
 - 9-fluor-1-({2-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-ben-
zo[1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-etilamino}-metil)-1,2-di hidro-
pirolo[3,2,1-ij]hinolin-4-ons,
 - 9-fluor-1-({[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-benzo[1,4]ti-
azin-6-il)-oksazolidin-5-ilmetil]-amino}-metil)-1,2-dihidro-pirolo[3,2,1-
ij]hinolin-4-ons;
 - 9-fluor-1-({2-[3-(3-fluor-4-metil-fenil)-2-okso-oksazolidin-
5-il]-etilamino}-metil)-1,2-dihidro-pirolo[3,2,1-ij]hinolin-4-ons,
 - 1-(2-{[(R)-3-(2,3-dihidro-benzo[1,4]dioksin-6-il)-2-okso-oksazol-
idin-5-ilmetil]-amino}-etil)-9-fluor-1,2-dihidro-pirolo[3,2,1-ij ]hinolin-
4-ons,
 - 9-fluor-1-(2-{[(S)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-ben-
zo[1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-ilmetil]-amino}-etil)-1,2-di hidro-
pirolo[3,2,1-ij]hinolin-4-ons,
 - 9-fluor-1-(2-{[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-ben-
zo[1,4]oksazin-6-il)-oksazolidin-5-ilmetil]-amino}-etil)-1,2-dihidro-
pirolo[3,2,1-ij]hinolin-4-ons,
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 - 9-fluor-1-(2-{[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-ben-
zo[1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-ilmetil]-amino}-etil)-1,2-di hidro-
pirolo[3,2,1-ij]hinolin-4-ons,
 - 9-fluor-1-(2-{[(R)-3-(3-fluor-4-metil-fenil)-2-okso-oksazoli-
din-5-ilmetil]-amino}-etil)-1,2-dihidro-pirolo[3,2,1-ij]hinolin-4-ons,
 - 9-fluor-1-{3-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-ben-
zo[1,4]oks azin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-1,2-dihidro-
pirolo[3,2,1-ij]hinolin-4-ons,
 - 9-fluor-1-{2-[2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-benzo[1,4]tiazin-
6-il)-oksazolidin-5-il]-etilamino}-1,2-dihidro-pirolo[3,2,1-ij ]hinolin-
4-ons,
 - (4R)-4-({2-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-ben-
zo[1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-etilamino}-metil)-4,5-di hidro-
pirolo[3,2,1-de][1,5]naftiridin-7-ons,
 - 3-fluor-4-(2-{[(S)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-ben-
zo[1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-ilmetil]-amino}-etil)-4,5-di hidro-
pirolo[3,2,1-de][1,5]naftiridin-7-ons,
 - 3-fluor-4-(2-{[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-ben-
zo[1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-ilmetil]-amino}-etil)-4,5-di hidro-
pirolo[3,2,1-de][1,5]naftiridin-7-ons,
 - (4R)-4-{3-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-ben-
zo[1,4]ti azin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-4,5-dihidro-
pirolo[3,2,1-de][1,5]naftiridin-7-ons,
 - (4R)-4-{3-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-ben-
zo[1,4]oksazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-4,5-dihidro-
pirolo[3,2,1-de][1,5]naftiridin-7-ons,
 - 6-{3-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-benzo[1,4]tiazin-6-il)-
oks azolidin-5-il]-propilamino}-5,6-dihidropirolo[1,2,3-de]hin oksalin-3-
ons,
 - 6-{3-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-benzo[1,4]oksazin-
6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-5,6-dihidropirolo[1,2,3-de]hin-
oksalin-3-ons,
 - 9-fluor-1-(2-{[(S)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-ben-
zo[1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-ilmetil]-amino}-etil)-1,2,5,6-tetra hidro-
pirolo[3,2,-ij]hinolin-4-ons,
 - 9-fluor-1-({2-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-ben-
zo[1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-etilamino}-metil)-1,2,5,6-tetra hidro-
pirolo[3,2,1-ij]hinolin-4-ons,
 - 9-fluor-1-(2-{[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-ben-
zo[1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-ilmetil]-amino}-etil)-1,2,5,6-tetra hidro-
pirolo[3,2,1-ij]hinolin-4-ons,
 - 9-fluor-1-(2-{[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-ben-
zo[1,4]oksazin-6-il)-oksazolidin-5-ilmetil]-amino}-etil)-1,2,5,6-tetra-
hidro-pirolo[3,2,1-ij]hinolin-4-ons,
 - 1-(2-{[(R)-3-(2,3-dihidro-benzo[1,4]dioksin-6-il)-2-okso-oks-
azolidin-5-ilmetil]-amino}-etil)-9-fluor-1,2,5,6-tetrahidro-pirolo[3,2,1-
ij]hinolin-4-ons,
 - 9-fluor-1-(2-{[(R)-3-(3-fluor-4-metil-fenil)-2-okso-oksazoli-
din-5-ilmetil]-amino}-etil)-1,2,5,6-tetrahidro-pirolo[3,2,1-ij ]hinolin-
4-ons,
 - 3-fluor-4-({2-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-ben-
zo[1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-etilamino}-metil)-4,5-di hidro-
pirolo[3,2,1-de][1,5]naftiridin-7-ons,
 - 9-fluor-1-({2-[(S)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-ben-
zo[1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-etilamino}-metil)-1,2,5,6-tetra hidro-
pirolo[3,2,1-ij]hinolin-4-ons,
 - 9-fluor-1-({[(S)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-benzo[1,4]ti-
azin-6-il)-oksazolidin-5-ilmetil]-amino}-metil)-1,2-dihidro-pirolo[3,2,1-
ij]hinolin-4-ons,
 - 1-({[(R)-3-(2,3-dihidro-benzo[1,4]dioksin-6-il)-2-okso-oksazoli-
din-5-ilmetil]-amino}-metil)-9-fluor-1,2-dihidro-pirolo[3,2,1-ij ]hinolin-
4-ons,
 - 9-fluor-1-({[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-benzo[1,4]oks-
azin-6-il)-oksazolidin-5-ilmetil]-amino}-metil)-1,2-dihidro-pirolo[3,2,1-
ij]hinolin-4-ons,
 - 9-fluor-1-({[(R)-3-(3-fluor-4-metil-fenil)-2-okso-oks azolidin-5-
ilmetil]-amino}-metil)-1,2-dihidro-pirolo[3,2,1-ij]hinolin-4-ons,
 - 1-{3-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-benzo[1,4]tiazin-
6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-1,2-dihidropirolo[3,2,1-ij ]hinolin-
4-ons,
 - 1-({[(R)-3-(4-etoksi-fenil)-2-okso-oksazolidin-5-ilmetil]-amino}-
metil)-9-fluor-1,2-dihidro-pirolo[3,2,1-ij]hinolin-4-ons,
 - 9-fluor-1-({[(R)-2-okso-3-(4-propil-fenil)-oksazolidin-5-ilmetil]-
amino}-metil)-1,2-dihidro-pirolo[3,2,1-ij]hinolin-4-ons,

 - 1-({[(R)-3-(4-butil-fenil)-2-okso-oksazolidin-5-ilmetil]-amino}-
metil)-9-fluor-1,2-dihidro-pirolo[3,2,1-ij]hinolin-4-ons,
 - (S)-4-{3-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-benzo[1,4]tiazin-
6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-4,5-dihidro-pirolo[3,2,1-de][1,5]naf-
tiridin-7-ons,
 - (S ) -4-{3-[ (R ) -2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H -ben-
zo[1,4]oksazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-4,5-dihidro-
pirolo[3,2,1-de][1,5]naftiridin-7-ons,
 - (S)-4-{2-[(S)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-benzo[1,4]tiazin-
6-il)-oksazolidin-5-il]-etilamino}-4,5-dihidropirolo[3,2,1-de][1,5]naftiri-
din-7-ons,
 - 1-({2-[3-(2,3-dihidro-[1,4]dioksino[2,3-c]piridin-7-il)-2-okso-oks-
azolidin-5-il]-etilamino}-metil)-9-fluor-1,2-dihidro-pirolo[3,2,1-ij]hinolin-
4-ons,
 - 1-({2-[3-(2,3-dihidro-[1,4]dioksino[2,3-b]piridin-6-il)-2-okso-oks-
azolidin-5-il]-etilamino}-metil)-9-fluor-1,2-dihidro-pirolo[3,2,1-ij]hinolin-
4-ons,
 - 1-({2-[(R)-3-(4-etoksi-fenil)-2-okso-oksazolidin-5-il]-etilamino}-
metil)-9-fluor-1,2-dihidro-pirolo[3,2,1-ij]hinolin-4-ons,
 - 9-fluor-1-({2-[(R)-2-okso-3-(4-propil-fenil)-oksazolidin-
5-il]-etilamino}-metil)-1,2-dihidro-pirolo[3,2,1-ij]hinolin-4-ons,
 - 1-({2-[(R)-3-(2,3-dihidro-benzo[1,4]dioksin-6-il)-2-okso-oks-
azolidin-5-il]-etilamino}-metil)-9-fluor-1,2-dihidro-pirolo[3,2,1-ij]hino-
lin-4-ons,
 - 9-fluor-1-({2-[2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-pirido[3,2-
b][1,4]oksazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-etilamino}-metil)-1,2-dihidro-
pirolo[3,2,1ij]hinolin-4-ons,
 - (S)-6-{3-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-benzo[1,4]ti azin-
6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-5,6-dihidro-pirolo[1,2,3-de]hin-
oksalin-3-ons,
 - (S)-9-fluor-1-({2-[(S)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-ben-
zo[1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-etilamino}-metil)-1,2-di hidro-
pirolo[3,2,1-ij]hinolin-4-ons,
 - (R)-9-fluor-1-({2-[(S)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-ben-
zo[1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-etilamino}-metil)-1,2-di hidro-
pirolo[3,2,1-ij]hinolin-4-ons,
 - 9-fluor-1-({3-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-benzo[1,4]ti-
azin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-metil)-1,2-dihidro-pirolo[3,2,1-
ij]hinolin-4-ons,
 - 9-fluor-1-({3-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-ben-
zo[1,4]oksazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-metil)-1,2-dihidro-
pirolo[3,2,1-ij]hinolin-4-ons,
 - 1-({2-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-benzo[1,4]tiazin-
6-il)-oksazolidin-5-il]-etilamino}-metil)-1,2-dihidro-pirolo[3,2,1-ij ]hin-
olin-4-ons,
 - (S)-6-{2-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-benzo[1,4]tiazin-
6-il)-oksazolidin-5-il]-etilamino}-5,6-dihidropirolo[1,2,3-de]hinoksalin-
3-ons,
 - (S)-6-{2-[(S)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-benzo[1,4]tiazin-
6-il)-oksazolidin-5-il]-etilamino}-5,6-dihidropirolo[1,2,3-de]hinoksalin-
3-ons,
 - 6-({2-[(S)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-benzo[1,4]tiazin-
6-il)-oksazolidin-5-il]-etilamino}-metil)-5,6-dihidro-pirolo[1,2,3-de]hin-
oksalin-3-ons,
 - (S)-7-fluor-6-{3-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-ben-
zo[1,4]oksazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-5,6-dihidro-
pirolo[1,2,3-de]hinoksalin-3-ons,
 - (S)-7-fluor-6-{3-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-ben-
zo[1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-5,6-dihidro-pi-
rolo[1,2,3-de]hinoksalin-3-ons,
 - 9-fluor-1-{2-[(R)-2-okso-3-(4-propil-fenil)-oksazolidin-
5-il]-etilamino}-1,2-dihidro-pirolo[3,2,1-ij]hinolin-4-ons,
 - 1-({2-[(S)-3-(2,3-dihidro-benzo[1,4]dioksin-6-il)-2-okso-oks-
azolidin-5-il]-etilamino}-metil)-9-fluor-1,2-dihidro-pirolo[3,2,1-ij]hino-
lin-4-ons,
 - 1-({2-[(S)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-benzo[1,4]tiazin-
6-il)-oksazolidin-5-il]-etilamino}-metil)-1,2-dihidro-pirolo[3,2,1-ij ]hi-
nolin-4-ons,
 - 1-({2-[(S)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-benzo[1,4]oksazin-
6-il)-oksazolidin-5-il]-etilamino}-metil)-1,2-dihidro-pirolo[3,2,1-ij]hino-
lin-4-ons,
 - 1-({[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-benzo[1,4]tiazin-6-il)-
oksazolidin-5-ilmetil]-amino}-metil)-1,2-dihidro-pirolo[3,2,1-ij]hinolin-
4-ons,
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 - (R)-6-{3-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-benzo[1,4]tiazin-
6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-5,6-dihidro-pirolo[1,2,3-de]hinoks-
alin-3-ons,
 - (R)-6-{3-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-benzo[1,4]oks-
azin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-5,6-dihidro-pirolo[1,2,3-de]hin-
oksalin-3-ons,
 - (S)-7-fluor-6-((2-hidroksi-etil)-{3-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-
dihidro-2H-benzo[1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propil}-amino)-5,6-
dihidro-pirolo[1,2,3-de]hinoksalin-3-ons,
 - (S)-7-fluor-6-((2-hidroksi-etil)-(3-[(R)-2-okso-3-(3-okso-
3,4-dihidro-2H-benzo[1,4]oksazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propil)-
amino)-5,6-dihidro-pirolo[1,2,3-de]hinoksalin-3-ons,
 - 9-fluor-1-(2-{(3-hidroksi-propil)-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-
dihidro-2H-benzo[1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-ilmetil]-amino}-
etil)-1,2-dihidro-pirolo[3,2,1-ij]hinolin-4-ons,
 - 9-fluor-1-(2-{(2-hidroksi-etil)-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-di-
hidro-2H-benzo[1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-ilmetil]-amino}-etil)-1,2-
dihidro-pirolo[3,2,1-ij]hinolin-4-ons,
 - 9-fluor-1-{3-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-pirido[3,2-
b][1,4]oksazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-1,2-dihidro-
pirolo[3,2,1-ij]hinolin-4-ons,
 - (S)-7-fluor-6-{3-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-pirido[3,2-
b][1,4]oksazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-5,6-dihidro-
pirolo[1,2,3-de]hinoksalin-3-ons,
 - (S)-1-{3-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-benzo[1,4]tiazin-
6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-1,2-dihidro-pirolo[3,2,1-ij ]hinolin-
4-ons,
 - (S ) -1-{3-[ (R ) -2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-ben-
zo[1,4]oks azin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-1,2-dihidro-
pirolo[3,2,1-ij]hinol in-4-ons,
 - (S)-1-{3-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-pirido[3,2-
b][1,4]oksazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-1,2-dihidro-
pirolo[3,2,1-ij]hinolin-4-ons,
 - (R)-6-{3-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-pirido[3,2-
b][1,4]oksazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-5,6-dihidro-
pirolo[1,2,3-de]hinoksalin-3-ons,
 - (S)-4-({2-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-ben-
zo[1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-etilamino}-metil)-4,5-di hidro-
pirolo[3,2,1-de][1,5]naftiridin-7-ons,
 - (S)-4-({2-[(S)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-ben-
zo[1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-etilamino}-metil)-4,5-di hidro-
pirolo[3,2,1-de][1,5]naftiridin-7-ons,
 - (R)-4-({2-[(S)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-ben-
zo[1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-etilamino}-metil)-4,5-di hidro-
pirolo[3,2,1-de][1,5]naftiridin-7-ons,
 - (S)-7-fluor-6-{3-[(S)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-ben-
zo[1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-5,6-dihidro-pi-
rolo[1,2,3-de]hinoksalin-3-ons,
 - (S)-7-fluor-6-{3-[(S)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-ben-
zo[1,4]oksazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-5,6-dihidro-
pirolo[1,2,3-de]hinoksalin-3-ons,
 - 1-({[(S)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-benzo[1,4]tiazin-6-il)-
oksazolidin-5-ilmetil]-amino}-metil)-1,2-dihidro-pirolo[3,2,1-ij]hinolin-
4-ons,
 - 1-({[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-benzo[1,4]oksazin-
6-il)-oksazolidin-5-ilmetil]-amino}-metil)-1,2-dihidro-pirolo[3,2,1-ij]hi-
nolin-4-ons,
 - 1-({3-[2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-benzo[1,4]tiazin-6-il)-oks-
azolidin-5-il]-propilamino}-metil)-1,2-dihidro-pirolo[3,2,1-ij]hinolin-4-ons,
 - 3-fluor-4-{2-[(S)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-ben-
zo[1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-etilamino}-4,5-dihidro-pirolo[3,2,1-
de][1,5]naftiridin-7-ons,
 - (S)-1-{3-[(S)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-benzo[1,4]tiazin-
6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-1,2-dihidro-pirolo[3,2,1-ij ]hinolin-
4-ons,
 - (S)-1-{3-[(S)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-benzo[1,4]oks-
azin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-1,2-dihidro-pirolo[3,2,1-ij ]hi-
nolin-4-ons,
 - (S)-1-{2-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-benzo[1,4]ti-
azin-6-il)-oksazolidin-5-il]-etilamino}-1,2-dihidropirolo[3,2,1-ij]hinolin-
4-ons,
 - (S)-1-{2-[(S)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-benzo[1,4]ti-
azin-6-il)-oksazolidin-5-il]-etilamino}-1,2-dihidropirolo[3,2,1-ij]hinolin-
4-ons,

 - (S)-1-{2-[(S)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-benzo[1,4]oks-
azin-6-il)-oksazolidin-5-il]-etilamino}-1,2-dihidropirolo[3,2,1-ij]hinolin-
4-ons,
 - 9-fluor-1-[((3-hidroksi-propil)-{2-[(S)-2-okso-3-(3-okso-3,4-
dihidro-2H-benzo[1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-etil}-amino)-
metil]-1,2-dihidro-pirolo[3,2,1-ij]hinolin-4-ons,
 - 9-fluor-1-[((2-hidroksi-etil)-{2-[(S)-2-okso-3-(3-okso-3,4-
dihidro-2H-benzo[1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-etil}-amino)-
metil]-1,2-dihidro-pirolo[3,2,1-ij]hinolin-4-ons,
 - 9-fluor-1-((3-hidroksi-propil)-{3-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-
dihidro-2H-benzo[1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propil}-amino)-1,2-
dihidro-pirolo[3,2,1-ij]hinolin-4-ons,
 - 9-fluor-1-((2-hidroksi-etil)-{3-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-di-
hidro-2H-benzo[1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propil}-amino)-1,2-
dihidro-pirolo[3,2,1-ij]hinolin-4-ons,
 - 3-fluor-4-({[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-benzo[1,4]oks-
azin-6-il)-oksazolidin-5-ilmetil]-amino}-metil)-4,5-dihidro-pirolo[3,2,1-
de][1,5]naftiridin-7-ons,
 - 3-fluor-4-({2-[(S)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-ben-
zo[1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-etilamino}-metil)-4,5-di hidro-
pirolo[3,2,1-de][1,5]naftiridin-7-ons,
 - 3-fluor-4-({[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-benzo[1,4]ti-
azin-6-il)-oksazolidin-5-ilmetil]-amino}-metil)-4,5-dihidro-pirolo[3,2,1-
de][1,5]naftiridin-7-ons,
 - 3-fluor-4-({[(S)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-benzo[1,4]ti-
azin-6-il)-oksazolidin-5-ilmetil]-amino}-metil)-4,5-dihidro-pirolo[3,2,1-
de][1,5]naftiridin-7-ons,
 - 3-fluor-4-({2-[(S)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-ben-
zo[1,4]oks azin-6-il)-oksazolidin-5-il]-etilamino}-metil)-4,5-dihidro-
pirolo[3,2,1-de][1,5]naftiridin-7-ons,
 - 3-fluor-4-({2-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-ben-
zo[1,4]oksazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-etilamino}-metil)-4,5-dihidro-
pirolo[3,2,1-de][1,5]naftiridin-7-ons,
 - (R)-7-fluor-6-{3-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-ben-
zo[1,4]oksazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-5,6-dihidro-
pirolo[1,2,3-de]hinoksalin-3-ons,
 - (R)-7-fluor-6-{3-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-
benzo[1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-5,6-di hidro-
pirolo[1,2,3-de]hinoksalin-3-ons,
 - 6-({[(S)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-benzo[1,4]tiazin-6-il)-
oksazolidin-5-ilmetil]-amino}-metil)-5,6-dihidro-pirolo[1,2,3-de]hin-
oksalin-3-ons,
 - 1-{2-[(S)-3-(2,3-dihidro-benzo[1,4]dioksin-6-il)-2-okso-oksazo-
lidin-5-il]-etilamino}-9-fluor-1,2-dihidro-pirolo[3,2,1-ij]hinolin-4-ons,
 - N-((S)-9-fluor-4-okso-1,2-dihidro-4H-pirolo[3,2,1-ij]hinolin-1-il)-
3-hidroksi-3-[2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-benzo[1,4]tiazin-6-il)-
oksazolidin-5-il]-propionamīds,
 - (R)-1-{3-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-benzo[1,4]tiazin-
6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-1,2-dihidro-pirolo[3,2,1-ij ]hinolin-
4-ons,
 - 6-({[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-benzo[1,4]tiazin-6-il)-
oksazolidin-5-ilmetil]-amino}-metil)-5,6-dihidro-pirolo[1,2,3-de]hin-
oksalin-3-ons,
 - (R)-7-fluor-2-metoksi-6-{3-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-di hidro-
2H-benzo[1,4]oksazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-5,6-dihidro-
pirolo[1,2,3-de]hinoksalin-3-ons;
 - (R)-7-fluor-2-metoksi-6-{3-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-di hidro-
2H-benzo[1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-5,6-dihidro-
pirolo[1,2,3-de]hinoksalin-3-ons,
 - 9-fluor-1-{3-hidroksi-3-[2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-
benzo[1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-1,2-dihidro-pi-
rolo[3,2,1-ij]hinolin-4-ons,
 - (S)-6-{3-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-benzo[1,4]tiazin-
6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-1,2,5,6-tetrahidro-pirolo[1,2,3-
de]hinoksalin-3-ons,
 - 6-{3-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-pirido[3,2-b][1,4]ti-
azin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-5,6-dihidro-pirolo[1,2,3-de]hin-
oksalin-3-ons,
 - 9-brom-1-{3-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-ben-
zo[1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-1,2-dihidro-
pirolo[3,2,1-ij]hinol in-4-ons,
 - 4-okso-1-{3-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-ben-
zo[1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-1,2-dihidro-4H-
pirolo[3,2,1-ij]hinolīn-9-karbonitrils,
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 - 4-okso-1-{3-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-pirido[3,2-
b][1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-1,2-dihidro-4H-
pirolo[3,2,1-ij]hinolīn-9-karbonitrils,
 - (R)-4-okso-1-{3-[(S)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-ben-
zo[1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-1,2-dihidro-4H-
pirolo[3,2,1-ij]hinolīn-7-karbonskābes etilesteris,
 - (R)-7-hidroksimetil-1-{3-[(S)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-
benzo[1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-1,2-dihidro-
pirolo[3,2,1-ij]hinolin-4-ons,
 - (R)-4-okso-1-{3-[(S)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-ben-
zo[1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-1,2-dihidro-4H-
pirolo[3,2,1-ij]*hinolīn-7-karbonskābe,
 - (R)-7-dimetilaminometil-1-{3-[(S)-2-okso-3-(3-okso-3,4-di-
hidro-2H-benzo[1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-1,2-di-
hidro-pirolo[3,2,1-ij]hinolin-4-ons,
 - (R)-1-{3-[(S)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-benzo[1,4]tiazin-
6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-7-pirolidin-1-ilmetil-1,2-dihidro-
pirolo[3,2,1-ij]hinolin-4-ons,
 - 9-fluor-1-{3-[(S)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-pirido[3,2-
b][1,4]oksazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-1,2-dihidro-
pirolo[3,2,1-ij]hinolin-4-ons,
 - 9-fluor-1-{3-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-pirido[3,2-
b][1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-1,2-di hidro-
pirolo[3,2,1-ij]hinolin-4-ons,
 - 9-fluor-1-{3-[(S)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-pirido[3,2-
b][1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-1,2-di hidro-
pirolo[3,2,1-ij]hinolin-4-ons,
 - (R)-9-fluor-1-{3-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-
benzo[1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-1,2-di hidro-
pirolo[3,2,1-ij]hinolin-4-ons,
 - (S)-9-fluor-1-{3-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-
benzo[1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-1,2-di hidro-
pirolo[3,2,1-ij]hinolin-4-ons,
 - (R)-9-fluor-1-{3-[(S)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-
benzo[1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-1,2-di hidro-
pirolo[3,2,1-ij]hinolin-4-ons,
 - (S)-9-fluor-1-{3-[(S)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-ben-
zo[1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-1,2-di hidro-
pirolo[3,2,1-ij]hinolin-4-ons,
 - (R)-7-fluor-6-{3-[(S)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-pirido[3,2-
b][1,4]oksazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-5,6-dihidro-
pirolo[1,2,3-de]hinoksalin-3-ons,
 - (R)-7-fluor-6-{3-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-
pirido[3,2-b][1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-5,6-di hidro-
pirolo[1,2,3-de]hinoksalin-3-ons,
 - (R)-1-{3-[(S)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-benzo[1,4]tiazin-
6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-1,2-dihidro-pirolo[3,2,1-ij ]hinolin-
4-ons,
 - (R ) -1-{3-[ (S ) -2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H -ben-
zo[1,4]oks azin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-1,2-dihidro-
pirolo[3,2,1-ij]hinol in-4-ons,
 - (R)-1-{3-[(S)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-pirido[3,2-
b][1,4]oksazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-1,2-dihidro-
pirolo[3,2,1-ij]hinolin-4-ons,
 - (S)-1-{3-[(S)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-pirido[3,2-
b][1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-1,2-di hidro-
pirolo[3,2,1-ij]hinolin-4-ons,
 - (S)-1-{3-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-pirido[3,2-
b][1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-1,2-di hidro-
pirolo[3,2,1-ij]hinolin-4-ons,
 - (R)-3-fluor-4-{3-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-
benzo[1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-4,5-di hidro-
pirolo[3,2,1-de][1,5]naftiridin-7-ons,
 - (R)-3-fluor-4-{3-[(S)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-
benzo[1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-4,5-di hidro-
pirolo[3,2,1-de][1,5]naftiridin-7-ons,
 - (R)-3-fluor-4-{3-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-ben-
zo[1,4]oksazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-4,5-dihidro-
pirolo[3,2,1-de][1,5]naftiridin-7-ons,
 - (R)-3-fluor-4-{3-[(S)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-ben-
zo[1,4]oksazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-4,5-di hidro-
pirolo[3,2,1-de][1,5]naftiridin-7-ons,
 - (R)-3-fluor-4-{3-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-
pirido[3,2-b][1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-4,5-di hidro-
pirolo[3,2,1-de][1,5]naftiridin-7-ons,

 - (R)-3-fluor-4-{3-[(S)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-
pirido[3,2-b][1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-4,5-di hidro-
pirolo[3,2,1-de][1,5]naftiridin-7-ons,
 - (R)-3-fluor-4-{3-[(S)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-pirido[3,2-
b][1,4]oksazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-4,5-dihidro-
pirolo[3,2,1-de][1,5]naftiridin-7-ons,
 - (S)-3-fluor-4-{3-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-
benzo[1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-4,5-di hidro-
pirolo[3,2,1-de][1,5]naftiridin-7-ons,
 - (S)-3-fluor-4-{3-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-ben-
zo[1,4]oksazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-4,5-dihidro-
pirolo[3,2,1-de][1,5]naftiridin-7-ons,
 - (S)-3-fluor-4-{3-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-
pirido[3,2-b][1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-4,5-di hidro-
pirolo[3,2,1-de][1,5]naftiridin-7-ons,
 - (S)-3-fluor-4-{3-[(S)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-ben-
zo[1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-4,5-di hidro-
pirolo[3,2,1-de][1,5]naftiridin-7-ons,
 - (S)-3-fluor-4-{3-[(S)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-ben-
zo[1,4]oksazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-4,5-di hidro-
pirolo[3,2,1-de][1,5]naftiridin-7-ons,
 - (R)-3-fluor-4-{3-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-
benzo[1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-4,5-di hidro-
pirolo[3,2,1-de][1,5]naftiridin-7-ons,
 - (R)-3-fluor-4-{3-[(S)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-
benzo[1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-4,5-di hidro-
pirolo[3,2,1-de][1,5]naftiridin-7-ons,
 - (R)-3-fluor-4-{3-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-ben-
zo[1,4]oksazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-4,5-dihidro-
pirolo[3,2,1-de][1,5]naftiridin-7-ons,
 - (R)-3-fluor-4-{3-[(S)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-ben-
zo[1,4]oksazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-4,5-dihidro-
pirolo[3,2,1-de][1,5]naftiridin-7-ons,
 - (R)-3-fluor-4-{3-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-
pirido[3,2-b][1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-4,5-di hidro-
pirolo[3,2,1-de][1,5]naftiridin-7-ons,
 - (R)-3-fluor-4-{3-[(S)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-
pirido[3,2-b][1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-4,5-di hidro-
pirolo[3,2,1-de][1,5]naftiridin-7-ons,
 - (R)-3-fluor-4-{3-[(S)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-pirido[3,2-
b][1,4]oksazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-4,5-dihidro-
pirolo[3,2,1-de][1,5]naftiridin-7-ons,
 - (S)-3-fluor-4-{3-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-
benzo[1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-4,5-di hidro-
pirolo[3,2,1-de][1,5]naftiridin-7-ons,
 - (S)-3-fluor-4-{3-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-ben-
zo[1,4]oksazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-4,5-dihidro-
pirolo[3,2,1-de][1,5]naftiridin-7-ons,
 - (S)-3-fluor-4-{3-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-
pirido[3,2-b][1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-4,5-di hidro-
pirolo[3,2,1-de][1,5]naftiridin-7-ons,
 - (S)-3-fluor-4-{3-[(S)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-ben-
zo[1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-4,5-di hidro-
pirolo[3,2,1-de][1,5]naftiridin-7-ons,
 - (S)-3-fluor-4-{3-[(S)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-ben-
zo[1,4]oksazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-4,5-dihidro-
pirolo[3,2,1-de][1,5]naftiridin-7-ons,
 - (1R*,2S*)-2-metil-1-{3-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-
benzo[1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-1,2-di hidro-
pirolo[3,2,1-ij]hinolin-4-ons,
 - (1R*,2S*)-2-metil-1-{3-[(S)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-
benzo[1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-1,2-di hidro-
pirolo[3,2,1-ij]hinolin-4-ons,
 - (1R*,2S*)-2-metil-1-{3-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-
pirido[3,2-b][1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-1,2-dihidro-
pirolo[3,2,1-ij]hinolin-4-ons,
 - (1R*,2S*)-2-metil-1-{3-[(S)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-
pirido[3,2-b][1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-1,2-dihidro-
pirolo[3,2,1-ij]hinolin-4-ons,
 - (1R*,2R*)-2-(1-hidroksi-1-metil-etil)-1-{3-[(R)-2-okso-3-
(3-okso-3,4-dihidro-2H-benzo[1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-
propilamino}-1,2-dihidro-pirolo[3,2,1-ij]hinolin-4-ons,
 - (R)-7-fluor-6-{3-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-pirido[3,2-
b][1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-1,2,5,6-tetra-
hidro-pirolo[1,2,3-de]hinoksalin-3-ons,
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 - N-(9-fluor-4-okso-1,2-dihidro-4H-pirolo[3,2,1-ij]hinolin-1-il)-N-{3-
[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-benzo[1,4]tiazin-6-il)-oksazol-
idin-5-il]-propil}-acetamīds,
 - (S)-4-hidroksi-4-({2-[(S)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-
benzo[1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-etilamino}-metil)-4,5-di hidro-
pirolo[3,2,1-de][1,5]naftiridin-7-ons,
 - 9-fluor-1-hidroksi-1-({2-[(S)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-
benzo[1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-etilamino}-metil)-1,2-di hidro-
pirolo[3,2,1-ij]hinolin-4-ons,
 - 1-({[(S)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-pirido[3,2-b][1,4]tiazin-
6-il)-oksazolidin-5-ilmetil]-amino}-metil)-1,2-dihidro-pirolo[3,2,1-ij]hi-
nolin-4-ons,
 - 1-({2-[(S)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-pirido[3,2-
b][1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-etilamino}-metil)-1,2-di hidro-
pirolo[3,2,1-ij]hinolin-4-ons,
 - 9-hlor-1-{3-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-pirido[3,2-
b][1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-1,2-di hidro-
pirolo[3,2,1-ij]hinolin-4-ons,
 - 9-hlor-1-{3-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-benzo[1,4]ti-
azin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-1,2-dihidro-pirolo[3,2,1-ij ]hi-
nolin-4-ons,
 - 9-etil-1-{3-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-benzo[1,4]ti-
azin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-1,2-dihidro-pirolo[3,2,1-ij]hin-
olin-4-ons,
 - 9-etinil-1-{3-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-ben-
zo[1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-1,2-di hidro-
pirolo[3,2,1-ij]hinolin-4-ons,
 - (1R*,2R*)-9-fluor-4-okso-1-{3-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-di hidro-
2H-benzo[1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-1,2-di hidro-
4H-pirolo[3,2,1-ij]hinolīn-2-karbonskābes metilesteris,
 - (1R*,2R*)-9-fluor-2-hidroksimetil-1-{3-[(R)-2-okso-3-(3-
okso-3,4-dihidro-2H-benzo[1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-
propilamino}-1,2-dihidro-pirolo[3,2,1-ij]hinolin-4-ons,
 - (1R*,2S*)-9-fluor-2-metil-1-{3-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-di hidro-
2H-benzo[1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-1,2-dihidro-
pirolo[3,2,1-ij]hinolin-4-ons,
 - (1R*,2S*)-9-fluor-2-metil-1-{3-[(S)-2-okso-3-(3-okso-3,4-di hidro-
2H-benzo[1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-1,2-dihidro-
pirolo[3,2,1-ij]hinolin-4-ons,
 - (1R*,2S*)-9-fluor-2-metil-1-{3-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-
2H-pirido[3,2-b][1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-1,2-di-
hidro-pirolo[3,2,1-ij]hinolin-4-ons,
 - (1R*,2R*)-9-fluor-4-okso-1-{3-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-di-
hidro-2H-benzo[1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-1,2-di-
hidro-4H-pirolo[3,2,1-ij]hinolin-2-karbonskābe,
 - 9-fluor-1-({2-[(S)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-ben-
zo[1,4]oksazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-etilamino}-metil)-1,2,5,6-tetra-
hidro-pirolo[3,2,1-ij]hinolin-4-ons,
 - (1R*,2S*)-2-aminometil-9-fluor-1-{3-[(R)-2-okso-3-(3-okso-
3,4-dihidro-2H-benzo[1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propil amino}-
1,2-dihidro-pirolo[3,2,1-ij]hinolin-4-ons,
 - (S)-9-fluor-1-{3-[(S)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-pirido[3,2-
b][1,4]oksazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-1,2-dihidro-
pirolo[3,2,1-ij]hinolin-4-ons,
 - (S)-9-fluor-1-{3-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-pirido[3,2-
b][1,4]oksazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-1,2-dihidro-
pirolo[3,2,1-ij]hinolin-4-ons,
 - (S)-9-fluor-1-{3-[(S)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-
pirido[3,2-b][1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-1,2-di hidro-
pirolo[3,2,1-ij]hinolin-4-ons,
 - (S)-9-fluor-1-{3-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-
pirido[3,2-b][1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-1,2-di hidro-
pirolo[3,2,1-ij]hinolin-4-ons,
 - (R)-9-fluor-1-{3-[(S)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-pirido[3,2-
b][1,4]oksazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-1,2-dihidro-
pirolo[3,2,1-ij]hinolin-4-ons,
 - (R)-9-fluor-1-{3-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-pirido[3,2-
b][1,4]oksazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-1,2-dihidro-
pirolo[3,2,1-ij]hinolin-4-ons,
 - (R)-9-fluor-1-{3-[(S)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-
pirido[3,2-b][1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-1,2-di hidro-
pirolo[3,2,1-ij]hinolin-4-ons,
 - (R)-9-fluor-1-{3-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-
pirido[3,2-b][1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-1,2-di hidro-

pirolo[3,2,1-ij]hinolin-4-ons,
 - 9-fluor-1-({2-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-pirido[3,2-
b][1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-etilamino}-metil)-1,2-di hidro-
pirolo[3,2,1-ij]hinolin-4-ons,
 - 9-fluor-1-({2-[(S)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-pirido[3,2-
b][1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-etilamino}-metil)-1,2-di hidro-
pirolo[3,2,1-ij]hinolin-4-ons,
 - 7-fluor-6-{3-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-pirido[3,2-
b][1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-5,6-di hidro-
pirolo[1,2,3-de]hinoksalin-3-ons,
 - 7-fluor-6-{3-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-pirido[3,2-
b][1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-1,2,5,6-tetra-
hidro-pirolo[1,2,3-de]hinoksalin-3-ons,
 - 7-fluor-6-{3-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-pirido[3,2-
b][1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-1-metil-1,2,5,6-tetra-
hidro-pirolo[1,2,3-de]hinoksalin-3-ons,
 - 7-fluor-6-{3-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-pirido[3,2-
b][1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-1-(3-hidroksipropil)-
1,2,5,6-tetrahidro-pirolo[1,2,3-de]hinoksalin-3-ons,
vai tāda savienojuma farmaceitiski pieņemams sāls.
 19. Savienojums ar formulu (I) saskaņā ar 1. pretenziju, kurš 
ir (S)-7-fluor-6-{3-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-pirido[3,2-
b][1,4]oksazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-5,6-dihidro-
pirolo[1,2,3-de]hinoksalin-3-ons vai tā farmaceitiski pieņemams sāls.
 20. Savienojums ar formulu (I) saskaņā ar 1. pretenzi-
ju, kurš ir (S)-9-fluor-1-{3-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-
benzo[1,4]tiazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-1,2-di hidro-
pirolo[3,2,1-ij]hinol in-4-ons vai tā farmaceitiski pieņemams sāls.
 21. Savienojums ar formulu (I) saskaņā ar 1. pretenziju, kurš 
ir (S)-9-fluor-1-{3-[(S)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-benzo[1,4]ti-
azin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-1,2-dihidro-pirolo[3,2,1-ij ]hi-
nol in-4-ons vai tā farmaceitiski pieņemams sāls.
 22. Savienojums ar formulu (I) saskaņā ar 1. pretenziju, kurš 
ir (R)-7-fluor-6-{3-[(S)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-pirido[3,2-
b][1,4]oksazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-5,6-dihidro-
pirolo[1,2,3-de]hinoksalin-3-ons vai tā farmaceitiski pieņemams sāls.
 23. Savienojums ar formulu (I) saskaņā ar 1. pretenziju, kurš 
ir (S)-9-fluor-1-{3-[(S)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-pirido[3,2-
b][1,4]oksazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-1,2-dihidro-
pirolo[3,2,1-ij]hinolin-4-ons vai tā farmaceitiski pieņemams sāls.
 24. Savienojums ar formulu (I) saskaņā ar 1. pretenziju, kurš 
ir (S)-9-fluor-1-{3-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-pirido[3,2-
b][1,4]oksazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-1,2-dihidro-
pirolo[3,2,1-ij]hinolin-4-ons vai tā farmaceitiski pieņemams sāls.
 25. Savienojums ar formulu (I) saskaņā ar 1. pretenziju, kurš 
ir (R)-9-fluor-1-{3-[(S)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-pirido[3,2-
b][1,4]oksazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-1,2-dihidro-
pirolo[3,2,1-ij]hinolin-4-ons vai tā farmaceitiski pieņemams sāls.
 26. Savienojums ar formulu (I) saskaņā ar 1. pretenziju, kurš 
ir (R)-9-fluor-1-{3-[(R)-2-okso-3-(3-okso-3,4-dihidro-2H-pirido[3,2-
b][1,4]oksazin-6-il)-oksazolidin-5-il]-propilamino}-1,2-dihidro-
pirolo[3,2,1-ij]hinolin-4-ons vai tā farmaceitiski pieņemams sāls.
 27. Savienojums ar formulu (I) saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
26. pretenzijai vai tā farmaceitiski pieņemams sāls kā medikaments.
 28. Farmaceitiska kompozīcija, kas kā aktīvo vielu satur savie-
nojumu ar formulu (I) saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 26. pretenzijai 
vai tā farmaceitiski pieņemamu sāli, un vismaz vienu terapeitiski 
inertu palīgvielu.
 29. Savienojuma ar formulu (I) saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
26. pretenzijai vai tā farmaceitiski pieņemama sāls lietošana me-
dikamenta ražošanai bakteriālu infekciju novēršanai vai ārstēšanai.
 30. Savienojums ar formulu (I) saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
26. pretenzijai vai tā farmaceitiski pieņemams sāls bakteriālu in-
fekciju novēršanai vai ārstēšanai.
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TĒŠANAI CAUR ASINS-SMADZEŅU BARJERU
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 (54) ŠĶĪSTOŠĀ SOJAS PROTEĪNA PRODUKTA RAŽOŠANA 

NO SOJAS PROTEĪNA MICELĀRAS MASAS (“S200Ca”)
  PRODUCTION OF SOLUBLE SOY PROTEIN PRODUCT 

FROM SOY PROTEIN MICELLAR MASS (“S200Ca”)
 (57) 1. Sojas proteīna produkta, kura proteīna saturs ir vismaz 
60 masas %, vēlams vismaz 90 masas %, vēl labāk 100 masas % 
(N x 6,25) no kopējās sausās masas, sagatavošanas process, kas 
ietver:
 (a) (i) kalcija sāls vai citas bivalentas sāls pievienošanu virs 
sojas proteīna micelārās masas nogulsnēm esošajam šķīdumam, 
lai nodrošinātu vadītspēju no 2 līdz 30 mS vai
 (ii) daļēju virs sojas proteīna micelārās masas nogulsnēm 
esošā šķīduma koncentrēšanu līdz koncentrācijai, kas mazāka 
par 50 g/l un kalcija sāls vai citas bivalentas sāls pievienošanu 
daļēji koncentrētam virs sojas proteīna micelārās masas nogulsnēm 
esošajam šķīdumam, lai nodrošinātu vadītspēju no 2 līdz 30 mS, 
vai 
 (iii) virs sojas proteīna micelārās masas nogulsnēm esošā 
šķīduma koncentrēšanu līdz koncentrācijai no 50 līdz 400 g/l, vē-
lams no 100 līdz 250 g/l un kalcija sāls vai citas bivalentas sāls 
pievienošanu koncentrētam virs sojas proteīna micelārās masas 
nogulsnēm esošajam šķīdumam, lai nodrošinātu vadītspēju no 
2 līdz 30 mS,
 (b) nogulšņu savākšanu no šķīduma, kas rodas (a) darbības 
rezultātā, lai veidotos dzidrs šķīdums,
 (c) neobligātu dzidrā šķīduma pH līmeņa noregulēšanu no 
1,5 līdz 4,4, vēlams no 2,0 līdz 4,0,
 (d) (i), kur (a) (i) darbība ir pabeigta, koncentrēšana vai (ii), kur 
(a) (ii) darbība ir pabeigta, turpmākā dzidrā šķīduma ar neobligāti 
noregulētu pH līmeni koncentrēšana līdz proteīnu saturam no 
50 līdz 400 g/l, vēlams no 100 līdz 250 g/l, lai veidotos dzidrs, 
koncentrēts sojas proteīna šķīdums,

 (e) neobligātu dzidrā, koncentrētā sojas proteīna šķīduma 
diafiltrāciju un
 (f) koncentrētā šķīduma žāvēšanu.
 2. Process saskaņā ar 1. pretenziju, kurā minētā koncentrēša-
nas (d) (i) vai (a) (ii) darbība, vai koncentrēšanas (a) (iii) darbība, 
un/vai turpmākā koncentrēšanas (d) (ii) darbība tiek veikta, un/vai 
minētā neobligātā diafiltrācija tiek veikta, izmantojot membrānu, 
kuras molekulmasas ierobežojumi ir 3 000 līdz 1 000 000 Daltoni, 
vēlams 5 000 līdz 100 000 Daltoni.
 3. Process saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju, kurā diafiltrācija 
tiek veikta, izmantojot ūdeni, paskābinātu ūdeni, atšķaidītu sāls 
šķīdumu vai paskābinātu atšķaidītu sāls šķīdumu uz sojas proteīna 
šķīduma bāzes pirms vai pēc koncentrēšanas pilnīgas pabeigšanas, 
vēlams, izmantojot 2 līdz 40 atšķaidīta šķīduma tilpumus, vēl labāk 
5 līdz 25 tilpumus, vēlams vismaz daļēji antioksidanta klātbūtnē.
 4. Process saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 3. pretenzijai, kurā 
koncentrētais un neobligāti diafiltrētais sojas proteīna šķīdums, ja 
tas vēl nav paskābināts, tad pirms žāvēšanas tiek paskābināts līdz 
pH līmenim no 2,0 līdz 4,0.
 5. Process saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 4. pretenzijai, kurā 
dzidrs paskābināts sojas proteīna šķīdums ir pakļauts termiskai 
apstrādei, lai inaktivētu termolabilos anti-uztura faktorus, vēlams 
termolabilos tripsīna inhibitorus, vēlams temperatūrā no 70 līdz 
100 °C uz 10 sekundēm līdz sešdesmit minūtēm, vēl labāk no 
85 līdz 95 °C uz 30 sekundēm līdz 5 minūtēm, un turklāt termis-
kā apstrāde arī neobligāti pasterizē dzidro paskābināto proteīna 
šķīdumu, un turklāt termiski apstrādātais, dzidrais paskābinātais 
sojas proteīna šķīdums tiek neobligāti atdzesēts līdz temperatūrai 
no 2 līdz 60 °C, vēlams no 20 līdz 35 °C turpmākai apstrādei.
 6. Process saskaņā ar 3. pretenziju, kur koncentrēšana un/vai 
neobligātā diafiltrācija tiek veikta veidā, kas veicina tripsīna inhibitoru 
aizvākšanu.
 7. Process saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 6. pretenzijai, kurā 
reducējošais aģents tiek (a) pievienots virs sojas proteīna micelārās 
masas nogulsnēm esošajam šķīdumam un/vai (b) koncentrēšanas 
un/vai neobligātā diafiltrācijas laikā, un/vai (c) koncentrētam un 
neobligāti diafiltrētam sojas proteīna šķīdumam pirms žāvēšanas, 
un/vai (d) žāvētam sojas proteīna tripsīna inhibitoru produktam 
tripsīna inhibitoru disulfīda saišu pārraušanai vai pārkārtošanai, 
lai panāktu tripsīna inhibitoru aktivitātes samazināšanos.
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 (54) PLĒVES IZMANTOŠANA DRUKĀTA MATERIĀLA LAMI-

NĒŠANAI UN ŠĀDAS PLĒVES RAŽOŠANAS METODE
  USE OF A FILM FOR THE LAMINATION OF PRINTED 

MATTER AND PRODUCTION METHOD OF SUCH FILM
 (57) 1. Plēves izmantošana, pie kam plēve satur ar ekstrūzijas 
metodi ražotas plastmasas plēves substrātu ar biezumu no 10 līdz 
40 μm, kurai pārklāšanas ceļā ir pievienota alifātiska poliuretāna 
šķidra bāzes dispersija (2), kas satur no 30 līdz 100 % cietu vielu 
atkarībā no vajadzīgās maiga pieskāriena pakāpes, pie tam minētā 
pārklājuma biezums izžuvušā stāvoklī ir no 0,2 līdz 5 μm apdrukāta 
materiāla laminātā.
 2. Plēves izmantošana saskaņā ar 1. pretenziju, pie kam 
pārklājuma biezums izžuvušā stāvoklī ir no 1 līdz 3 μm.
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 3. Plēves izmantošana saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām 
pretenzijām, pie kam cietas vielas saturs ir no 70 līdz 95 % atkarībā 
no vajadzīgās maiga pieskāriena pakāpes.
 4. Plēves izmantošana saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām 
pretenzijām, pie kam šķidra bāzes dispersija papildus satur uretāna 
alifātisku dispersiju kā specifisku plastmasas laminātos izmantojamu 
gruntējumu.
 5. Plēves izmantošana saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām 
pretenzijām, pie kam šķidra bāzes dispersija papildus satur cie-
tinātāju, kurš pieder pie polimēru ķēžu tipa savienojumiem ar 
šķērssašuvējiem un/vai citiem plastiskiem sveķiem, kas darbojas 
kā saistvielas, un kura daudzums ir no 0 līdz 70 masas %.
 6. Plēves izmantošana saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām 
pretenzijām, pie kam pašlīmējošie sveķi (3) uz polietilēna (PE), 
etilvinilacetāta (EVA), etilēnbutilakrilāta (EBA), etilēnmetilakrilā-
ta (EMA) un/vai etilēnetilakrilāta (EEA) bāzes tiek uzklāti uz plēves 
priekšpuses iepretim pārklājumam, lai to nostiprinātu pie apdrukāta 
materiāla adhēzijas ceļā, pielietojot siltumu tādā veidā, ka tiek 
izveidota sausa apdare.
 7. Plēves izmantošana saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 5. pre-
tenzijai, pie kam uz plēves priekšpuses iepretim pārklājumam 
tiek pielietota koronizlāde vai ķīmiska apstrāde, minēto priekšpusi 
atstājot sagatavotu adhezīvu un līmju uzklāšanai, lai to savienotu 
ar apdrukātu materiālu tādā veidā, ka tiek izveidota mitra apdare.
 8. Metode plēves ražošanai apdrukāta materiāla laminēšanai, 
pie kam minētā metode satur šādus posmus:
 a) nodrošina ar ekstrūzijas metodi ražotu plastmasas plēvi (1) 
ar biezumu no 10 līdz 40 μm un
 b) plastmasas plēvei (1) uzklāšanas ceļā pievieno šķidru alifā-
tiska poliuretāna bāzes dispersiju (2), kas satur no 30 līdz 100 % 
cietas vielas atkarībā no vajadzīgās maiga pieskāriena pakāpes, 
pie tam minētā pārklājuma biezums izžuvušā stāvoklī ir no 0,2 līdz 
5 μm.
 9. Metode saskaņā ar iepriekšējo 8. pretenziju, pie kam pār-
klājuma biezums uz plastmasas plēves izžuvušā stāvoklī ir no 
1 līdz 3 μm.
 10. Metode saskaņā ar 8. vai 9. pretenziju, pie kam cietas 
vielas saturs šķidrā bāzes dispersijā sastāda no 70 līdz 95 % 
atkarībā no vajadzīgās maiga pieskāriena pakāpes.
 11. Metode saskaņā ar jebkuru no 8. līdz 10. pretenzijai, pie 
kam uretāna alifātiska dispersija tiek pievienota šķidrai bāzes 
dispersijai.
 12. Metode saskaņā ar jebkuru no 8. līdz 11. pretenzijai, pie 
kam cietinātājs, kas pieder pie polimēru ķēžu tipa ar šķērssašuvē-
jiem un/vai citiem plastiskiem sveķiem un kura saturs ir no 0 līdz 
70 masas %, tiek pievienots šķidrai bāzes dispersijai.
 13. Metode saskaņā ar jebkuru no 8. līdz 12. pretenzijai, pie 
kam, ja ir jāizveido sausa apdare, uz plēves priekšpuses iepretim 
pārklājumam tiek uzklāti pašlīmējoši sveķi (3) uz polietilēna (PE), 
etilvinilacetāta (EVA), etilēnbutilakrilāta (EBA), etilēnmetilakrilā-
ta (EMA) un/vai etilēnetilakrilāta (EEA) bāzes.
 14. Metode saskaņā ar jebkuru no 8. līdz 12. pretenzijai, pie kam, 
ja ir jāizveido mitra apdare, plēves priekšpuse iepretim pārklājumam 
tiek pakļauta koronizlādei vai ķīmiskai apstrādei, minēto priekšpusi 
atstājot sagatavotu adhezīvu un līmju uzklāšanai bez nekādu paš-
līmējošo sveķu uzklāšanas uz minētās priekšpuses virsmas.
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 (54) HINAZOLINDIONA ATVASINĀJUMU TERAPEITISKA IZ-

MANTOŠANA KARDIOVASKULĀRAJĀ JOMĀ
  THERAPEUTIC APPLICATIONS IN THE CARDIOVASCU-

LAR FIELD OF QUINAZOLINEDIONE DERIVATIVES
 (57) 1. Savienojums, kas atbilst vispārīgajai formulai (I)

,
kurā
 - A ir arilgrupa vai heteroarilgrupa;
 - R1 ir:
 ▪ ūdeņraža atoms,
 ▪ -C(O)R grupa, kurā R ir ūdeņraža atoms, (C1-C6)alkoksigrupa, 
arilgrupa, (C3-C6)cikloalkilgrupa vai (C1-C6)alkilgrupa, turklāt minētā 
alkilgrupa neobligāti tiek aizvietota ar:
 • vienu vai vairākām hidroksilgrupām,
 • benziloksigrupu,
 • (C1-C6)alkoksigrupu, kas neobligāti tiek aizvietota ar arilgrupu, 
vai
 • (C3-C6)cikloalkilgrupu,
 ▪ neobligāti aizvietotu (C1-C6)alkilgrupu;
 - R2 ir:
 ▪ ūdeņraža atoms,
 ▪ halogēna atoms,
 ▪ ciāngrupa,
 ▪ nitrogrupa,
 ▪ (C1-C6)alkilgrupa, kas neobligāti tiek aizvietota ar -NH2 grupu 
vai arī ar -NHC(O)Rb grupu, kurā Rb ir, kā definēts zemāk,
 ▪ -ORa grupa, kurā Ra ir:
 ▪ ūdeņraža atoms,
 ▪ (C1-C6)alkilgrupa, kas neobligāti tiek aizvietota ar vienu vai 
vairākiem halogēna atomiem, ar vienu vai vairākām hidroksilgrupām, 
ar arilgrupu un/vai ar vienu vai vairākām ciāngrupām,
 • (C2-C6)alkinilgrupa,
 • arilgrupa;
 - R3 ir:
 ▪ ūdeņraža atoms,
 ▪ halogēna atoms,
 ▪ hidroksilgrupa,
 ▪ ciāngrupa,
 ▪ -SCF3 grupa,
 ▪ nitrogrupa,
 ▪ -S(O)0-2alkilgrupa, -S(O)0-2heterocikloalkilgrupa, -O-SO2arilgru-
pa, kas neobligāti tiek aizvietota ar vienu vai vairākiem halogēna 
atomiem;
 ▪ -alkilaminoalkilgrupa vai -cikloalkilaminoalkilgrupa, kas katra 
neobligāti tiek aizvietota gala alkilgrupas pozīcijā,
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 ▪ neobligāti aizvietota sulfonamīdgrupa,
 ▪ arilgrupa vai heteroarilgrupa, turklāt minētā grupa ir mono-
cikliska vai policikliska un papildus neobligāti tiek aizvietota ar 
(C1-C6)alkilgrupu, vienu vai vairākiem halogēna atomiem vai ar 
(C1-C6)alkoksigrupu,
 ▪ heterocikloalkilgrupa, kas neobligāti tiek aizvietota ar 
(C1-C6)alkil grupu,
 ▪ (C1-C6)alkilgrupa, kas neobligāti tiek aizvietota ar:
 - vienu vai vairākiem halogēna atomiem,
 - arilgrupu, kas var tikt aizvietota ar vienu vai vairākiem halo-
gēna atomiem vai ar vienu vai vairākām hidroksilgrupām,
 - heteroarilgrupu,
 - vienu vai vairākām hidroksilgrupām, kas var tikt aizvietotas 
ar arilgrupu, kura pati var tikt neobligāti aizvietota ar vienu vai 
vairākiem halogēna atomiem, vai
 - heterocikloalkilgrupu, kas neobligāti tiek aizvietota ar CO(O)Ra 
grupu vai ar (C1-C6)alkilgrupu, kurā Ra ir, kā definēts iepriekš,
 ▪ -C(O)NRbRc grupa, kurā Rb un Rc ir, kā definēti zemāk,
 ▪ -C(O)ORc grupa vai -O-C(O)ORc grupa, kurā Rc ir, kā definēts 
zemāk,
 ▪ (C1-C6)alkoksigrupa, kas neobligāti tiek aizvietota ar
 - aminoalkilgrupu,
 - aminocikloalkilgrupu,
 - cikloalkilgrupu,
 - heterocikloalkilgrupu,
 - monociklisku vai policiklisku heteroarilgrupu,
 - vienu vai vairākām hidroksilgrupām,
 - vienu vai vairākiem halogēna atomiem,
 - (C1-C6)alkoksigrupu,
 - -C(O)ORc grupu, kurā Rc ir, kā definēts zemāk,
 - -C(O)NRbRc grupu, kurā Rb un Rc ir, kā definēti zemāk, 
un/vai
 - arilgrupu, kas pati neobligāti tiek aizvietota ar vienu vai 
vairākiem halogēna atomiem, ciāngrupu, (C1-C6)alkoksigrupu, 
-O-halogēn alkilgrupu un/vai halogēnalkilgrupu,
 ▪ -O-cikloalkilgrupa, -O-arilgrupa vai -O-heterocikloalkilgrupa, 
kas katra neobligāti tiek aizvietota ar
 - arilgrupu, kas pati neobligāti tiek aizvietota ar vienu vai vai-
rākiem halogēna atomiem vai ar (C1-C6)alkilgrupu,
 - vienu vai vairākiem halogēna atomiem, un/vai
 - (C1-C6)alkilgrupu, kas pati neobligāti var tikt aizvietota ar 
arilgrupu,
 ▪ -NH-CO-NH-arilgrupa, -NH-CO-NH-heteroarilgrupa vai -NH-
CO-NH-(C1-C6)alkilgrupa, kas katra neobligāti tiek aizvietota ar 
vienu vai vairākiem halogēna atomiem, ar ciāngrupu, ar nitrogrupu, 
ar vienu vai vairākām hidroksilgrupām vai ar (C1-C6)alkoksigrupu,
 ▪ -N-(C1-C6)alkilgrupa, kurā (C1-C6)alkilgrupa var tikt aizvietota 
ar vienu vai vairākām arilgrupām, neobligāti aizvietotām ar vienu 
vai vairākiem halogēna atomiem un/vai ar SO2 grupu,
 ▪ -NH-CO-arilgrupa vai -NH-CO-heteroarilgrupa, kas katra ne-
obligāti tiek aizvietota ar vienu vai vairākiem halogēna atomiem;
vai arī R3 kopā ar A veido policiklisku heteroarilgrupu, kas neobli-
gāti tiek aizvietota ar (C1-C6)alkoksigrupu vai (C1-C6)alkilgrupu, kas 
neobligāti tiek aizvietota ar arilgrupu, kas pati var tikt aizvietota ar 
vienu vai vairākiem halogēna atomiem;
 - R4 ir ūdeņraža atoms vai (C1-C6)alkilgrupa;
 - Rb ir:
 • ūdeņraža atoms,
 • (C1-C6)alkilgrupa, kas neobligāti tiek aizvietota ar vienu vai 
vairākiem halogēna atomiem, ar vienu vai vairākām hidroksilgrupām, 
ciāngrupām, aminogrupām, heterocikloalkilgrupām vai (C1-C6)alk-
oksigrupām, vai ar arilgrupu, kas neobligāti tiek aizvietota ar vienu 
vai vairākiem halogēna atomiem,
 • (C3-C6)cikloalkilgrupa,
 • (C2-C6)alkinilgrupa,
 • (C1-C6)alkoksigrupa,
 • arilgrupa, kas neobligāti tiek aizvietota ar vienu vai vairākiem 
halogēna atomiem;
 - Rc ir ūdeņraža atoms vai (C1-C6)alkilgrupa, kas neobligāti 
tiek aizvietota ar vienu vai vairākiem halogēna atomiem;
vai arī Rb un Rc kopā ar slāpekļa atomu, ar kuru tie ir saistīti, 
veido policiklisku heteroarilgrupu vai heterocikloalkilgrupu;
 - m un n neatkarīgi viens no otra ir lielums 0, 1 vai 2, saprotot, 
ka m+n≤3;

 - p un p’ neatkarīgi viens no otra ir lielums 1, 2 vai 3, saprotot, 
ka, ja p ir lielāks vai vienāds ar 2, tad R2 grupas ir pie atšķirīgiem 
oglekļa atomiem un var cita no citas atšķirties, un, ja p’ ir lielāks 
vai vienāds ar 2, tad R3 grupas ir pie atšķirīgiem oglekļa atomiem 
un var atšķirties cita no citas;
 - q ir lielums 0 vai 2, saprotot, ka, ja q ir 0, tad slāpekli 
saturošai heterocikliskai grupai, kas savienota ar slāpekli, kurš 
atrodas 2,4-diokso-1,2,3,4-tetrahidrohinazolīna gredzena sistēmas 
1. pozīcijā, vairs nav tiltiņa un tā ir šāda tipa sistēma:

,

kurā R1, R4, m un n ir, kā definēts iepriekš,
 - r ir lielums 0 vai 1;
bāzu vai skābju aditīvu sāļu veidā; vismaz vienas kardiovaskulāras 
slimības ārstēšanai un/vai vismaz vienas kardiovaskulāras slimības 
rašanās profilaksei.
 2. Savienojums izmantošanai saskaņā ar iepriekšējo preten-
ziju, kas raksturīgs ar to, ka kardiovaskulārā slimība tiek izvēlēta 
no (1) koronārām slimībām, (ii) sirds muskuļa slimībām, (iii) sirds 
vārstuļu slimībām, (iv) perikarda slimībām, (v) sirds ritma slimībām 
un sirds caurlaidības slimībām un (vi) asinsvadu slimībām.
 3. Savienojums izmantošanai saskaņā ar jebkuru no 1. un 
2. pretenzijas, kas raksturīgs ar to, ka kardiovaskulārā slimība tiek 
izvēlēta no miokarda infarkta, it īpaši sirds kontrakcijas disfunkcijas 
pēc miokarda infarkta, slimībām, kas ir saistītas ar sirds un/vai 
skeleta muskuļu reperfūzijas bojājumiem, plaušu hipertensijas, aknu 
fibrozes, pēc angioplastijas arteriālās restenozes, ar vai bez stenta 
lietošanas, aterosklerozes un to komplikācijām, sirds mazspējas, 
dilatācijas kardiopātijas un vīrusu un/vai baktēriju izcelsmes mio-
kardīta.
 4. Savienojums izmantošanai saskaņā ar jebkuru no iepriek-
šējām pretenzijām, kas raksturīgs ar to, ka A ir fenilgrupa vai 
piridilgrupa.
 5. Savienojums izmantošanai saskaņā ar jebkuru no iepriek-
šējām pretenzijām, kas raksturīgs ar to, ka q ir 0, un m un n katrs 
ir 1.
 6. Savienojums izmantošanai saskaņā ar jebkuru no iepriek-
šējām pretenzijām, kas raksturīgs ar to, ka R2 ir (C1-C6)alkilgrupa, 
it īpaši metilgrupa, kas ir aizvietota ar -NH-CO-Rb grupu, kurā 
Rb ir, kā definēts 1. vai 2. pretenzijā.
 7. Savienojums izmantošanai saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
5. pretenzijai, kas raksturīgs ar to, ka R2 ir -ORa grupa, kurā Ra ir, 
kā definēts 1. vai 2. pretenzijā.
 8. Savienojums izmantošanai saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
5. pretenzijai, kas raksturīgs ar to, ka R2 ir halogēna atoms vai 
ciāngrupa, vai ūdeņraža atoms, vai hidroksilgrupa, vai (C1-C6)alkil-
grupa, kas neobligāti ir aizvietota ar -NH2 grupu vai arī -NHC(O)Rb 
grupu, kurā Rb ir, kā definēts 1. vai 2. pretenzijā.
 9. Savienojums izmantošanai saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
8. pretenzijai, kas raksturīgs ar to, ka:
 - A ir, kā definēts 4. pretenzijā;
 - q, m un n ir, kā definēts 5. pretenzijā;
 - R2 ir, kā definēts 6., 7. vai 8. pretenzijā.
 10. Savienojums izmantošanai saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
3. pretenzijai, kas raksturīgs ar to, ka A ir fenilgrupa, R1 ir -C(O)R 
grupa, kurā R ir ūdeņraža atoms, q ir vienāds ar 0, n un m katrs 
ir lielums 1, un R2 ir -ORa grupa, kurā Ra ir, kā definēts 1. vai 
2. pretenzijā.
 11. Savienojums izmantošanai saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
3. pretenzijai, kas raksturīgs ar to, ka A ir fenilgrupa, R1 ir -C(O)R 
grupa, kurā R ir ūdeņraža atoms, q ir vienāds ar 0, n un m katrs 
ir lielums 1, p ir 1 un R2 ir metilgrupa, kas ir aizvietota ar -NH-
CO-Rb grupu, kurā Rb ir, kā definēts 1. vai 2. pretenzijā.
 12. Savienojums izmantošanai saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
3. pretenzijai, kas raksturīgs ar to, ka A ir fenilgrupa, R1 ir -C(O)R 
grupa, kurā R ir ūdeņraža atoms, q ir vienāds ar 0, n un m katrs 
ir lielums 1, p ir 2, viena no R2 grupām ir -ORa grupa, kurā Ra ir, 
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kā definēts 1. vai 2. pretenzijā, un pārējās R2 grupas ir halogēna 
atoms.
 13. Savienojums izmantošanai saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
3. pretenzijai, kas raksturīgs ar to, ka R2 grupa ir 2,4-diokso-
1,2,3,4-tetrahidrohinazolīna gredzena sistēmas 6. pozīcijā, un ar to, 
ka papildus tajā var būt R2 grupa, kas ir vienāda vai atšķirīga no 
iepriekš minētās R2 grupas, 2,4-diokso-1,2,3,4-tetrahidrohin azolīna 
gredzena sistēmas 7. pozīcijā, turklāt minētais savienojums ar 
formulu (I) ir bāzes, hidrāta vai solvāta formā, izomēru formā vai 
to maisījumu formā.
 14. Savienojums izmantošanai saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
3. pretenzijai, kas tiek izvēlēts no rindas:
Nr. 1: 2-{[3-(3,4-dimetoksibenzil)-1-(1-formilpiperidin-4-il)-2,4-di-
okso-1,2,3,4-tetrahidrohinazolin-6-il]oksi}propānnitrils;
Nr. 2: 1-(1-acetilpiperidin-4-il)-3-(3,4-dimetoksibenzil)-6-hidroksi-
hinazolīn-2,4(1H,3H)-dions;
Nr. 3: {[1-(1-acetilpiperidin-4-il)-3-(3,4-dimetoksibenzil)-2,4-diokso-
1,2,3,4-tetrahidrohinazolin-6-il]oksi}acetonitrils;
Nr. 4: 2-{[1-(1-acetilpiperidin-4-il)-3-(3,4-dimetoksibenzil)-2,4-di-
okso-1,2,3,4-tetrahidrohinazolin-6-il]oksi}propānnitrils;
Nr. 5: {[3-(3,4-dimetoksibenzil)-1-(1-formilpiperidin-4-il)-2,4-diokso-
1,2,3,4-tetrahidrohinazolin-6-il]oksi}acetonitrils;
Nr. 6: {[3-(3,4-dimetoksibenzil)-1-(1-formilpiperidin-4-il)-2,4-diokso-
1,2,3,4-tetrahidrohinazolin-6-il]oksi}acetonitrils;
Nr. 11: 4-[3-(3,4-dimetoksibenzil)-6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-2,4-
diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il]piperidīn-1-karbaldehīds;
Nr. 12: 1-(1-acetilpiperidin-4-il)-3-(3,4-dimetoksibenzil)-6-[2-fluor-
1-(fluormetil)etoksi]hinazolīn-2,4(1H,3H)-dions;
Nr. 13: 4-[3-(3,4-dimetoksibenzil)-2,4-diokso-6-(2,2,2-trifluor etoksi)-
3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il]piperidīn-1-karbaldehīds;
Nr. 14: 1-(1-acetilpiperidin-4-il)-6-(2,2-difluoretoksi)-3-(3,4-dimet oksi-
benzil)hinazolīn-2,4(1H,3H)-dions;
Nr. 16: 4-[6-(2,2-difluoretoksi)-3-(3,4-dimetoksibenzil)-2,4-di okso-
3,4-di hidrohinazolin-1(2H)-il]piperidīn-1-karbaldehīds;
Nr. 20: N-{[3-(3,4-dimetoksibenzil)-1-(1-formilpiperidin-4-il)-2,4-
diokso-1,2,3,4-tetrahidrohinazolin-6-il]metil}acetamīds;
Nr. 22: 1-(1-acetilpiperidin-4-il)-6-(aminometil)-3-(3,4-dimetoksi-
benzil)hinazolīn-2,4(1H,3H)-diona hidrohlorīds;
Nr. 23: N-{[3-(3,4-dimetoksibenzil)-1-(1-formilpiperidin-4-il)-2,4-
diokso-1,2,3,4-tetrahidrohinazolin-6-il]metil}formamīds;
Nr. 24: N-{[1-(1-acetilpiperidin-4-il)-3-(3,4-dimetoksibenzil)-2,4-
diokso-1,2,3,4-tetrahidrohinazolin-6-il]metil}formamīds;
Nr. 25: N-{[1-(1-acetilpiperidin-4-il)-3-(3,4-dimetoksibenzil)-2,4-
diokso-1,2,3,4-tetrahidrohinazolin-6-il]metil}acetamīds;
Nr. 32: 4-[6-(2,2-difluoretoksi)-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-
il]piperidīn-1-karbaldehīds;
Nr. 33: 4-[3-(3,4-dihlorbenzil)-6-(2,2-difluoretoksi)-2,4-diokso-3,4-
dihidrohinazolin-1(2H)-il]piperidīn-1-karbaldehīds;
Nr. 34: 4-[3-(4-hlorbenzil)-6-(2,2-difluoretoksi)-2,4-diokso-3,4-di-
hidro hinazolin-1(2H)-il]piperidīn-1-karbaldehīds;
Nr. 35: metil-4-{[6-(2,2-difluoretoksi)-1-(1-formilpiperidin-4-il)-2,4-di-
okso-1,4-dihidrohinazolin-3(2H)-il]metil}benzoāts;
Nr. 36: 4-{[6-(2,2-difluoretoksi)-1-(1-formilpiperidin-4-il)-2,4-di okso-
1,4-dihidrohinazolin-3(2H)-il]metil}benzoskābe;
Nr. 37: 4-{[6-(2,2-difluoretoksi)-1-(1-formilpiperidin-4-il)-2,4-di okso-
1,4-dihidrohinazolin-3(2H)-il]metil}-N-(2-metoksietil)benzamīds;
Nr. 38: 4-[3-(3,4-dimetoksibenzil)-6-metil-2,4-diokso-3,4-dihidro-
hinazolin-1(2H)-il]piperidīn-1-karbaldehīds;
Nr. 39: 4-[6-(2,2-difluoretoksi)-3-(3-hidroksi-4-metoksibenzil)-2,4-
diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il]piperidīn-1-karbaldehīds;
Nr. 40: 4-[6-(2,2-difluoretoksi)-3-[3-(2-hidroksietoksi)-4-metoksi-
benzil]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il]piperidīn-1-karb-
aldehīds;
Nr. 41: 4-[6-(2,2-difluoretoksi)-3-(3-etoksi-4-metoksibenzil)-2,4-di-
okso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il]piperidīn-1-karbaldehīds;
Nr. 42: 4-[6-(2,2-difluoretoksi)-3-[4-metoksi-3-(2-metoksi etoksi)benz-
il]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il]piperidīn-1-karb aldehīds;
Nr. 43: 4-[6-(2,2-difluoretoksi)-3-(3,4-dimetoksibenzil)-2,4-diokso-
3,4-di hidrohinazolin-1(2H)-il]azepān-1-karbaldehīds;
Nr. 47: 4-[6-(2,2-difluoretoksi)-3-[3-(3-hidroksipropoksi)-4-metoksi-
benzil]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il]piperidīn-1-karb-
aldehīds;
Nr. 48: 4-[5-hlor-3-(3,4-dimetoksibenzil)-2,4-diokso-3,4-dihidro-
hinazolin-1(2H)-il]piperidīn-1-karbaldehīds;

Nr. 49: 4-{3-[3-(ciklopentiloksi)-4-metoksibenzil]-6-(2,2-difluoretoksi)-
2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}piperidīn-1-karbaldehīds;
Nr. 50: 2-(5-{[6-(2,2-difluoretoksi)-1-(1-formilpiperidin-4-il)-2,4-di-
okso-1,4-dihidrohinazolin-3(2H)-il]metil}-2-metoksifenoksi)acet-
amīds;
Nr. 51: 4-[6-(2,2-difluoretoksi)-3-(3,4-dimetoksibenzil)-2,4-diokso-
3,4-di hidrohinazolin-1(2H)-il]-3-metilpiperidīn-1-karbaldehīds;
Nr. 52: 3-[6-(2,2-difluoretoksi)-3-(3,4-dimetoksibenzil)-2,4-diokso-
3,4-di hidrohinazolin-1(2H)-il]-8-azabiciklo[3.2.1]oktān-8-karbaldehīds;
Nr. 55: 4-{6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-2,4-diokso-3,4-dihidro-
hinazolin-1(2H)-il}piperidīn-1-karbaldehīds;
Nr. 56: 4-{3-[4-(ciklopentiloksi)-3-metoksibenzil]-6-[2-fluor-1-(fluor-
metil)etoksi]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}piperidīn-1-karb-
aldehīds;
Nr. 57: 4-[3-(3-hlorbenzil)-6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-2,4-di okso-
3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il]piperidīn-1-karbaldehīds;
Nr. 58: 4-[3-(4-hlorbenzil)-6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-2,4-di okso-
3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il]piperidīn-1-karbaldehīds;
Nr. 59: 4-{3-[3-(ciklopentiloksi)-4-metoksibenzil]-6-[2-fluor-1-(fluor-
metil)etoksi]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}piperidīn-1-karb-
aldehīds;
Nr. 72: 4-[3-(3,4-dimetoksibenzil)-6-(2-hidroksietoksi)-2,4-diokso-3,4-
dihidrohinazolin-1(2H)-il]piperidīn-1-karbaldehīds;
Nr. 74: 4-[3-(3,4-dihlorbenzil)-6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-2,4-di-
okso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il]piperidīn-1-karbaldehīds;
Nr. 76: 4-{3-[(6-hlorpiridin-3-il)metil]-6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-
2,4-di okso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}piperidīn-1-karbaldehīds;
Nr. 78: 4-[3-(3-hlor-4-metoksibenzil)-6-[2-fluor-1-(fluor metil)etoksi]-
2,4-di okso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il]piperidīn-1-karb aldehīds;
Nr. 79: 4-[3-(3,4-dimetoksibenzil)-6-(2-fluoretoksi)-2,4-diokso-3,4-
dihidrohinazolin-1(2H)-il]piperidīn-1-karbaldehīds;
Nr. 89: 2-[5-({6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-1-(1-formilpiperidin-
4-il)-2,4-diokso-1,4-dihidrohinazolin-3(2H)-il}metil)-2-metoksi fen-
oksi]acetamīds;
Nr. 90: 4-{6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-3-(3-hidroksi-4-metoksi-
benzil)-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}piperidīn-1-karb-
aldehīds;
Nr. 91: 4-[3-(3,4-dimetoksibenzil)-6-etoksi-2,4-diokso-3,4-dihidro-
hinazolin-1(2H)-il]piperidīn-1-karbaldehīds;
Nr. 97: 4-[5,7-dihlor-3-(3,4-dimetoksibenzil)-2,4-diokso-3,4-dihidro-
hinazolin-1(2H)-il]piperidīn-1-karbaldehīds;
Nr. 102: 4-[7-hlor-3-(3,4-dimetoksibenzil)-2,4-diokso-3,4-dihidro-
hinazolin-1(2H)-il]piperidīn-1-karbaldehīds;
Nr. 108: 4-{6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-3-(3-fluor-4-metoksi benzil)-
2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}piperidīn-1-karbaldehīds;
Nr. 111: 4-[6-(difluormetoksi)-3-(3,4-dimetoksibenzil)-2,4-diokso-3,4-
dihidrohinazolin-1(2H)-il]piperidīn-1-karbaldehīds;
Nr. 112: 4-[3-(3,4-dimetoksibenzil)-6-(1-metiletoksi)-2,4-diokso-3,4-
dihidrohinazolin-1(2H)-il]piperidīn-1-karbaldehīds;
Nr. 114: 4-{6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-3-[4-metoksi-3-(1-metil-
etoksi)benzil]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}piperidīn-1-
karb aldehīds;
Nr. 116: 4-{6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-3-(3-metoksibenzil)-2,4-
diokso-3,4-di hidrohinazolin-1(2H)-il}piperidīn-1-karbaldehīds;
Nr. 117: 4-{3-[3,5-bis(trifluormetil)benzil]-6-[2-fluor-1-(fluor met-
il)etoksi]-2,4-di okso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}piperidīn-1-karb-
aldehīds;
Nr. 118: 4-[3-(3-etoksibenzil)-6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-2,4-di-
okso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il]piperidīn-1-karbaldehīds;
Nr. 124: 4-{3-[3-hlor-4-(2-metoksietoksi)benzil]-6-[2-fluor-1-
(fluormetil)etoksi]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}piperidīn-
1-karbaldehīds;
Nr. 130: 4-[3-(3,4-dietoksibenzil)-6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-2,4-
diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il]piperidīn-1-karbaldehīds;
Nr. 131: 4-[3-(4-etoksi-3-metoksibenzil)-6-[2-fluor-1-(fluor met-
il)etoksi]-2,4-di okso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il]piperidīn-1-karb-
aldehīds;
Nr. 133: 4-{6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-3-(4-metoksi-3-metil-
benzil)-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}piperidīn-1-karb-
aldehīds;
Nr. 134: 4-{6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-2,4-diokso-3-[4-(trifluor-
metil)benzil]-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}piperidīn-1-karbaldehīds;
Nr. 135: 4-{6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-2,4-diokso-3-[4-(trifluor-
metil)benzil]-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}piperidīn-1-karbaldehīds;
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Nr. 143: 4-{3-[4-(benziloksi)-3-metoksibenzil]-6-[2-fluor-1-(fluor-
metil)etoksi]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}piperidīn-1-karb-
aldehīds;
Nr. 145: 4-{6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-3-(3-metoksi-4-nitro benzil)-
2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}piperidīn-1-karbaldehīds;
Nr. 155: 4-[3-(4-etoksibenzil)-6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-2,4-di-
okso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il]piperidīn-1-karbaldehīds;
Nr. 158: 4-{6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-3-[4-(morfolin-4-il met-
il)benz il]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}piperidīn-1-karb-
aldehīds;
Nr. 160: 4-{6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-3-(4-(morfolin-4-il)benz il)-
2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}piperidīn-1-karb aldehīds;
Nr. 165: 4-[3-(bifenil-4-ilmetil)-6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-2,4-di-
okso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il]piperidīn-1-karbaldehīds;
Nr.166: 4-{6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-3-[4-(metil sulf anil)benz il]-
2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}piperidīn-1-karb aldehīds;
Nr. 167: 4-{6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-2,4-diokso-3-(4-(piridin-3-
il)benzil)-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}piperidīn-1-karbaldehīds;
Nr. 170: 4-{6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-3-(3-metoksi-4-metil-
benz il)-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}piperidīn-1-karb-
aldehīds;
Nr. 175: 2-[2-(ciklopentiloksi)-5-({6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-1-(1-
formil piperidin-4-il)-2,4-diokso-1,4-dihidrohinazolin-3(2H)-il}metil)fen-
oksi]acetamīds;
Nr. 178: 4-{6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-3-(3-metoksi-4-prop oksi-
benzil)-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}piperidīn-1-karb-
aldehīds;
Nr. 183: 2-[2-(ciklopentiloksi)-5-({6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-
1-(1-formilpiperidin-4-il)-2,4-diokso-1,4-dihidrohinazolin-3(2H)-il}met-
il)fenoksi]-N-metilacetamīds;
Nr. 184: 2-[2-(ciklopentiloksi)-5-({6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-
1-(1-formilpiperidin-4-il)-2,4-diokso-1,4-dihidrohinazolin-3(2H)-il}met-
il)fenoksi]-N,N-dimetilacetamīds;
Nr. 185: 2-[2-(ciklopentiloksi)-5-({6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-
1-(1-formilpiperidin-4-il)-2,4-diokso-1,4-dihidrohinazolin-3(2H)-il}met-
il)fenoksi]-N-metoksi-N-metilacetamīds;
Nr. 186: 4-{3-[4-(ciklopentiloksi)-3-etoksibenzil]-6-[2-fluor-1-(fluor-
metil)etoksi]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}piperidīn-1-karb-
aldehīds;
Nr. 188: 4-{3-[4-(ciklopentiloksi)-3-(1-metiletoksi)benzil]-6-[2-fluor-1-
(fluormetil)etoksi]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}piperidīn-
1-karbaldehīds;
Nr. 189: 4-{3-[4-(ciklopentiloksi)-3-propoksibenzil]-6-[2-fluor-1-(fluor-
metil)etoksi]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}piperidīn-1-karb-
aldehīds;
Nr. 190: 4-{3-[4-(ciklopentiloksi)-3-hidroksibenzil]-6-[2-fluor-1-(fluor-
metil)etoksi]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}piperidīn-1-karb-
aldehīds;
Nr. 193: 4-{3-[4-(difluormetoksi)-3-metoksibenzil]-6-[2-fluor-1-(fluor-
metil)etoksi]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}piperidīn-1-karb-
aldehīds;
Nr. 194: 4-{3-[4-(difluormetoksi)-3-etoksibenzil]-6-[2-fluor-1-(fluor-
metil)etoksi]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}piperidīn-1-karb-
aldehīds;
Nr. 200: 4-{6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-2,4-diokso-3-(4-(tiofen-3-
il)benzil)-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}piperidīn-1-karbaldehīds;
Nr. 201: 4-{6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-2,4-diokso-3-(4-(piridin-4-
il)benzil)-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}piperidīn-1-karbaldehīds;
Nr. 203: 4-{6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-3-[(1-metil-1H-indol-6-
il)metil]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}piperidīn-1-karb-
aldehīds;
Nr. 206: 4-{3-[4-(ciklopropilmetoksi)-3-metoksibenzil]-6-[2-fluor-1-
(fluormetil)etoksi]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}piperidīn-
1-karbaldehīds;
Nr. 207: 2-[4-({6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-1-(1-formilpiperidin-
4-il)-2,4-diokso-1,4-dihidrohinazolin-3(2H)-il}metil)-2-metoksifenoksi]-
N-metilacetamīds;
Nr. 212: 4-{6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-2,4-diokso-3-[4-(1H-
pir azol-1-il)benzil]-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}piperidīn-1-karb-
aldehīds;
Nr. 213: 4-{6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-2,4-diokso-3-(4-(piridin-2-
il)benzil)-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}piperidīn-1-karbaldehīds;
Nr. 215: 4-{6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-2,4-diokso-3-(4-(tiofen-2-
il)benzil)-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}piperidīn-1-karbaldehīds;

Nr. 216: 4-{6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-2,4-diokso-3-(hinolin-
7-ilmetil)-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}piperidīn-1-karbaldehīds;
Nr. 218: 4-{6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-3-[(6-metoksinaftalin-
2-il)metil]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}piperidīn-1-karb-
aldehīds;
Nr. 223: 4-{3-[4-(1H-benzimidazol-1-il)benzil]-6-[2-fluor-1-(fluor-
metil)etoksi]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}piperidīn-1-karb-
aldehīds;
Nr. 224: 4-{6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-3-[3-metoksi-4-(2-metil-
propoksi)benzil]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}piperidīn-
1-karbaldehīds;
Nr. 226: 4-{6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-3-[3-metoksi-4-(tetra hidro-
furan-3-iloksi)benzil]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}piperi-
dīn-1-karbaldehīds;
Nr. 228: 4-[3-{4-[(1-benzilpirolidin-3-il)oksi]-3-metoksibenzil}-6-[2-
fluor-1-(fluormetil)etoksi]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il]pi-
peridīn-1-karbaldehīds;
Nr. 230: 4-[3-(1-benzotiofen-5-ilmetil)-6-[2-fluor-1-(fluor met-
il)etoksi]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il]piperidīn-1-karb-
aldehīds;
Nr. 232: 4-{6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-3-[3-metoksi-4-(1-metil-
etoksi)benzil]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}piperidīn-1-
karb aldehīds;
Nr. 233: 4-[3-(3,4-dimetoksibenzil)-7-fluor-6-[2-fluor-1-(fluor met-
il)etoksi]-2,4-di okso-3,4-di hidrohinazolin-1(2H)-il]piperidīn-1-karb-
aldehīds;
Nr. 234: 4-[3-{4-[(1-acetilpirolidin-3-il)oksi]-3-metoksibenzil}-6-[2-
fluor-1-(fluormetil)etoksi]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il]pi-
peridīn-1-karbaldehīds;
Nr. 239: 4-[3-{4-[(4-fluorbenzil)oksi]-3-metoksibenzil}-6-[2-fluor-1-
(fluormetil)etoksi]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il]piperidīn-
1-karbaldehīds;
Nr. 240: 4-[3-{4-[(4-hlorbenzil)oksi]-3-metoksibenzil}-6-[2-fluor-1-
(fluormetil)etoksi]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il]piperidīn-
1-karbaldehīds;
Nr. 242: 4-[3-{4-[(3-hlorbenzil)oksi]-3-metoksibenzil}-6-[2-fluor-1-
(fluormetil)etoksi]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il]piperidīn-
1-karbaldehīds;
Nr. 243: 4-{6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-2,4-diokso-3-(3-(tiofen-3-
il)benzil)-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}piperidīn-1-karbaldehīds;
Nr. 245: 4-[3-(4-etoksi-3-metoksibenzil)-6-(2-hidroksietoksi)-2,4-di-
okso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il]piperidīn-1-karbaldehīds;
Nr. 246: 4-[3-{4-[2-(2,3-dihidro-1H-indol-1-il)-2-oksoetoksi]-3-
metoksi benzil}-6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-2,4-diokso-3,4-di hidro-
hinazolin-1(2H)-il]piperidīn-1-karbaldehīds;
Nr. 250: 4-[3-{4-[(3,4-dihlorbenzil)oksi]-3-metoksibenzil}-6-[2-fluor-1-
(fluormetil)etoksi]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il]piperidīn-
1-karbaldehīds;
Nr. 251: 4-{6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-3-[3-metoksi-4-(2-okso-2-
(piperidin-1-il)etoksi)benzil]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-
il}piperidīn-1-karbaldehīds;
Nr. 254: 4-{3-[3-etoksi-4-(tiofen-2-ilmetoksi)benzil]-6-[2-fluor-1-
(fluormetil)etoksi]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}piperidīn-
1-karbaldehīds;
Nr. 258: 4-[3-(3,4-dimetoksibenzil)-6-[2-fluor-1-(hidroksi met-
il)etoksi]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il]piperidīn-1-karb-
aldehīds;
Nr. 263: (2R)-2-[2-(ciklopentiloksi)-5-({6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-
1-(1-formilpiperidin-4-il)-2,4-diokso-1,4-dihidrohinazolin-3(2H)-il}met-
il)fenoksi]propānskābe;
Nr. 264: 4-{6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-3-[(1-metil-3-(tiofen-2-il)-
1H-pirazol-5-il)metil]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}piperi-
dīn-1-karbaldehīds;
Nr. 270: 4-{6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-3-[4-(5-metil-1,2,4-oksa-
diazol-3-il)benzil]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}piperidīn-
1-karbaldehīds;
Nr. 275: 4-{6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-2,4-diokso-3-(4-(pirimidin-
5-il)benzil)-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}piperidīn-1-karbaldehīds;
Nr. 276: 4-{6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-3-[(1-metil-3-fenil-1H-pir-
azol-5-il)metil]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}piperidīn-
1-karbaldehīds;
Nr. 278: 4-{6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-2,4-diokso-3-{[6-(1H-pir-
azol-1-il)piridin-3-il]metil}-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}piperidīn-1-
karb aldehīds;
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Nr. 279: 4-{6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-2,4-diokso-3-[(2-(tiofen-2-
il)pirimidin-5-il)metil]-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}piperidīn-1-karb-
aldehīds;
Nr. 280: 4-{6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-3-[4-(1-metil-1H-pirazol-
3-il)benzil]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}piperidīn-1-karb-
aldehīds;
Nr. 282: 4-{6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-3-[4-(3-metil-1,2,4-oksa-
diazol-5-il)benzil]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}piperidīn-
1-karbaldehīds;
Nr. 283: [2-(ciklopentiloksi)-5-({6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-1-(1-
formilpiperidin-4-il)-2,4-diokso-1,4-dihidrohinazolin-3(2H)-il}metil)fen-
oksi]etiķskābe;
Nr. 285: 4-{6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-2,4-diokso-3-(tieno[2,3-
b]piridin-2-ilmetil)-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}piperidīn-1-karb-
aldehīds;
Nr. 286: 4-{6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-2,4-diokso-3-[(6-fenilpiri-
din-3-il)metil]-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}piperidīn-1-karbaldehīds;
Nr. 287: 4-{6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-3-[(6-(morfolin-4-il)piridin-
3-il)metil]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}piperidīn-1-karb-
aldehīds;
Nr. 289: 4-{6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-2,4-diokso-3-[(6-(tiofen-
2-il)piridin-3-il)metil]-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}piperidīn-1-karb-
aldehīds;
Nr. 292: 4-{6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-3-[(1-metil-5-fenil-1H-pir-
azol-3-il)metil]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}piperidīn-
1-karbaldehīds;
Nr. 294: 4-({6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-1-(1-formilpiperidin-
4-il)-2,4-diokso-1,4-dihidrohinazolin-3(2H)-il}metil)bifenil-2-karbo-
nitrils;
Nr. 295: (2R)-2-[2-(ciklopentiloksi)-5-({6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-
1-(1-formilpiperidin-4-il)-2,4-diokso-1,4-dihidrohinazolin-3(2H)-il}met-
il)fenoksi]-N-metilpropānamīds;
Nr. 297: 4-{7-fluor-6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-2,4-diokso-3-(4-
(tiofen-2-il)benzil)-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}piperidīn-1-karb-
aldehīds;
Nr. 298: 4-{6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-3-[3-metoksi-4-(morfolin-
4-ilmetil)benzil]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}piperidīn-
1-karbaldehīds;
Nr. 299: 4-{6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-3-[3-metoksi-4-(piperidin-
1-ilmetil)benzil]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}piperidīn-
1-karbaldehīds;
Nr. 300: 4-[3-{4-[(3,4-dihlorbenzil)oksi]-3-metoksibenzil}-7-fluor-6-
[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-
il]piperidīn-1-karbaldehīds;
Nr. 301: 2-[2-(ciklopentiloksi)-5-({6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-
1-(1-formilpiperidin-4-il)-2,4-diokso-1,4-dihidrohinazolin-3(2H)-il}met-
il)fenoksi]-N-etilacetamīds;
Nr. 302: (2S)-2-[2-(ciklopentiloksi)-5-({6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-
1-(1-formilpiperidin-4-il)-2,4-diokso-1,4-dihidrohinazolin-3(2H)-il}met-
il)fenoksi]propānskābe;
Nr. 305: 4-{6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-3-(3-metoksi-4-{[(3R)-2-
okso-1-fenil pirolidin-3-il]oksi}benzil)-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-
1(2H)-il}piperidīn-1-karbaldehīds;
Nr. 306: 4-{3-[4-(ciklobutilmetoksi)-3-metoksibenzil]-6-[2-fluor-1-
(fluormetil)etoksi]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}piperidīn-
1-karbaldehīds;
Nr. 307: 4-{3-[4-(benziloksi)-3-metoksibenzil]-7-fluor-6-[2-fluor-1-
(fluormetil)etoksi]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}piperidīn-
1-karbaldehīds;
Nr. 308: 4-{7-fluor-6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-3-(4-hidroksi-
3-metoksibenzil)-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}piperidīn-
1-karbaldehīds;
Nr. 309: 4-{3-[4-(ciklopropilmetoksi)-3-metoksibenzil]-7-fluor-6-[2-
fluor-1-(fluor metil)etoksi]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}pi-
peridīn-1-karbaldehīds;
Nr. 310: 4-{7-fluor-6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-3-[3-metoksi-4-(2-
metilpropoksi)benzil]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}pipe-
ridīn-1-karbaldehīds;
Nr. 311: 4-{7-fluor-6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-3-[3-metoksi-4-(1-
metiletoksi)benzil]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}piperidīn-
1-karbaldehīds;
Nr. 312: 4-[3-(4-etoksi-3-metoksibenzil)-7-fluor-6-[2-fluor-1-
(fluormetil)etoksi]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il]piperidīn-
1-karbaldehīds;

Nr. 315: 4-{7-fluor-6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-3-{[6-(3-metoksi-
fenil)piridin-3-il]metil}-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}pipe-
ridīn-1-karbaldehīds;
Nr. 316: 4-{7-fluor-6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-3-{[6-(2-fluor-
fenil)piridin-3-il]metil}-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}pipe-
ridīn-1-karbaldehīds;
Nr. 317: 4-{7-fluor-6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-3-{[6-(4-fluor-
fenil)piridin-3-il]metil}-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}pipe-
ridīn-1-karbaldehīds;
Nr. 318: 4-{7-fluor-6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-3-{[6-(4-metoksi-
fenil)piridin-3-il]metil}-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}pipe-
ridīn-1-karbaldehīds;
Nr. 319: 4-{7-fluor-6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-2,4-diokso-3-[(6-
(tiofen-2-il)piridin-3-il)metil]-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}piperidīn-
1-karbaldehīds;
Nr. 320: 4-{3-[3-etoksi-4-(tiofen-2-ilmetoksi)benzil]-7-fluor-6-[2-fluor-
1-(fluormetil)etoksi]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}piperidīn-
1-karbaldehīds;
Nr. 321: 4-{7-fluor-6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-3-[4-(1-metil-1H-
pirazol-3-il)benzil]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}piperidīn-
1-karbaldehīds;
Nr. 322: 4-{7-fluor-6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-2,4-diokso-3-(4-
(pirimidin-5-il)benzil)-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}piperidīn-1-karb-
aldehīds;
Nr. 323: 4-{7-fluor-6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-3-[(1-metil-3-(tiofen-
2-il)-1H-pirazol-5-il)metil]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}pi-
peridīn-1-karbaldehīds;
Nr. 324: 4-{7-fluor-6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-3-[3-metoksi-4-(2-
okso-2-(piperidin-1-il)etoksi)benzil]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-
1(2H)-il}piperidīn-1-karbaldehīds;
Nr. 325: 4-[3-{4-[2-(2,3-dihidro-1H-indol-1-il)-2-oksoetoksi]-3-
metoksibenzil}-7-fluor-6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-2,4-diokso-3,4-
dihidrohinazolin-1(2H)-il]piperidīn-1-karbaldehīds;
Nr. 326: 4-{7-fluor-6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-3-[4-(5-metil-1,2,4-
oksadiazol-3-il)benzil]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}piperi-
dīn-1-karbaldehīds;
Nr. 327: 4-[3-{4-[(3-hlorbenzil)oksi]-3-metoksibenzil}-7-fluor-6-[2-
fluor-1-(fluormetil)etoksi]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il]pi-
peridīn-1-karbaldehīds;
Nr. 328: 4-[3-{[6-(3,5-dihlorfenil)piridin-3-il]metil}-6-[2-fluor-1-
(fluormetil)etoksi]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il]piperidīn-
1-karbaldehīds;
Nr. 329: 4-({7-fluor-6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-1-(1-formilpiperidin-
4-il)-2,4-diokso-1,4-dihidrohinazolin-3(2H)-il}metil)bifenil-2-karbo nitrils;
Nr. 330: 4-{7-fluor-6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-2,4-diokso-3-[4-
(1H-pirazol-1-il)benzil]-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}piperidīn-1-karb-
aldehīds;
Nr. 331: 4-{7-fluor-6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-3-{[6-(3-fluor-
fenil)piridin-3-il]metil}-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}pipe-
ridīn-1-karbaldehīds;
Nr. 332: 3-[5-({7-fluor-6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-1-(1-formil-
piperidin-4-il)-2,4-diokso-1,4-dihidrohinazolin-3(2H)-il}metil)piridin-
2-il]benzonitrils;
Nr. 333: 4-[3-(3,4-dietoksibenzil)-7-fluor-6-[2-fluor-1-(fluor met-
il)etoksi]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il]piperidīn-1-karb-
aldehīds;
Nr. 334: 4-[3-{4-[(4-hlorbenzil)oksi]-3-metoksibenzil}-7-fluor-6-[2-
fluor-1-(fluormetil)etoksi]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il]pi-
peridīn-1-karbaldehīds;
Nr. 335: 4-{7-fluor-6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-3-[4-(morfolin-4-il-
metil)benzil]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}piperidīn-1-karb-
aldehīds;
Nr. 336: 4-{7-fluor-6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-2,4-diokso-3-{[6-
(1H-pirazol-1-il)piridin-3-il]metil}-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}piperi-
dīn-1-karbaldehīds;
Nr. 337: 4-{7-fluor-6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-3-(4-(morfolin-4-
il)benzil)-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}piperidīn-1-karb-
aldehīds;
Nr. 338: 4-{7-fluor-6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-3-(3-metoksi-
4-propoksibenzil)-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}piperidīn-
1-karbaldehīds;
Nr. 339: 4-{3-[4-(1H-benzimidazol-1-il)benzil]-7-fluor-6-[2-fluor-1-
(fluormetil)etoksi]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}piperidīn-
1-karbaldehīds;
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Nr. 340: 5-({7-fluor-6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-1-(1-formil-
piperidin-4-il)-2,4-diokso-1,4-dihidrohinazolin-3(2H)-il}metil)-2-
metoksibenzo nitrils;
Nr. 341: 3-(3,4-dimetoksibenzil)-6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-1-(1-
formilpiperidin-4-il)-2,4-diokso-1,2,3,4-tetrahidrohinazolīn-7-karbo-
nitrils;
Nr. 342: 4-[3-(4-brombenzil)-7-fluor-6-[2-fluor-1-(fluor met-
il)etoksi]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il]piperidīn-1-karb-
aldehīds;
Nr. 343: 4-[3-{4-[(3,4-dihlorbenzil)oksi]-3-(2-metoksietoksi)benzil}-
7-fluor-6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-
1(2H)-il]piperidīn-1-karbaldehīds;
Nr. 344: 4-{3-[4-(benziloksi)benzil]-7-fluor-6-[2-fluor-1-(fluor-
metil)etoksi]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}piperidīn-1-karb-
aldehīds;
Nr. 345: 4-[3-{4-[(3,4-dihlorbenzil)oksi]-3-etoksibenzil}-7-fluor-6-[2-
fluor-1-(fluormetil)etoksi]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il]pi-
peridīn-1-karbaldehīds;
Nr. 349: 4-[3-{4-[(3,4-dihlorbenzil)oksi]-3-(2-fluoretoksi)benzil}-7-
fluor-6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-
1(2H)-il]piperidīn-1-karbaldehīds;
Nr. 350: 4-[3-{4-[(2-hlor-4-fluorbenzil)oksi]-3-metoksibenzil}-7-fluor-
6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-
il]piperidīn-1-karbaldehīds;
Nr. 351: 4-[3-{4-[(2,4-dihlorbenzil)oksi]-3-metoksibenzil}-7-fluor-6-
[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-
il]piperidīn-1-karbaldehīds;
Nr. 352: 4-[3-{4-[(2-hlor-6-fluorbenzil)oksi]-3-metoksibenzil}-7-fluor-
6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-
il]piperidīn-1-karbaldehīds;
Nr. 353: 4-[3-{4-[(2,6-dihlorbenzil)oksi]-3-metoksibenzil}-7-fluor-6-
[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-
il]piperidīn-1-karbaldehīds;
Nr. 354: 4-[3-{4-[(2-hlorbenzil)oksi]-3-metoksibenzil}-7-fluor-6-[2-
fluor-1-(fluormetil)etoksi]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il]pi-
peridīn-1-karbaldehīds;
Nr. 355: 4-[7-fluor-3-{4-[(2-fluorbenzil)oksi]-3-metoksibenzil}-6-[2-
fluor-1-(fluormetil)etoksi]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il]pi-
peridīn-1-karbaldehīds;
Nr. 357: 2-[(3,4-dihlorbenzil)oksi]-5-({7-fluor-6-[2-fluor-1-(fluor-
metil)etoksi]-1-(1-formilpiperidin-4-il)-2,4-diokso-1,4-dihidrohinazolin-
3(2H)-il}metil)benzonitrils;
Nr. 358: 4-[3-{4-[(3,4-dihlorfenoksi)metil]-3-metoksibenzil}-7-fluor-
6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-
il]piperidīn-1-karbaldehīds;
Nr. 360: 4-{7-fluor-6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-2,4-diokso-3-[4-(2-
feniletil)benzil]-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}piperidīn-1-karbaldehīds;
Nr. 362: 4-[3-{4-[(4,5-dihlor-2-fluorbenzil)oksi]-3-metoksibenzil}-7-
fluor-6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-
1(2H)-il]piperidīn-1-karbaldehīds;
Nr. 369: 4-[3-{4-[(4-hlorfenoksi)metil]-3-metoksibenzil}-7-fluor-6-[2-
fluor-1-(fluormetil)etoksi]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il]pi-
peridīn-1-karbaldehīds;
Nr. 371: 4-[3-{3-hlor-4-[(4-hlorbenzil)oksi]-5-etoksibenzil}-7-fluor-6-
[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-
il]piperidīn-1-karbaldehīds;
Nr. 373: 4-[3-{3-hlor-4-[(2,4-dihlorbenzil)oksi]-5-etoksibenzil}-7-fluor-
6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-
il]piperidīn-1-karbaldehīds;
Nr. 375: 4-[7-fluor-3-{4-[(4-fluorbenzil)oksi]-3-metoksibenzil}-6-[2-
fluor-1-(fluormetil)etoksi]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il]pi-
peridīn-1-karbaldehīds;
Nr. 376: 4-[3-{4-[(3,5-dihlorbenzil)oksi]-3-metoksibenzil}-7-fluor-6-
[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-
il]piperidīn-1-karbaldehīds;
Nr. 377: 4-[3-(4-{[4-hlor-3-(trifluormetil)benzil]oksi}-3-metoksibenzil)-
7-fluor-6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-
1(2H)-il]piperidīn-1-karbaldehīds;
Nr. 379: 4-[3-{4-[(3-hlorfenoksi)metil]-3-metoksibenzil}-7-fluor-6-[2-
fluor-1-(fluormetil)etoksi]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il]pi-
peridīn-1-karbaldehīds;
Nr. 380: 4-[3-{4-[(3,5-difluorbenzil)oksi]-3-metoksibenzil}-7-fluor-6-
[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-
il]piperidīn-1-karbaldehīds;

Nr. 381: 4-{3-[4-(benziloksi)-3-metoksibenzil]-7-fluor-6-[2-fluor-1-
(fluormetil)etoksi]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il}piperidīn-
1-karbaldehīds;
Nr. 382: 4-[3-{4-[(3-hlor-5-fluorbenzil)oksi]-3-metoksibenzil}-7-fluor-
6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-
il]piperidīn-1-karbaldehīds;
Nr. 383: 4-{7-fluor-6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-3-(3-metoksi-4-{[4-
(trifluormetil)benzil]oksi}benzil)-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-
il}piperidīn-1-karbaldehīds;
Nr. 384: 4-[3-{4-[(2,5-dihlorbenzil)oksi]-3-metoksibenzil}-7-fluor-6-
[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-
il]piperidīn-1-karbaldehīds;
Nr. 385: 4-{[4-({7-fluor-6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-1-(1-formil-
piperidin-4-il)-2,4-diokso-1,4-dihidrohinazolin-3(2H)-il}metil)-2-met-
oksi fenoksi]metil}benzonitrils;
Nr. 386: 3-{[4-({7-fluor-6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-1-(1-formil-
piperidin-4-il)-2,4-diokso-1,4-dihidrohinazolin-3(2H)-il}metil)-2-met-
oksifenoksi]metil}benzonitrils;
Nr. 387: 4-[3-{4-[(4-hlor-2-fluorbenzil)oksi]-3-metoksibenzil}-7-fluor-
6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-
il]piperidīn-1-karbaldehīds;
Nr. 388: 4-[3-{4-[1-(3,4-dihlorfenil)etoksi]-3-metoksibenzil}-7-fluor-
6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-
il]piperidīn-1-karbaldehīds;
Nr. 389: 4-{7-fluor-6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-3-{4-[(3-hidroksi-
benzil)oksi]-3-metoksibenzil}-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-
il}piperidīn-1-karbaldehīds;
Nr. 390: 4-[7-fluor-3-{4-[(3-fluorbenzil)oksi]-3-metoksibenzil}-6-[2-
fluor-1-(fluormetil)etoksi]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-il]pi-
peridīn-1-karbaldehīds;
Nr. 391: 4-[3-{4-[(3,4-difluorbenzil)oksi]-3-metoksibenzil}-7-fluor-6-
[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-1(2H)-
il]piperidīn-1-karbaldehīds;
Nr. 392: 4-{3-[4-(5,6-dihlor-1H-benzimidazol-1-il)-3-metoksibenzil]-
7-fluor-6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-2,4-diokso-3,4-dihidrohinazolin-
1(2H)-il}piperidīn-1-karbaldehīds;
Nr. 393: 4-({7-fluor-6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-1-(1-formil-
piperidin-4-il)-2,4-diokso-1,4-dihidrohinazolin-3(2H)-il}metil)fenil-3,4-
di hlor benzolsulfonāts;
Nr. 394: 4-({7-fluor-6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-1-(1-formil-
piperidin-4-il)-2,4-diokso-1,4-dihidrohinazolin-3(2H)-il}metil)-2-met-
oksi fenil-3,4-dihlorbenzolsulfonāts;
Nr. 403: 3,4-dihlor-N-[4-({7-fluor-6-[2-fluor-1-(fluormetil)etoksi]-1-(1-
formilpiperidin-4-il)-2,4-diokso-1,4-dihidrohinazolin-3(2H)-il}metil)-
2-metoksifenil]benzamīds;
bāzes vai skābes aditīva sāls veidā.
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,

tā N-oksīds vai sāls,
raksturīgs ar to, ka
Z ir O vai S,
katrs R1 ir neatkarīgi halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, 
SF5, OCN, SCN, Si(R15)3, OR4 vai NR5R6 grupa, (C1-C6)alkilgru-
pa, (C1-C6)halogēnalkilgrupa, (C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)halo-
gēnalkenilgrupa, (C2-C6)alkinilgrupa, (C2-C6)halogēnalkinilgrupa, 
C(X)R7, C(O)OR8, C(O)NR11R12, S(O)mR9, S(O)2NR11R12, OC(O)R7, 
OC(O)OR8, OC(O)NR11R12, OS(O)2R9, OS(O)2NR11R12, N(R10)C(O)R7, 
N(R10)C(O)NR11R12, N(R10)S(O)2R9 vai N(R10)S(O)2NR11R12 grupa, vai 
(C3-C7)cikloalkilgrupa, (C4-C8)cikloalkilalkilgrupa, (C6-C14)ciklo alkil-
ciklo alkil grupa vai (C5-C7)cikloalkenilgrupa, katra neobligāti aizvietota 
ar 1 līdz 4 aizvietotājiem, kas neatkarīgi izvēlēti no grupas, kurā 
ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, (C1-C4)alkilgrupa, 
(C1-C4)halogēnalkilgrupa, OR4a vai S(O)mR9a grupa, vai (C1-C6)alkil-
grupa, aizvietota ar 1 līdz 4 aizvietotājiem, neatkarīgi izvēlētiem 
no grupas, kurā ietilpst ciāngrupa, nitrogrupa, OR4, NR5R6, C(X)R7, 
C(O)OR8, C(O)NR11R12, S(O)mR9 un S(O)2NR11R12, vai fenilgrupa, 
naftalenilgrupa vai 5- vai 6-locekļu heteroaromātisks gredzens, katrs 
neobligāti aizvietots ar 1 līdz 5 aizvietotājiem, neatkarīgi izvēlētiem 
no grupas, kurā ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, OR4, 
NR5R6, (C1-C4)alkilgrupa, (C2-C4)alkenilgrupa, (C2-C4)alkinilgrupa, 
(C1-C4)halogēnalkilgrupa, (C2-C4)halogēnalkenilgrupa, (C2-C6)alk oksi-
alkilgrupa, C(X)R7, C(O)OR8, C(O)NR11R12, S(O)mR9, S(O)2NR11R12, 
OC(O)R7a un N(R10)C(O)R7a grupa,
R2 ir ūdeņraža atoms, halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, 
SF5, OCN, SCN, Si(R15)3, OR4 vai NR5R6 grupa, (C1-C6)alkilgru-
pa, (C1-C6)halogēnalkilgrupa, (C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)halo-
gēnalkenilgrupa, (C2-C6)alkinilgrupa, (C2-C6)halogēnalkinilgrupa, 
C(X)R7, C(O)OR8, C(O)NR11R12, S(O)mR9, S(O)2NR11R12, OC(O)R7, 
OC(O)OR8, OC(O)NR11R12, OS(O)2R9, OS(O)2NR11R12, N(R10)C(O)R7, 
N(R10)C(O)NR11R12, N(R10)S(O)2R9 vai N(R10)S(O)2NR11R12 grupa, vai 
(C3-C7)cikloalkilgrupa, (C4-C8)cikloalkilalkilgrupa, (C6-C14)cikloalkil-
ciklo alkilgrupa vai (C5-C7) cikloalkenilgrupa, katra neobligāti aizvieto-
ta ar 1 līdz 4 aizvietotājiem, kas neatkarīgi izvēlēti no grupas, kurā 
ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, (C1-C4)alkilgrupa, 
(C1-C4)halogēnalkilgrupa, OR4a vai S(O)mR9a grupa, vai (C1-C6)alkil-
grupa, aizvietota ar 1 līdz 4 aizvietotājiem, neatkarīgi izvēlētiem 
no grupas, kurā ietilpst ciāngrupa, nitrogrupa, OR4, NR5R6, C(X)R7, 
C(O)OR8, C(O)NR11R12, S(O)mR9 un S(O)2NR11R12, vai fenilgrupa, 
naftalenilgrupa vai 5- vai 6-locekļu heteroaromātisks gredzens, katrs 
neobligāti aizvietots ar 1 līdz 5 aizvietotājiem, neatkarīgi izvēlētiem 
no grupas, kurā ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, OR4, 
NR5R6, (C1-C4)alkilgrupa, (C2-C4)alkenilgrupa, (C2-C4)alkinilgrupa, 
(C1-C4)halogēnalkilgrupa, (C2-C4)halogēnalkenilgrupa, (C2-C6)alk oksi-
alkilgrupa, C(X)R7, C(O)OR8, C(O)NR11R12, S(O)mR9, S(O)2NR11R12, 
OC(O)R7a un N(R10)C(O)R7a grupa,
R3 ir ūdeņraža atoms, (C1-C6)alkilgrupa, (C1-C6)halogēnalkilgrupa, 
(C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)halogēnalkenilgrupa, (C2-C6)alkinilgrupa, 
(C2-C6)halogēnalkinilgrupa, C(X)R7, C(O)OR8, C(O)NR11R12, S(O)mR9 
vai S(O)2NR11R12 grupa, vai (C3-C7)cikloalkilgrupa, (C4-C8)ciklo alkil-
alkil grupa, (C6-C14)cikloalkilcikloalkilgrupa vai (C5-C7)ciklo alkenil-
grupa, katra neobligāti aizvietota ar 1 līdz 4 aizvietotājiem, kas 
neatkarīgi izvēlēti no grupas, kurā ietilpst halogēna atoms, ciān grupa, 
nitrogrupa, (C1-C4)alkilgrupa, (C1-C4)halogēnalkilgrupa, OR4a vai 
S(O)mR9a grupa, vai (C1-C6)alkilgrupa, aizvietota ar 1 līdz 4 aizvie-
totājiem, neatkarīgi izvēlētiem no grupas, kurā ietilpst ciāngrupa, 
nitrogrupa, OR4, NR5R6, C(X)R7, C(O)OR8, C(O)NR11R12, S(O)mR9 
un S(O)2NR11R12, vai (C1-C6)alkilgrupa, aizvietota ar 1 līdz 2 aiz-
vietotājiem, neatkarīgi izvēlētiem no grupas, kurā ietilpst fenilgrupa 
vai 5- vai 6-locekļu heteroaromātisks gredzens, katrs neobligāti 
aizvietots ar 1 līdz 5 aizvietotājiem, neatkarīgi izvēlētiem no gru-
pas, kurā ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, OR4, 
NR5R6, (C1-C4)alkilgrupa, (C2-C4)alkenilgrupa, (C2-C4)alkinilgrupa, 

(C1-C4)halogēnalkilgrupa, (C2-C4)halogēnalkenilgrupa, (C2-C6)alk oksi-
alkil grupa, C(X)R7, C(O)OR8, C(O)NR11R12, S(O)mR9, S(O)2NR11R12, 
OC(O)R7a un N(R10)C(O)R7a grupa, vai fenilgrupa, neobligāti aiz-
vietota ar 1 līdz 5 aizvietotājiem, neatkarīgi izvēlētiem no grupas, 
kurā ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, OR4, NR5R6, 
(C1-C4)alkilgrupa, (C2-C4)alkenilgrupa, (C2-C4)alkinilgrupa, (C1-C4)ha-
logēnalkilgrupa, (C2-C4)halogēnalkenilgrupa, (C2-C6)alkoksialkilgrupa, 
C(X)R7, C(O)OR8, C(O)NR11R12, S(O)mR9, S(O)2NR11R12, OC(O)R7a 
un N(R10)C(O)R7a grupa,
Q ir fenilgrupa, naftalenilgrupa, 5- vai 6-locekļu heteroaromātisks 
gredzens vai 8- līdz 10-locekļu heteroaromātiska bicikliska gre-
dzenu sistēma, katra neobligāti aizvietota ar 1 līdz 5 aizvieto-
tājiem, neatkarīgi izvēlētiem no grupas, kurā ietilpst neatkarīgi 
halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, SF5, OCN, SCN, Si(R15)3, 
OR4 vai NR5R6 grupa, (C1-C6)alkilgrupa, (C1-C6)halogēnalkilgrupa, 
(C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)halogēnalkenilgrupa, (C2-C6)alkinilgrupa, 
(C2-C6)halogēnalkinilgrupa, C(X)R7, C(O)OR8, C(O)NR11R12, S(O)mR9, 
S(O)2NR11R12, OC(O)R7, OC(O)OR8, OC(O)NR11R12, OS(O)2R9, 
OS(O)2NR11R12, N(R10)C(O)R7, N(R10)C(O)NR11R12, N(R10)S(O)2R9, 
N(R10)S(O)2NR11R12 vai R14 grupa,
katrs X ir neatkarīgi O vai S,
katrs R4 ir neatkarīgi ūdeņraža atoms, (C1-C6)alkilgrupa, (C1-C6)ha-
logēnalkilgrupa, (C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)halogēnalkenilgrupa, 
(C2-C6)alkinilgrupa vai (C2-C6)halogēnalkinilgrupa, vai (C1-C6)alkil-
grupa, (C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)alkinilgrupa, katra aizvietota 
ar 1 līdz 4 aizvietotājiem, neatkarīgi izvēlētiem no grupas, kurā 
 ietilpst ciāngrupa, nitrogrupa, OR4a, NR5aR6a, C(X)R7a, C(O)OR8a, 
C(O)NR11R12, S(O)mR9a vai S(O)2NR11R12 grupa, vai fenilgrupa, 
neobligāti aizvietota ar 1 līdz 3 aizvietotājiem, neatkarīgi izvēlētiem 
no grupas, kurā ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, 
(C1-C4)alkilgrupa, (C2-C4)alkenilgrupa, (C2-C4)alkinilgrupa, (C1-C4)ha-
logēnalkilgrupa, (C2-C4)halogēnalkenilgrupa, (C2-C6)alkoksialkilgrupa, 
C(X)R7a, C(O)OR8a, C(O)NR11R12, OR4a, S(O)mR9a, S(O)2NR11R12, 
NR5aR6a, OC(O)R7a un N(R10)C(O)R7a grupa,
katrs R4a ir neatkarīgi ūdeņraža atoms, (C1-C6)alkilgrupa vai 
(C1-C6)halogēnalkilgrupa,
katrs R5 ir neatkarīgi ūdeņraža atoms, NR5aR6a grupa, (C1-C6)alkil-
grupa, (C1-C6)halogēnalkilgrupa, (C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)halo-
gēn alkenilgrupa, (C2-C6)alkinilgrupa, (C2-C6)halogēnalkinilgrupa, 
C(X)R7, C(O)OR8, C(O)NR11R12, S(O)mR9 vai S(O)2NR11R12 grupa, 
vai (C3-C7)cikloalkilgrupa, (C4-C8)cikloalkilalkilgrupa, (C6-C14)ciklo alkil-
ciklo alkil grupa vai (C5-C7)cikloalkenilgrupa, katra neobligāti aizvietota 
ar 1 līdz 4 aizvietotājiem, kas neatkarīgi izvēlēti no grupas, kurā 
ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, (C1-C4)alkilgrupa, 
(C1-C4)halogēnalkilgrupa, OR4a vai S(O)mR9a grupa, vai fenilgrupa, 
neobligāti aizvietota ar 1 līdz 3 aizvietotājiem, neatkarīgi izvēlē-
tiem no grupas, kurā ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, nitro-
grupa, (C1-C4)alkilgrupa, (C2-C4)alkenilgrupa, (C2-C4)alkinilgrupa, 
(C1-C4)halo gēnalkilgrupa, (C2-C4)halogēnalkenilgrupa, (C2-C6)alk-
oksi alkilgrupa, C(X)R7a, C(O)OR8a, C(O)NR11R12, OR4a, S(O)mR9a, 
S(O)2NR11R12, NR5aR6a, OC(O)R7a un N(R10)C(O)R7a grupa,
katrs R5a ir neatkarīgi H atoms vai (C1-C6)alkilgrupa,
katrs R6 ir neatkarīgi H atoms, (C1-C6)alkilgrupa, (C1-C6)halogēn alkil-
grupa, (C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)halogēnalkenilgrupa, (C2-C6)alk-
inil grupa, (C2-C6)halogēnalkinilgrupa, vai (C3-C7)ciklo alkilgrupa, 
(C4-C8)cikloalkilalkilgrupa, (C6-C14)cikloalkilcikloalkilgrupa vai 
(C5-C7)cikloalkenilgrupa, katra neobligāti aizvietota ar 1 līdz 4 aiz-
vietotājiem, kas neatkarīgi izvēlēti no grupas, kurā ietilpst halogēna 
atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, (C1-C4)alkilgrupa, (C1-C4)halogēn-
alkilgrupa, OR4a vai S(O)mR9a grupa,
katrs R6a ir neatkarīgi H atoms, (C1-C6)alkilgrupa, C(O)R13 vai 
C(O)OR13,
katrs R7 ir neatkarīgi H atoms, (C1-C6)alkilgrupa, (C1-C6)halogēn alkil-
grupa, (C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)halogēnalkenilgrupa, (C2-C6)alk-
inil grupa, (C2-C6)halogēnalkinilgrupa, vai (C3-C7)ciklo alkil grupa, 
(C4-C8)cikloalkilalkilgrupa, (C6-C14)cikloalkilcikloalkilgrupa vai 
(C5-C7)cikloalkenilgrupa, katra neobligāti aizvietota ar 1 līdz 4 aiz-
vietotājiem, kas neatkarīgi izvēlēti no grupas, kurā ietilpst halogēna 
atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, (C1-C4)alkilgrupa, (C1-C4)halogēn alkil-
grupa, OR4a vai S(O)mR9a grupa, vai fenilgrupa, neobligāti aizvietota 
ar 1 līdz 3 aizvietotājiem, neatkarīgi izvēlētiem no grupas, kurā 
ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, (C1-C4)alkilgrupa, 
(C2-C4)alkenilgrupa, (C2-C4)alkinilgrupa, (C1-C4)halogēnalkilgru-
pa, (C2-C4)halogēnalkenilgrupa, (C2-C6)alkoksialkilgrupa, C(X)R7a, 
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C(O)OR8a, C(O)NR11R12, OR4a, S(O)mR9a, S(O)2NR11R12, NR5aR6a, 
OC(O)R7a un N(R10)C(O)R7a grupa,
katrs R7a ir neatkarīgi (C1-C6)alkilgrupa vai (C1-C6)halogēnalkilgrupa,
katrs R8 ir neatkarīgi H atoms, (C1-C6)alkilgrupa, (C1-C6)halogēn-
alkil grupa, (C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)halogēnalkenilgrupa, 
(C2-C6)alkinil grupa, (C2-C6)halogēnalkinilgrupa, vai (C3-C7)ciklo-
alkil grupa, (C4-C8)cikloalkilalkilgrupa, (C6-C14)cikloalkilcikloalkilgrupa 
vai (C5-C7)cikloalkenilgrupa, katra neobligāti aizvietota ar 1 līdz 
4 aizvietotājiem, kas neatkarīgi izvēlēti no grupas, kurā ietilpst 
halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, (C1-C4)alkilgrupa, (C1-C4)ha-
logēnalkilgrupa, OR4a vai S(O)mR9a grupa, vai (C1-C6)alkilgrupa, 
(C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)alkinilgrupa, katra neobligāti aizvietota 
ar 1 līdz 4 aizvietotājiem, kas neatkarīgi izvēlēti no grupas, kurā 
ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, OR4, NR5R6, C(X)R7a, 
C(O)OR8a, C(O)NR11R12, S(O)mR9a, S(O)2NR11R12 grupa, vai fenil-
grupa, neobligāti aizvietota ar 1 līdz 3 aizvietotājiem, neatkarīgi 
izvēlētiem no grupas, kurā ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, 
nitrogrupa, (C1-C4)alkilgrupa, (C2-C4)alkenilgrupa, (C2-C4)alkinilgrupa, 
(C1-C4)halogēnalkilgrupa, (C2-C4)halogēnalkenilgrupa, (C2-C6)alk-
oksialkilgrupa, C(X)R7a, C(O)OR8a, C(O)NR11R12, OR4a, S(O)mR9a, 
S(O)2NR11R12, NR5aR6a, OC(O)R7a un N(R10)C(O)R7a grupa,
katrs R8a ir neatkarīgi (C1-C6)alkilgrupa vai (C1-C6)halogēnalkilgrupa,
katrs R9 ir neatkarīgi H atoms, (C1-C6)alkilgrupa, (C1-C6)halogēn-
alkil grupa, (C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)halogēnalkenilgrupa, 
(C2-C6)alk inilgrupa, (C2-C6)halogēnalkinilgrupa, vai (C3-C7)ciklo-
alkil grupa, (C4-C8)cikloalkilalkilgrupa, (C6-C14)cikloalkilcikloalkilgrupa 
vai (C5-C7)cikloalkenilgrupa, katra neobligāti aizvietota ar 1 līdz 
4 aizvietotājiem, kas neatkarīgi izvēlēti no grupas, kurā ietilpst 
halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, (C1-C4)alkilgrupa, (C1-C4)ha-
logēnalkilgrupa, OR4a vai S(O)mR9a grupa, vai (C1-C6)alkilgrupa, 
(C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)alkinilgrupa, katra neobligāti aizvietota 
ar 1 līdz 4 aizvietotājiem, kas neatkarīgi izvēlēti no grupas, kurā 
ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, OR4, NR5R6, C(X)R7, 
C(O)OR8, C(O)NR11R12, S(O)mR9a un S(O)2NR11R12 grupa, vai fen-
il grupa, neobligāti aizvietota ar 1 līdz 3 aizvietotājiem, neatkarīgi 
izvēlētiem no grupas, kurā ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, 
nitrogrupa, (C1-C4)alkilgrupa, (C2-C4)alkenilgrupa, (C2-C4)alkinilgrupa, 
(C1-C4)halogēnalkilgrupa, (C2-C4)halogēnalkenilgrupa, (C2-C6)alk-
oksi alkil grupa, C(X)R7a, C(O)OR8a, C(O)NR11R12, OR4a, S(O)mR9a, 
S(O)2NR11R12, NR5aR6a, OC(O)R7a un N(R10)C(O)R7a grupa,
katrs R9a ir neatkarīgi (C1-C6)alkilgrupa vai (C1-C6)halogēnalkilgrupa,
katrs R10 ir neatkarīgi H atoms, (C1-C6)alkilgrupa, (C1-C6)halogēnalkil-
grupa, (C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)halogēnalkenilgrupa, (C2-C6)alkinil-
grupa, (C2-C6)halogēnalkinilgrupa, C(X)R7a, C(O)OR8a, C(O)NR11R12, 
S(O)mR9a vai S(O)2NR11R12 grupa,
katrs R10a ir neatkarīgi H atoms, (C1-C6)alkilgrupa, (C1-C6)halogēn alkil-
grupa, (C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)halogēnalkenilgrupa, (C2-C6)alk-
inil grupa vai (C2-C6)halogēnalkinilgrupa,
katrs R11 ir neatkarīgi H atoms, (C1-C6)alkilgrupa, (C1-C6)halogēn-
alkil grupa, (C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)halogēnalkenilgrupa, 
(C2-C6)alk inil grupa, (C2-C6)halogēnalkinilgrupa, vai (C3-C7)ciklo-
alkil grupa, (C4-C8)cikloalkilalkilgrupa, (C6-C14)ciklo alkil ciklo alkil-
grupa vai (C5-C7)cikloalkenilgrupa, katra neobligāti aizvietota ar 
1 līdz 4 aizvietotājiem, kas neatkarīgi izvēlēti no grupas, kurā 
ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, (C1-C4)alkilgrupa, 
(C1-C4)halogēn alkilgrupa, OR4a vai S(O)mR9a grupa, vai (C1-C6)alkil-
grupa, (C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)alkinilgrupa, katra neobligāti 
aizvietota ar 1 līdz 4 aizvietotājiem, kas neatkarīgi izvēlēti no 
grupas, kurā ietilpst ciāngrupa, nitrogrupa, OR4a, NR5aR6a, C(X)R7a, 
C(O)OR8a, C(O)NR11aR12, S(O)mR9a un S(O)2NR11aR12 grupa, vai 
fenil grupa, neobligāti aizvietota ar 1 līdz 3 aizvietotājiem, neatka-
rīgi izvēlētiem no grupas, kurā ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, 
nitrogrupa, (C1-C4)alkilgrupa, (C2-C4)alkenilgrupa, (C2-C4)alkinilgrupa, 
(C1-C4)halogēn alkilgrupa, (C2-C4)halogēnalkenilgrupa, (C2-C6)alk-
oksi alkil grupa, C(X)R7a, C(O)OR8a, C(O)NR11aR12, OR4a, S(O)mR9a, 
S(O)2NR11aR12, NR5aR6a, OC(O)R7a un N(R10)C(O)R7a grupa,
katrs R11a ir neatkarīgi H atoms, (C1-C6)alkilgrupa, (C2-C6)alkenil-
grupa, (C2-C6)alkinilgrupa,
katrs R12 ir neatkarīgi H atoms, NR5aR6a grupa, (C1-C6)alkilgru-
pa, (C1-C6)halogēnalkilgrupa, (C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)halogēn-
alkenil grupa, (C2-C6)alkinilgrupa, (C2-C6)halogēnalkinilgrupa, C(X)R7, 
C(O)OR8, C(O)NR11R12, S(O)mR9a vai S(O)2NR11R12 grupa, vai 
(C3-C7)cikloalkilgrupa, (C4-C8)cikloalkilalkilgrupa, (C6-C14)ciklo alkil-
cikloalkilgrupa vai (C5-C7)cikloalkenilgrupa, katra neobligāti aizvietota 

ar 1 līdz 4 aizvietotājiem, kas neatkarīgi izvēlēti no grupas, kurā 
ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, (C1-C4)alkilgrupa, 
(C1-C4)halogēnalkilgrupa, OR4a vai S(O)mR9a grupa, vai fenilgrupa, 
neobligāti aizvietota ar 1 līdz 3 aizvietotājiem, neatkarīgi izvēlē-
tiem no grupas, kurā ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, nitro-
grupa, (C1-C4)alkilgrupa, (C2-C4)alkenilgrupa, (C2-C4)alkinilgrupa, 
(C1-C4)halogēn alkilgrupa, (C2-C4)halogēnalkenilgrupa, (C2-C6)alk-
oksi alkil grupa, C(X)R7a, C(O)OR8a, C(O)NR11R12, OR4a, S(O)mR9a, 
S(O)2NR11R12, NR5aR6a, OC(O)R7a un N(R10)C(O)R7a grupa,
katrs R13 ir neatkarīgi H atoms, (C1-C6)alkilgrupa, (C1-C6)halogēn alkil-
grupa, (C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)halogēnalkenilgrupa, (C2-C6)alk-
inilgrupa, (C2-C6)halogēnalkinilgrupa, vai (C3-C7)ciklo alkil grupa, 
(C4-C8)cikloalkilalkilgrupa, (C6-C14)cikloalkilcikloalkilgrupa vai 
(C5-C7)cikloalkenilgrupa, katra neobligāti aizvietota ar 1 līdz 4 aiz-
vietotājiem, kas neatkarīgi izvēlēti no grupas, kurā ietilpst halogēna 
atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, (C1-C4)alkilgrupa, (C1-C4)halogēn alkil-
grupa, OR4a un S(O)mR9a grupa,
katrs R14 ir neatkarīgi (C3-C7)cikloalkilgrupa, (C4-C8)cikloalkilalkilgru-
pa, (C6-C14)cikloalkilcikloalkilgrupa vai (C5-C7)cikloalkenilgrupa, katra 
neobligāti aizvietota ar 1 līdz 4 aizvietotājiem, kas neatkarīgi izvēlēti 
no grupas, kurā ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, nitro grupa, 
(C1-C4)alkilgrupa, (C1-C4)halogēnalkilgrupa, OR4a vai S(O)mR9a grupa, 
vai (C1-C6)alkilgrupa, (C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)alkinilgrupa, katra 
neobligāti aizvietota ar 1 līdz 4 aizvietotājiem, kas neatkarīgi izvēlēti 
no grupas, kurā ietilpst ciāngrupa, nitrogrupa, OR4, NR5R6, C(X)R7, 
C(O)OR8, C(O)NR11R12, S(O)mR9a un S(O)2NR11R12 grupa, vai fenil-
grupa, naftalenilgrupa vai 5- vai 6-locekļu heteroaromātisks gredzens, 
katra neobligāti aizvietota ar 1 līdz 5 aizvietotājiem, neatkarīgi izvē-
lētiem no grupas, kurā ietilpst neatkarīgi halogēna atoms, ciāngrupa, 
nitrogrupa, OR4, NR5R6 grupa, (C1-C4)alkilgrupa, (C2-C4)alkenilgrupa, 
(C2-C4)alkinilgrupa, (C1-C4)halogēnalkilgrupa, (C2-C4)halogēn alkenil-
grupa, (C2-C6)alkoksialkilgrupa, C(X)R7, C(O)OR8, C(O)NR11R12, 
S(O)mR9, S(O)2NR11R12, OC(O)R7a un N(R10)C(O)R7a,
katrs R15 ir neatkarīgi (C1-C6)alkilgrupa, (C1-C6)halogēnalkilgrupa, 
(C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)halogēnalkenilgrupa, (C2-C6)alkinilgrupa, 
(C2-C6)halogēnalkinilgrupa, vai (C3-C7)cikloalkilgrupa, (C4-C8)ciklo-
alkil alkil grupa, (C6-C14)cikloalkilcikloalkilgrupa vai (C5-C7)ciklo-
alkenil grupa, katra neobligāti aizvietota ar 1 līdz 4 aizvietotājiem, 
kas neatkarīgi izvēlēti no grupas, kurā ietilpst halogēna atoms, 
ciāngrupa, nitrogrupa, (C1-C4)alkilgrupa, (C1-C4)halogēnalkilgrupa, 
OR4a vai S(O)mR9a grupa, vai fenilgrupa, neobligāti aizvietota ar 
1 līdz 3 aizvietotājiem, neatkarīgi izvēlētiem no grupas, kurā ietilpst 
halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, OR4, NR5R6, (C1-C4)alkil-
grupa, (C2-C4)alkenilgrupa, (C2-C4)alkinilgrupa, (C1-C4)halogēn alkil-
grupa, (C2-C4)halogēnalkenilgrupa, (C2-C6)alkoksialkilgrupa, C(X)R7a, 
C(O)OR8a, C(O)NR11R12, S(O)mR9a, S(O)2NR11R12, OC(O)R7a un 
N(R10)C(O)R7a grupa,
katrs m ir neatkarīgi 0, 1 vai 2, un n ir 0, 1, 2, 3 vai 4,
gadījumā, ja n ir 2 un viens R1 formulas (1) 3. pozīcijā ir CF3 grupa 
un otrs R1 formulas (1) 5. pozīcijā ir Cl atoms, un R2 un R3 ir H atomi, 
tad Q ir cita grupa nekā 2-hlorfenilgrupa, 2-hlor-6-metilfenilgrupa, 
2,6-dihlorfenilgrupa, 2-hlor-4-fluorfenilgrupa, 2,5-bis(2,2,2-trifluor-
etoksi)fenilgrupa, 2,4,6-trihlorfenilgrupa, 2-hlor-5-(trifluormetil)fenil-
grupa vai 3,5-dimetil-4-izoksazolilgrupa.
 2. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, raksturīgs ar to, ka:
Z ir O un
Q ir fenilgrupa vai 5- vai 6-locekļu heteroaromātisks gredzens, 
katrs neobligāti aizvietots ar 1 līdz 3 aizvietotājiem, neatkarīgi 
izvēlētiem no grupas, kurā ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, 
nitrogrupa, OR4, NR5R6 grupa, (C1-C4)alkilgrupa, (C2-C4)alkenilgrupa, 
(C2-C4)alk inil grupa, (C1-C4)halogēnalkilgrupa, (C2-C4)halogēn alkenil-
grupa, (C2-C6)alkoksialkilgrupa, C(X)R7, C(O)OR8, C(X)NR11R12, 
S(O)mR9, S(O)2NR11R12, OC(O)R7a un N(R10)C(O)R7a.
 3. Savienojums saskaņā ar 2. pretenziju, raksturīgs ar to, ka:
Q ir fenilgrupa, piridilgrupa, pirazolilgrupa, oksazolilgrupa, tiazolil-
grupa, izoksazolilgrupa, izotiazolilgrupa, furanilgrupa vai tienilgrupa, 
katra neobligāti aizvietota ar 1 līdz 3 aizvietotājiem, neatkarīgi 
izvēlētiem no grupas, kurā ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, 
nitrogrupa, OR4, NR5R6 grupa, (C1-C4)alkilgrupa, (C2-C4)alkenilgrupa, 
(C2-C4)alkinilgrupa, (C1-C4)halogēnalkilgrupa, (C2-C4)halogēn alkenil-
grupa, (C2-C6)alkoksialkilgrupa, C(X)R7, C(O)OR8, C(X)NR11R12, 
S(O)mR9, S(O)2NR11R12, OC(O)R7a un N(R10)C(O)R7a.
 4. Savienojums saskaņā ar 2. vai 3. pretenziju, raksturīgs ar 
to, ka:
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katrs R1 ir neatkarīgi halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, OR4, 
(C1-C6)alkilgrupa vai (C1-C6)halogēnalkilgrupa,
R2 ir H atoms, halogēna atoms vai (C1-C6)alkilgrupa,
R3 ir H atoms, (C1-C6)alkilgrupa, (C1-C6)halogēnalkilgrupa, C(X)R7, 
C(O)OR8 vai S(O)mR9, vai (C1-C6)alkilgrupa, aizvietota ar 1 vai 
2 OR4 grupām, un n ir 1 vai 2.
 5. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, izvēlēts no grupas, 
kurā ietilpst:
8-hlor-N-[(2-hlor-5-metoksifenil)sulfonil]-6-(trifluormetil)-imidazo[1,2-
a]piridin-2-karboksamīds,
8-hlor-N-[(4-ciān-2,5-dimetilfenil)sulfonil]-6-(trifluormetil)-imidazo[1,2-
a]piridin-2-karboksamīds,
N-[(5-acetil-2-hlorfenil)sulfonil]-8-hlor-6-(trifluormetil)-imidazo[1,2-
a]piridin-2-karboksamīds,
8-hlor-N-[(3-metil-2-tienil)sulfonil]-6-(trifluormetil)-imidazo[1,2-a]piri-
din-2-karboksamīds,
8-hlor-N-[(4-metil-2-tienil)sulfonil]-6-(trifluormetil)-imidazo[1,2-a]piri-
din-2-karboksamīds,
8-hlor-N-[(3-hlor-1-metil-1H-pirazol-4-il)sulfonil]-6-(trifluormetil)-
imidazo[1,2-a]piridin-2-karboksamīds,
8-hlor-N-[(5-metoksi-2-nitrofenil)sulfonil]-6-(trifluormetil)-imidazo[1,2-
a]piridin-2-karboksamīds,
8-hlor-N-[(2-hlor-5-etilfenil)sulfonil]-6-(trifluormetil)-imidazo[1,2-a]pi-
ridin-2-karboksamīds,
8-hlor-N-[(1-etil-3-metil-1H-pirazol-4-il)sulfonil]-6-(trifluormetil)-
imidazo[1,2-a]piridin-2-karboksamīds,
8-brom-N-[(2-hlor-5-metoksifenil)sulfonil]-6-(trifluormetil)-imidazo[1,2-
a]piridin-2-karboksamīds,
N-[(2-brom-5-metilfenil)sulfonil]-8-hlor-6-(trifluormetil)-imidazo[1,2-
a]piridin-2-karboksamīds,
8-hlor-N-[(2-hlor-5-metilfenil)sulfonil]-6-(trifluormetil)-imidazo[1,2-a]pi-
ridin-2-karboksamīds,
8-hlor-N-[(3-hlor-1-etil-1H-pirazol-4-il)sulfonil]-6-(trifluor metil)imid-
azo[1,2-a]piridin-2-karboksamīds un
N-[(5-acetil-2-metilfenil)sulfonil]-8-hlor-6-(trifluormetil)imidazo[1,2-
a]piridin-2-karboksamīds.
 6. Kompozīcija, kas ietver savienojumu ar formulu (1), tā 
N-oksīdu vai sāli

turklāt
Z ir O vai S,
katrs R1 ir neatkarīgi halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, SF5, 
OCN, SCN, Si(R15)3, OR4 vai NR5R6 grupa, (C1-C6)alkil grupa, 
(C1-C6)halogēnalkilgrupa, (C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)halogēn-
alkenilgrupa, (C2-C6)alkinilgrupa, (C2-C6)halogēnalkinilgrupa, 
C(X)R7, C(O)OR8, C(O)NR11R12, S(O)mR9, S(O)2NR11R12, OC(O)R7, 
OC(O)OR8, OC(O)NR11R12, OS(O)2R9, OS(O)2NR11R12, N(R10)C(O)R7, 
N(R10)C(O)NR11R12, N(R10)S(O)2R9 vai N(R10)S(O)2NR11R12 grupa, 
vai (C3-C7)cikloalkilgrupa, (C4-C8)cikloalkilalkilgrupa, (C6-C14)ciklo-
alkilciklo alkil grupa vai (C5-C7)cikloalkenilgrupa, katra neobligāti aiz-
vietota ar 1 līdz 4 aizvietotājiem, kas neatkarīgi izvēlēti no grupas, 
kurā ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, (C1-C4)alkilgrupa, 
(C1-C4)halogēnalkilgrupa, OR4a vai S(O)mR9a grupa, vai (C1-C6)alkil-
grupa, aizvietota ar 1 līdz 4 aizvietotājiem, neatkarīgi izvēlētiem 
no grupas, kurā ietilpst ciāngrupa, nitrogrupa, OR4, NR5R6, C(X)R7, 
C(O)OR8, C(O)NR11R12, S(O)mR9 un S(O)2NR11R12, vai fenilgrupa, 
naftalenilgrupa vai 5- vai 6-locekļu heteroaromātisks gredzens, katrs 
neobligāti aizvietots ar 1 līdz 5 aizvietotājiem, neatkarīgi izvēlētiem 
no grupas, kurā ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, OR4, 
NR5R6, (C1-C4)alkilgrupa, (C2-C4)alkenilgrupa, (C2-C4)alkinilgrupa, 
(C1-C4)halogēnalkilgrupa, (C2-C4)halogēnalkenilgrupa, (C2-C6)alk oksi-
alkilgrupa, C(X)R7, C(O)OR8, C(O)NR11R12, S(O)mR9, S(O)2NR11R12, 
OC(O)R7a un N(R10)C(O)R7a grupa,
R2 ir ūdeņraža atoms, halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, 

SF5, OCN, SCN, Si(R15)3, OR4 vai NR5R6 grupa, (C1-C6)alkil-
grupa, (C1-C6)halogēnalkilgrupa, (C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)halo-
gēn alkenil grupa, (C2-C6)alkinilgrupa, (C2-C6)halogēnalkinilgrupa, 
C(X)R7, C(O)OR8, C(O)NR11R12, S(O)mR9, S(O)2NR11R12, OC(O)R7, 
OC(O)OR8, OC(O)NR11R12, OS(O)2R9, OS(O)2NR11R12, N(R10)C(O)R7, 
N(R10)C(O)NR11R12, N(R10)S(O)2R9 vai N(R10)S(O)2NR11R12 grupa, vai 
(C3-C7)cikloalkilgrupa, (C4-C8)cikloalkilalkilgrupa, (C6-C14)ciklo alkil-
ciklo alkil grupa vai (C5-C7)cikloalkenilgrupa, katra neobligāti aizvietota 
ar 1 līdz 4 aizvietotājiem, kas neatkarīgi izvēlēti no grupas, kurā 
ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, (C1-C4)alkilgrupa, 
(C1-C4)halogēnalkilgrupa, OR4a vai S(O)mR9a grupa, vai (C1-C6)alkil-
grupa, aizvietota ar 1 līdz 4 aizvietotājiem, neatkarīgi izvēlētiem 
no grupas, kurā ietilpst ciāngrupa, nitrogrupa, OR4, NR5R6, C(X)R7, 
C(O)OR8, C(O)NR11R12, S(O)mR9 un S(O)2NR11R12, vai fenilgrupa, 
naftalenilgrupa vai 5- vai 6-locekļu heteroaromātisks gredzens, katrs 
neobligāti aizvietots ar 1 līdz 5 aizvietotājiem, neatkarīgi izvēlētiem 
no grupas, kurā ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, OR4, 
NR5R6, (C1-C4)alkilgrupa, (C2-C4)alkenilgrupa, (C2-C4)alkinilgrupa, 
(C1-C4)halogēnalkilgrupa, (C2-C4)halogēnalkenilgrupa, (C2-C6)alk oksi-
alkilgrupa, C(X)R7, C(O)OR8, C(O)NR11R12, S(O)mR9, S(O)2NR11R12, 
OC(O)R7a un N(R10)C(O)R7a grupa,
R3 ir ūdeņraža atoms, (C1-C6)alkilgrupa, (C1-C6)halogēnalkilgrupa, 
(C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)halogēnalkenilgrupa, (C2-C6)alkinilgrupa, 
(C2-C6)halogēnalkinilgrupa, C(X)R7, C(O)OR8, C(O)NR11R12, S(O)mR9 
vai S(O)2NR11R12 grupa, vai (C3-C7)cikloalkilgrupa, (C4-C8)cikloalkil-
alkilgrupa, (C6-C14)cikloalkilcikloalkilgrupa vai (C5-C7)cikloalkenil-
grupa, katra neobligāti aizvietota ar 1 līdz 4 aizvietotājiem, kas 
neatkarīgi izvēlēti no grupas, kurā ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, 
nitrogrupa, (C1-C4)alkilgrupa, (C1-C4)halogēnalkilgrupa, OR4a vai 
S(O)mR9a grupa, vai (C1-C6)alkilgrupa, aizvietota ar 1 līdz 4 aizvie-
totājiem, neatkarīgi izvēlētiem no grupas, kurā ietilpst ciāngrupa, 
nitrogrupa, OR4, NR5R6, C(X)R7, C(O)OR8, C(O)NR11R12, S(O)mR9 
un S(O)2NR11R12, vai (C1-C6)alkilgrupa, aizvietota ar 1 līdz 2 aiz-
vietotājiem, neatkarīgi izvēlētiem no grupas, kurā ietilpst fenilgrupa 
vai 5- vai 6-locekļu heteroaromātisks gredzens, katrs neobligāti 
aizvietots ar 1 līdz 5 aizvietotājiem, neatkarīgi izvēlētiem no grupas, 
kurā ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, OR4, NR5R6, 
(C1-C4)alkilgrupa, (C2-C4)alkenilgrupa, (C2-C4)alkinilgrupa, (C1-C4)ha-
logēnalkilgrupa, (C2-C4)halogēnalkenilgrupa, (C2-C6)alk oksi alkil grupa, 
C(X)R7, C(O)OR8, C(O)NR11R12, S(O)mR9, S(O)2NR11R12, OC(O)R7a 
un N(R10)C(O)R7a grupa, vai fenilgrupa, neobligāti aizvietota ar 
1 līdz 5 aizvietotājiem, neatkarīgi izvēlētiem no grupas, kurā ietilpst 
halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, OR4, NR5R6, (C1-C4)alkil-
grupa, (C2-C4)alkenilgrupa, (C2-C4)alkinilgrupa, (C1-C4)halogēn-
alkilgrupa, (C2-C4)halogēnalkenilgrupa, (C2-C6)alkoksialkilgrupa, 
C(X)R7, C(O)OR8, C(O)NR11R12, S(O)mR9, S(O)2NR11R12, OC(O)R7a 
un N(R10)C(O)R7a grupa,
Q ir fenilgrupa, naftalenilgrupa, 5- vai 6-locekļu heteroaromātisks 
gredzens vai 8- līdz 10-locekļu heteroaromātiska bicikliska gre-
dzenu sistēma, katra neobligāti aizvietota ar 1 līdz 5 aizvieto-
tājiem, neatkarīgi izvēlētiem no grupas, kurā ietilpst neatkarīgi 
halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, SF5, OCN, SCN, Si(R15)3, 
OR4 vai NR5R6 grupa, (C1-C6)alkilgrupa, (C1-C6)halogēnalkilgrupa, 
(C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)halogēnalkenilgrupa, (C2-C6)alkinilgrupa, 
(C2-C6)halogēnalkinilgrupa, C(X)R7, C(O)OR8, C(O)NR11R12, S(O)mR9, 
S(O)2NR11R12, OC(O)R7, OC(O)OR8, OC(O)NR11R12, OS(O)2R9, 
OS(O)2NR11R12, N(R10)C(O)R7, N(R10)C(O)NR11R12, N(R10)S(O)2R9, 
N(R10)S(O)2NR11R12 vai R14 grupa,
katrs X ir neatkarīgi O vai S,
katrs R4 ir neatkarīgi ūdeņraža atoms, (C1-C6)alkilgrupa, (C1-C6)halo-
gēn alkilgrupa, (C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)halogēn alkenil grupa, 
(C2-C6)alkinilgrupa, (C2-C6)halogēnalkinilgrupa, vai (C1-C6)alkil grupa, 
(C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)alkinilgrupa, katra aizvietota ar 1 līdz 
4 aizvietotājiem, neatkarīgi izvēlētiem no grupas, kurā ietilpst ciān-
grupa, nitrogrupa, OR4a, NR5aR6a, C(X)R7a, C(O)OR8a, C(O)NR11R12, 
S(O)mR9a vai S(O)2NR11R12 grupa, vai fenilgrupa, neobligāti aizvietota 
ar 1 līdz 3 aizvietotājiem, neatkarīgi izvēlētiem no grupas, kurā 
ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, (C1-C4)alkilgrupa, 
(C2-C4)alkenilgrupa, (C2-C4)alkinilgrupa, (C1-C4)halogēnalkilgru-
pa, (C2-C4)halogēnalkenilgrupa, (C2-C6)alkoksialkilgrupa, C(X)R7a, 
C(O)OR8a, C(O)NR11R12, OR4a, S(O)mR9a, S(O)2NR11R12, NR5aR6a, 
OC(O)R7a un N(R10)C(O)R7a grupa,
katrs R4a ir neatkarīgi ūdeņraža atoms, (C1-C6)alkilgrupa vai 
(C1-C6)halogēnalkilgrupa,
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katrs R5 ir neatkarīgi ūdeņraža atoms, NR5aR6a grupa, (C1-C6)alkil-
grupa, (C1-C6)halogēnalkilgrupa, (C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)halo-
gēn alkenilgrupa, (C2-C6)alkinilgrupa, (C2-C6)halogēnalkinilgrupa, 
C(X)R7, C(O)OR8, C(O)NR11R12, S(O)mR9 vai S(O)2NR11R12 grupa, 
vai (C3-C7)cikloalkilgrupa, (C4-C8)cikloalkilalkilgrupa, (C6-C14)ciklo-
alkilcikloalkilgrupa vai (C5-C7)cikloalkenilgrupa, katra neobligāti aiz-
vietota ar 1 līdz 4 aizvietotājiem, kas neatkarīgi izvēlēti no grupas, 
kurā ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, (C1-C4)alkilgrupa, 
(C1-C4)halogēnalkilgrupa, OR4a vai S(O)mR9a grupa, vai fenilgrupa, 
neobligāti aizvietota ar 1 līdz 3 aizvietotājiem, neatkarīgi izvēlē-
tiem no grupas, kurā ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, nitro-
grupa, (C1-C4)alkilgrupa, (C2-C4)alkenilgrupa, (C2-C4)alkinilgrupa, 
(C1-C4)halo gēn alkilgrupa, (C2-C4)halogēnalkenilgrupa, (C2-C6)alk-
oksi alkil grupa, C(X)R7a, C(O)OR8a, C(O)NR11R12, OR4a, S(O)mR9a, 
S(O)2NR11R12, NR5aR6a, OC(O)R7a un N(R10)C(O)R7a grupa,
katrs R5a ir neatkarīgi H atoms vai (C1-C6)alkilgrupa,
katrs R6 ir neatkarīgi H atoms, (C1-C6)alkilgrupa, (C1-C6)halogēn alkil-
grupa, (C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)halogēnalkenilgrupa, (C2-C6)alk-
inil grupa, (C2-C6)halogēnalkinilgrupa, vai (C3-C7)ciklo alkilgrupa, 
(C4-C8)cikloalkilalkilgrupa, (C6-C14)cikloalkilcikloalkilgrupa vai 
(C5-C7)cikloalkenilgrupa, katra neobligāti aizvietota ar 1 līdz 4 aiz-
vietotājiem, kas neatkarīgi izvēlēti no grupas, kurā ietilpst halogēna 
atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, (C1-C4)alkilgrupa, (C1-C4)halo gēn alkil-
grupa, OR4a vai S(O)mR9a grupa,
katrs R6a ir neatkarīgi H atoms, (C1-C6)alkilgrupa, C(O)R13 vai 
C(O)OR13,
katrs R7 ir neatkarīgi H atoms, (C1-C6)alkilgrupa, (C1-C6)halogēn alkil-
grupa, (C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)halogēnalkenilgrupa, (C2-C6)alk-
inil grupa, (C2-C6)halogēnalkinilgrupa, vai (C3-C7)ciklo alkilgrupa, 
(C4-C8)cikloalkilalkilgrupa, (C6-C14)cikloalkilcikloalkilgrupa vai 
(C5-C7)ciklo alkenilgrupa, katra neobligāti aizvietota ar 1 līdz 4 aiz-
vietotājiem, kas neatkarīgi izvēlēti no grupas, kurā ietilpst halogēna 
atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, (C1-C4)alkilgrupa, (C1-C4)halogēn alkil-
grupa, OR4a vai S(O)mR9a grupa, vai fenilgrupa, neobligāti aizvietota 
ar 1 līdz 3 aizvietotājiem, neatkarīgi izvēlētiem no grupas, kurā 
ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, (C1-C4)alkilgrupa, 
(C2-C4)alkenilgrupa, (C2-C4)alkinilgrupa, (C1-C4)halogēn alkilgrupa, 
(C2-C4)halogēnalkenilgrupa, (C2-C6)alkoksialkilgrupa, C(X)R7a, 
C(O)OR8a, C(O)NR11R12, OR4a, S(O)mR9a, S(O)2NR11R12, NR5aR6a, 
OC(O)R7a un N(R10)C(O)R7a grupa,
katrs R7a ir neatkarīgi (C1-C6)alkilgrupa vai (C1-C6)halogēn alkilgrupa,
katrs R8 ir neatkarīgi H atoms, (C1-C6)alkilgrupa, (C1-C6)halogēn-
alkil grupa, (C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)halogēnalkenilgrupa, 
(C2-C6)alkinilgrupa, (C2-C6)halogēnalkinilgrupa, vai (C3-C7)ciklo-
alkil grupa, (C4-C8)cikloalkilalkilgrupa, (C6-C14)ciklo alkil ciklo alkil-
grupa vai (C5-C7)cikloalkenilgrupa, katra neobligāti aizvietota ar 
1 līdz 4 aizvietotājiem, kas neatkarīgi izvēlēti no grupas, kurā 
ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, (C1-C4)alkilgrupa, 
(C1-C4)halogēn alkilgrupa, OR4a vai S(O)mR9a grupa, vai (C1-C6)alkil-
grupa, (C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)alkinilgrupa, katra neobligāti aiz-
vietota ar 1 līdz 4 aizvietotājiem, kas neatkarīgi izvēlēti no grupas, 
kurā ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, OR4, NR5R6, 
C(X)R7a, C(O)OR8a, C(O)NR11R12, S(O)mR9a, S(O)2NR11R12 grupa, vai 
fenilgrupa, neobligāti aizvietota ar 1 līdz 3 aizvietotājiem, neatkarīgi 
izvēlētiem no grupas, kurā ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, 
nitro grupa, (C1-C4)alkilgrupa, (C2-C4)alkenilgrupa, (C2-C4)alkinilgrupa, 
(C1-C4)halogēn alkilgrupa, (C2-C4)halogēnalkenilgrupa, (C2-C6)alk-
oksi alkil grupa, C(X)R7a, C(O)OR8a, C(O)NR11R12, OR4a, S(O)mR9a, 
S(O)2NR11R12, NR5aR6a, OC(O)R7a un N(R10)C(O)R7a grupa,
katrs R8a ir neatkarīgi (C1-C6)alkilgrupa vai (C1-C6)halogēnalkilgrupa,
katrs R9 ir neatkarīgi H atoms, (C1-C6)alkilgrupa, (C1-C6)halo-
gēnalkilgrupa, (C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)halogēnalkenilgrupa, 
(C2-C6)alkinilgrupa, (C2-C6)halogēnalkinilgrupa, vai (C3-C7)ciklo-
alkilgrupa, (C4-C8)cikloalkilalkilgrupa, (C6-C14)cikloalkilcikloalkil-
grupa vai (C5-C7)cikloalkenilgrupa, katra neobligāti aizvietota ar 
1 līdz 4 aizvietotājiem, kas neatkarīgi izvēlēti no grupas, kurā 
ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, (C1-C4)alkilgrupa, 
(C1-C4)halogēn alkilgrupa, OR4a vai S(O)mR9a grupa, vai (C1-C6)alkil-
grupa, (C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)alkinilgrupa, katra neobligāti aiz-
vietota ar 1 līdz 4 aizvietotājiem, kas neatkarīgi izvēlēti no grupas, 
kurā ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, OR4, NR5R6, 
C(X)R7, C(O)OR8, C(O)NR11R12, S(O)mR9a un S(O)2NR11R12 grupa, 
vai fenilgrupa, neobligāti aizvietota ar 1 līdz 3 aizvietotājiem, neat-
karīgi izvēlētiem no grupas, kurā ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, 

nitro grupa, (C1-C4)alkilgrupa, (C2-C4)alkenilgrupa, (C2-C4)alkinilgrupa, 
(C1-C4)halogēnalkilgrupa, (C2-C4)halogēnalkenilgrupa, (C2-C6)alk-
oksi alkil grupa, C(X)R7a, C(O)OR8a, C(O)NR11R12, OR4a, S(O)mR9a, 
S(O)2NR11R12, NR5aR6a, OC(O)R7a un N(R10)C(O)R7a grupa,
katrs R9a ir neatkarīgi (C1-C6)alkilgrupa vai (C1-C6)halogēnalkil-
grupa,
katrs R10 ir neatkarīgi H atoms, (C1-C6)alkilgrupa, (C1-C6)halogēnalkil-
grupa, (C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)halogēnalkenilgrupa, (C2-C6)alkinil-
grupa, (C2-C6)halogēnalkinilgrupa, C(X)R7a, C(O)OR8a, C(O)NR11R12, 
S(O)mR9a vai S(O)2NR11R12 grupa,
katrs R10a ir neatkarīgi H atoms, (C1-C6)alkilgrupa, (C1-C6)halogēn alkil-
grupa, (C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)halogēnalkenilgrupa, (C2-C6)alkinil-
grupa vai (C2-C6)halogēnalkinilgrupa,
katrs R11 ir neatkarīgi H atoms, (C1-C6)alkilgrupa, (C1-C6)halo-
gēnalkilgrupa, (C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)halogēnalkenilgrupa, 
(C2-C6)alkinilgrupa, (C2-C6)halogēnalkinilgrupa, vai (C3-C7)ciklo-
alkilgrupa, (C4-C8)cikloalkilalkilgrupa, (C6-C14)cikloalkilcikloalkil-
grupa vai (C5-C7)cikloalkenilgrupa, katra neobligāti aizvietota ar 
1 līdz 4 aizvietotājiem, kas neatkarīgi izvēlēti no grupas, kurā 
ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, (C1-C4)alkilgrupa, 
(C1-C4)halogēn alkilgrupa, OR4a vai S(O)mR9a grupa, vai (C1-C6)alkil-
grupa, (C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)alkinilgrupa, katra neobligāti 
aizvietota ar 1 līdz 4 aizvietotājiem, kas neatkarīgi izvēlēti no 
grupas, kurā ietilpst ciāngrupa, nitrogrupa, OR4a, NR5aR6a, C(X)R7a, 
C(O)OR8a, C(O)NR11aR12, S(O)mR9a un S(O)2NR11aR12 grupa, vai 
fenil grupa, neobligāti aizvietota ar 1 līdz 3 aizvietotājiem, neatka-
rīgi izvēlētiem no grupas, kurā ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, 
nitrogrupa, (C1-C4)alkilgrupa, (C2-C4)alkenilgrupa, (C2-C4)alkinilgrupa, 
(C1-C4)halogēn alkilgrupa, (C2-C4)halogēnalkenilgrupa, (C2-C6)alk-
oksi alkil grupa, C(X)R7a, C(O)OR8a, C(O)NR11aR12, OR4a, S(O)mR9a, 
S(O)2NR11aR12, NR5aR6a, OC(O)R7a un N(R10)C(O)R7a grupa,
katrs R11a ir neatkarīgi H atoms, (C1-C6)alkilgrupa, (C2-C6)alkenil-
grupa, (C2-C6)alkinilgrupa,
katrs R12 ir neatkarīgi H atoms, NR5aR6a grupa, (C1-C6)alkilgru-
pa, (C1-C6)halogēnalkilgrupa, (C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)halogēn-
alkenil grupa, (C2-C6)alkinilgrupa, (C2-C6)halogēnalkinilgrupa, C(X)R7, 
C(O)OR8, C(O)NR11R12, S(O)mR9a vai S(O)2NR11R12 grupa, vai 
(C3-C7)cikloalkilgrupa, (C4-C8)cikloalkilalkilgrupa, (C6-C14)ciklo alkil-
ciklo alkil grupa vai (C5-C7)cikloalkenilgrupa, katra neobligāti aizvietota 
ar 1 līdz 4 aizvietotājiem, kas neatkarīgi izvēlēti no grupas, kurā 
ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, (C1-C4)alkilgrupa, 
(C1-C4)halogēnalkilgrupa, OR4a vai S(O)mR9a grupa, vai fenilgrupa, 
neobligāti aizvietota ar 1 līdz 3 aizvietotājiem, neatkarīgi izvēlē-
tiem no grupas, kurā ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, nitro-
grupa, (C1-C4)alkilgrupa, (C2-C4)alkenilgrupa, (C2-C4)alkinilgrupa, 
(C1-C4)halogēn alkilgrupa, (C2-C4)halogēnalkenilgrupa, (C2-C6)alk-
oksi alkilgrupa, C(X)R7a, C(O)OR8a, C(O)NR11R12, OR4a, S(O)mR9a, 
S(O)2NR11R12, NR5aR6a, OC(O)R7a un N(R10)C(O)R7a grupa,
katrs R13 ir neatkarīgi H atoms, (C1-C6)alkilgrupa, (C1-C6)halogēn-
alkilgrupa, (C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)halogēnalkenilgrupa, 
(C2-C6)alkinil grupa, (C2-C6)halogēnalkinilgrupa, vai (C3-C7)ciklo alkil-
grupa, (C4-C8)cikloalkilalkilgrupa, (C6-C14)cikloalkilcikloalkilgrupa vai 
(C5-C7)cikloalkenilgrupa, katra neobligāti aizvietota ar 1 līdz 4 aiz-
vietotājiem, kas neatkarīgi izvēlēti no grupas, kurā ietilpst halogēna 
atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, (C1-C4)alkilgrupa, (C1-C4)halogēn-
alkilgrupa, OR4a un S(O)mR9a grupa,
katrs R14 ir neatkarīgi (C3-C7)cikloalkilgrupa, (C4-C8)cikloalkilalkilgru-
pa, (C6-C14)cikloalkilcikloalkilgrupa vai (C5-C7)cikloalkenilgrupa, katra 
neobligāti aizvietota ar 1 līdz 4 aizvietotājiem, kas neatkarīgi izvēlēti 
no grupas, kurā ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, nitro grupa, 
(C1-C4)alkilgrupa, (C1-C4)halogēnalkilgrupa, OR4a vai S(O)mR9a grupa, 
vai (C1-C6)alkilgrupa, (C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)alkinilgrupa, katra 
neobligāti aizvietota ar 1 līdz 4 aizvietotājiem, kas neatkarīgi izvēlēti 
no grupas, kurā ietilpst ciāngrupa, nitrogrupa, OR4, NR5R6, C(X)R7, 
C(O)OR8, C(O)NR11R12, S(O)mR9a un S(O)2NR11R12 grupa, vai fenil-
grupa, naftalenilgrupa vai 5- vai 6-locekļu heteroaromātisks gredzens, 
katra neobligāti aizvietota ar 1 līdz 5 aizvietotājiem, neatkarīgi izvē-
lētiem no grupas, kurā ietilpst neatkarīgi halogēna atoms, ciāngrupa, 
nitrogrupa, OR4, NR5R6 grupa, (C1-C4)alkilgrupa, (C2-C4)alkenilgrupa, 
(C2-C4)alkinilgrupa, (C1-C4)halogēnalkilgrupa, (C2-C4)halogēn alkenil-
grupa, (C2-C6)alkoksialkilgrupa, C(X)R7, C(O)OR8, C(O)NR11R12, 
S(O)mR9, S(O)2NR11R12, OC(O)R7a un N(R10)C(O)R7a,
katrs R15 ir neatkarīgi (C1-C6)alkilgrupa, (C1-C6)halogēnalkilgrupa, 
(C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)halogēnalkenilgrupa, (C2-C6)alkinilgrupa, 
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(C2-C6)halogēnalkinilgrupa, vai (C3-C7)cikloalkilgrupa, (C4-C8)ciklo-
alkil alkil grupa, (C6-C14)cikloalkilcikloalkilgrupa vai (C5-C7)ciklo-
alkenil grupa, katra neobligāti aizvietota ar 1 līdz 4 aizvietotājiem, 
kas neatkarīgi izvēlēti no grupas, kurā ietilpst halogēna atoms, 
ciāngrupa, nitrogrupa, (C1-C4)alkilgrupa, (C1-C4)halogēnalkilgrupa, 
OR4a vai S(O)mR9a grupa, vai fenilgrupa, neobligāti aizvietota ar 
1 līdz 3 aizvietotājiem, neatkarīgi izvēlētiem no grupas, kurā ietilpst 
halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, OR4, NR5R6, (C1-C4)alkil-
grupa, (C2-C4)alkenilgrupa, (C2-C4)alkinilgrupa, (C1-C4)halogēn alkil-
grupa, (C2-C4)halogēnalkenilgrupa, (C2-C6)alkoksialkilgrupa, C(X)R7a, 
C(O)OR8a, C(O)NR11R12, S(O)mR9a, S(O)2NR11R12, OC(O)R7a un 
N(R10)C(O)R7a grupa,
katrs m ir neatkarīgi 0, 1 vai 2, un n ir 0, 1, 2, 3 vai 4,
un vismaz viens papildu komponents, kurš izvēlēts no grupas, kurā 
ietilpst virsmaktīvas vielas, cietie atšķaidītāji un šķidrie atšķaidītāji.
 7. Kompozīcija saskaņā ar 6. pretenziju, turklāt minētā kom-
pozīcija ietver vismaz vienu papildu bioloģiski aktīvu savienojumu 
vai līdzekli.
 8. Kompozīcija saskaņā ar 7. pretenziju, raksturīga ar to, ka 
vismaz viens papildu bioloģiski aktīvais savienojums ir izvēlēts no 
grupas, kurā ietilpst abamektīns, acefāts, acehinocils, acetamip-
rids, akrinatrīns, amidoflumets, amitrazs, avermektīns, azadirahtīns, 
 azinfos-metils, bifentrīns, bifenazāts, bistriflurons, borāts, bupro-
fezīns, karbarils, karbofurāns, kartaps, karzols, hlorantraniliprols, 
hlorfenapirs, hlorfluazurons, hlorpirifoss, hlorpirifos-metils, hroma-
fenozīds, klofentezīns, klotianidīns, ciāntraniliprols, ciflumetofēns, 
ciflutrīns, beta-ciflutrīns, cihalotrīns, gamma-cihalotrīns, lambda-
cihalotrīns, cipermetrīns, alfa-cipermetrīns, zeta-cipermetrīns, ciro-
mazīns, deltametrīns, diafentiurons, diazinons, dieldrīns, diflubenzu-
rons, dimeflutrīns, dimehipo, dimetoāts, dinotefurāns, diofenolāns, 
emamektīns, endosulfāns, esfenvalerāts, etiprols, etofenprokss, 
etoksazols, fenbutatīna oksīds, fenotiokarbs, fenoksikarbs, fenpro-
patrīns, fenvalerāts, fipronils, flonikamīds, flubendiamīds, flucitrināts, 
flufenerims, flufenoksurons, fluvalināts, taufluvalināts, fonofoss, for-
metanāts, fostiazāts, halofenozīds, heksaflumurons, heksitiazokss, 
hidrametilnons, imidakloprīds, indoksakarbs, insekticīdās ziepes, 
izofenfoss, lufenurons, malations, metaflumizons, metaldehīds, 
metamidofoss, metidations, metiodikarbs, metomils, metoprēns, 
metoksihlors, metoflutrīns, monokrotofoss, metoksifenozīds, niten-
pirams, nitiazīns, novalurons, noviflumurons, oksamils, parations, 
paration-metils, permetrīns, forāts, fosalons, fosmets, fosfamidons, 
pirimikarbs, profenofoss, proflutrīns, propargits, protrifenbuts, pi-
metrozīns, pirafluprols, piretrīns, piridabēns, piridalils, pirifluhin-
azons, piriprols, piriproksifēns, rotenons, rianodīns, spinetorams, 
spinosads, spirodiklofēns, spiromezifēns, spirotetramats, sulprofoss, 
tebufenozīds, tebufenpirads, teflubenzurons, teflutrīns, terbufoss, 
tetrahlorvinfoss, tetrametrīns, tiakloprids, tiametoksams, tiodikarbs, 
nātrija tiosultaps, tolfenpirads, tralometrīns, triazamats, trihlorfons, 
triflumurons, visi Bacillus thuringiensis celmi, entomopatogēnās 
baktērijas, visi Nucleo polyhydrosis vīrusu celmi, entomopatogēnie 
vīrusi un entomopatogēnās sēnes.
 9. Kompozīcija saskaņā ar 8. pretenziju, raksturīga ar to, ka 
vismaz viens papildu bioloģiski aktīvs savienojums vai līdzeklis ir 
izvēlēts no grupas, kurā ietilpst abamektīns, acetamiprids, akri-
natrīns, amitrazs, avermektīns, azadirahtīns, bifentrīns, buprofe-
zīns, karbarils, kartaps, hlorantraniliprols, hlorfenapirs, hlorpirifoss, 
klotianidīns, ciantraniliprols, ciflutrīns, beta-ciflutrīns, cihalotrīns, 
lambda-cihalotrīns, gamma-cihalotrīns, cipermetrīns, alfa-ciper-
metrīns, zeta-cipermetrīns, ciromazīns, deltametrīns, dieldrīns, di-
notefurāns, diofenolāns, emamektīns, endosulfāns, esfenvalerāts, 
etiprols, etofenprokss, etoksazols, fenotiokarbs, fenoksikarbs, fen-
valerāts, fipronils, flonikamīds, flubendiamīds, flufenoksurons, fluva-
lināts, formetanāts, heksaflumurons, hidrametilnons, imidakloprids, 
indoksakarbs, lufenurons, metaflumizons, metiodikarbs, metomils, 
metoprēns, metoksifenozīds, nitenpirams, nitiazīns, novalurons, 
oksamils, pimetrozīns, piretrīns, piridabēns, piridalils, piriproksifēns, 
rianodīns, spinetorams, spinosads, spirodiklofēns, spiromezifēns, 
spirotetramats, tebufenozīds, tetrametrīns, tiakloprids, tiametoksams, 
tiodikarbs, nātrija tiosultaps, tralometrīns, triazamats, triflumurons, 
visi Bacillus thuringiensis celmi un visi Nucleo polyhydrosis vīrusu 
celmi.
 10. Parazītiskas nematodes ierobežošanas neterapeitiska me-
tode, kas ietver parazītiskas nematodes vai tās vides kontaktu ar 
savienojuma ar formulu (1)

vai tā N-oksīda vai sāls bioloģiski efektīvu daudzumu,
turklāt
Z ir O vai S,
katrs R1 ir neatkarīgi halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, 
SF5, OCN, SCN, Si(R15)3, OR4 vai NR5R6 grupa, (C1-C6)alkilgru-
pa, (C1-C6)halogēnalkilgrupa, (C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)halogēn-
alkenilgrupa, (C2-C6)alkinilgrupa, (C2-C6)halogēnalkinilgrupa, 
C(X)R7, C(O)OR8, C(O)NR11R12, S(O)mR9, S(O)2NR11R12, OC(O)R7, 
OC(O)OR8, OC(O)NR11R12, OS(O)2R9, OS(O)2NR11R12, N(R10)C(O)R7, 
N(R10)C(O)NR11R12, N(R10)S(O)2R9 vai N(R10)S(O)2NR11R12 grupa, vai 
(C3-C7)cikloalkilgrupa, (C4-C8)cikloalkilalkilgrupa, (C6-C14)ciklo alkil-
ciklo alkil grupa vai (C5-C7)cikloalkenilgrupa, katra neobligāti aizvietota 
ar 1 līdz 4 aizvietotājiem, kas neatkarīgi izvēlēti no grupas, kurā 
ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, (C1-C4)alkilgrupa, 
(C1-C4)halogēnalkilgrupa, OR4a vai S(O)mR9a grupa, vai (C1-C6)alkil-
grupa, aizvietota ar 1 līdz 4 aizvietotājiem, neatkarīgi izvēlētiem 
no grupas, kurā ietilpst ciāngrupa, nitrogrupa, OR4, NR5R6, C(X)R7, 
C(O)OR8, C(O)NR11R12, S(O)mR9 un S(O)2NR11R12, vai fenilgrupa, 
naftalenilgrupa vai 5- vai 6-locekļu heteroaromātisks gredzens, katrs 
neobligāti aizvietots ar 1 līdz 5 aizvietotājiem, neatkarīgi izvēlētiem 
no grupas, kurā ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, OR4, 
NR5R6, (C1-C4)alkilgrupa, (C2-C4)alkenilgrupa, (C2-C4)alkinilgrupa, 
(C1-C4)halogēnalkilgrupa, (C2-C4)halogēnalkenilgrupa, (C2-C6)alk oksi-
alkil grupa, C(X)R7, C(O)OR8, C(O)NR11R12, S(O)mR9, S(O)2NR11R12, 
OC(O)R7a un N(R10)C(O)R7a grupa,
R2 ir ūdeņraža atoms, halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, 
SF5, OCN, SCN, Si(R15)3, OR4 vai NR5R6 grupa, (C1-C6)alkilgru-
pa, (C1-C6)halogēnalkilgrupa, (C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)halogēn-
alkenil grupa, (C2-C6)alkinilgrupa, (C2-C6)halogēnalkinilgrupa, 
C(X)R7, C(O)OR8, C(O)NR11R12, S(O)mR9, S(O)2NR11R12, OC(O)R7, 
OC(O)OR8, OC(O)NR11R12, OS(O)2R9, OS(O)2NR11R12, N(R10)C(O)R7, 
N(R10)C(O)NR11R12, N(R10)S(O)2R9 vai N(R10)S(O)2NR11R12 grupa, vai 
(C3-C7)cikloalkilgrupa, (C4-C8)cikloalkilalkilgrupa, (C6-C14)ciklo alkil-
ciklo alkil grupa vai (C5-C7)cikloalkenilgrupa, katra neobligāti aizvietota 
ar 1 līdz 4 aizvietotājiem, kas neatkarīgi izvēlēti no grupas, kurā 
ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, (C1-C4)alkilgrupa, 
(C1-C4)halogēnalkilgrupa, OR4a vai S(O)mR9a grupa, vai (C1-C6)alkil-
grupa, aizvietota ar 1 līdz 4 aizvietotājiem, neatkarīgi izvēlētiem 
no grupas, kurā ietilpst ciāngrupa, nitrogrupa, OR4, NR5R6, C(X)R7, 
C(O)OR8, C(O)NR11R12, S(O)mR9 un S(O)2NR11R12, vai fenilgrupa, 
naftalenilgrupa vai 5- vai 6-locekļu heteroaromātisks gredzens, katrs 
neobligāti aizvietots ar 1 līdz 5 aizvietotājiem, neatkarīgi izvēlētiem 
no grupas, kurā ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, OR4, 
NR5R6, (C1-C4)alkilgrupa, (C2-C4)alkenilgrupa, (C2-C4)alkinilgrupa, 
(C1-C4)halogēnalkilgrupa, (C2-C4)halogēnalkenilgrupa, (C2-C6)alk oksi-
alkilgrupa, C(X)R7, C(O)OR8, C(O)NR11R12, S(O)mR9, S(O)2NR11R12, 
OC(O)R7a un N(R10)C(O)R7a grupa,
R3 ir ūdeņraža atoms, (C1-C6)alkilgrupa, (C1-C6)halogēnalkilgrupa, 
(C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)halogēnalkenilgrupa, (C2-C6)alkinilgrupa, 
(C2-C6)halogēnalkinilgrupa, C(X)R7, C(O)OR8, C(O)NR11R12, S(O)mR9 
vai S(O)2NR11R12 grupa, vai (C3-C7)cikloalkilgrupa, (C4-C8)ciklo alkil-
alkil grupa, (C6-C14)cikloalkilcikloalkilgrupa vai (C5-C7)ciklo alkenil-
grupa, katra neobligāti aizvietota ar 1 līdz 4 aizvietotājiem, kas 
neatkarīgi izvēlēti no grupas, kurā ietilpst halogēna atoms, ciān grupa, 
nitrogrupa, (C1-C4)alkilgrupa, (C1-C4)halogēnalkilgrupa, OR4a vai 
S(O)mR9a grupa, vai (C1-C6)alkilgrupa, aizvietota ar 1 līdz 4 aizvie-
totājiem, neatkarīgi izvēlētiem no grupas, kurā ietilpst ciāngrupa, 
nitrogrupa, OR4, NR5R6, C(X)R7, C(O)OR8, C(O)NR11R12, S(O)mR9 
un S(O)2NR11R12, vai (C1-C6)alkilgrupa, aizvietota ar 1 līdz 2 aiz-
vietotājiem, neatkarīgi izvēlētiem no grupas, kurā ietilpst fenilgrupa 
vai 5- vai 6-locekļu heteroaromātisks gredzens, katrs neobligā-
ti aizvietots ar 1 līdz 5 aizvietotājiem, neatkarīgi izvēlētiem no 
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 grupas, kurā ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, OR4, 
NR5R6, (C1-C4)alkilgrupa, (C2-C4)alkenilgrupa, (C2-C4)alkinilgrupa, 
(C1-C4)halo gēn alkilgrupa, (C2-C4)halogēnalkenilgrupa, (C2-C6)alk oksi-
alkil grupa, C(X)R7, C(O)OR8, C(O)NR11R12, S(O)mR9, S(O)2NR11R12, 
OC(O)R7a un N(R10)C(O)R7a grupa, vai fenilgrupa, neobligāti aiz-
vietota ar 1 līdz 5 aizvietotājiem, neatkarīgi izvēlētiem no gru-
pas, kurā ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, OR4, 
NR5R6, (C1-C4)alkilgrupa, (C2-C4)alkenilgrupa, (C2-C4)alkinilgrupa, 
(C1-C4)halogēn alkilgrupa, (C2-C4)halogēnalkenilgrupa, (C2-C6)alk oksi-
alkilgrupa, C(X)R7, C(O)OR8, C(O)NR11R12, S(O)mR9, S(O)2NR11R12, 
OC(O)R7a un N(R10)C(O)R7a grupa,
Q ir fenilgrupa, naftalenilgrupa, 5- vai 6-locekļu heteroaromātisks 
gredzens vai 8- līdz 10-locekļu heteroaromātiska bicikliska gre-
dzenu sistēma, katra neobligāti aizvietota ar 1 līdz 5 aizvieto-
tājiem, neatkarīgi izvēlētiem no grupas, kurā ietilpst neatkarīgi 
halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, SF5, OCN, SCN, Si(R15)3, 
OR4 vai NR5R6 grupa, (C1-C6)alkilgrupa, (C1-C6)halogēnalkilgrupa, 
(C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)halogēnalkenilgrupa, (C2-C6)alkinilgrupa, 
(C2-C6)halogēnalkinilgrupa, C(X)R7, C(O)OR8, C(O)NR11R12, S(O)mR9, 
S(O)2NR11R12, OC(O)R7, OC(O)OR8, OC(O)NR11R12, OS(O)2R9, 
OS(O)2NR11R12, N(R10)C(O)R7, N(R10)C(O)NR11R12, N(R10)S(O)2R9, 
N(R10)S(O)2NR11R12 vai R14 grupa,
katrs X ir neatkarīgi O vai S,
katrs R4 ir neatkarīgi ūdeņraža atoms, (C1-C6)alkilgrupa, (C1-C6)halo-
gēn alkilgrupa, (C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)halogēnalkenilgrupa, 
(C2-C6)alkinilgrupa, (C2-C6)halogēnalkinilgrupa, vai (C1-C6)alkilgrupa, 
(C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)alkinilgrupa, katra aizvietota ar 1 līdz 
4 aizvietotājiem, neatkarīgi izvēlētiem no grupas, kurā ietilpst ciān-
grupa, nitrogrupa, OR4a, NR5aR6a, C(X)R7a, C(O)OR8a, C(O)NR11R12, 
S(O)mR9a vai S(O)2NR11R12 grupa, vai fenilgrupa, neobligāti aizvietota 
ar 1 līdz 3 aizvietotājiem, neatkarīgi izvēlētiem no grupas, kurā 
ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, (C1-C4)alkilgrupa, 
(C2-C4)alkenilgrupa, (C2-C4)alkinilgrupa, (C1-C4)halogēnalkil grupa, 
(C2-C4)halogēnalkenilgrupa, (C2-C6)alkoksialkilgrupa, C(X)R7a, 
C(O)OR8a, C(O)NR11R12, OR4a, S(O)mR9a, S(O)2NR11R12, NR5aR6a, 
OC(O)R7a un N(R10)C(O)R7a grupa,
katrs R4a ir neatkarīgi ūdeņraža atoms, (C1-C6)alkilgrupa vai 
(C1-C6)halogēnalkilgrupa,
katrs R5 ir neatkarīgi ūdeņraža atoms, NR5aR6a grupa, (C1-C6)alkil-
grupa, (C1-C6)halogēnalkilgrupa, (C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)halogēn-
alkenil grupa, (C2-C6)alkinilgrupa, (C2-C6)halogēnalkinilgrupa, 
C(X)R7, C(O)OR8, C(O)NR11R12, S(O)mR9 vai S(O)2NR11R12 grupa, 
vai (C3-C7)cikloalkilgrupa, (C4-C8)cikloalkilalkilgrupa, (C6-C14)ciklo-
alkilcikloalkilgrupa vai (C5-C7)cikloalkenilgrupa, katra neobligāti aiz-
vietota ar 1 līdz 4 aizvietotājiem, kas neatkarīgi izvēlēti no grupas, 
kurā ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, (C1-C4)alkilgrupa, 
(C1-C4)halogēnalkilgrupa, OR4a vai S(O)mR9a grupa, vai fenilgrupa, 
neobligāti aizvietota ar 1 līdz 3 aizvietotājiem, neatkarīgi izvēlē-
tiem no grupas, kurā ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, nitro-
grupa, (C1-C4)alkilgrupa, (C2-C4)alkenilgrupa, (C2-C4)alkinil grupa, 
(C1-C4)halo gēn alkilgrupa, (C2-C4)halogēnalkenilgrupa, (C2-C6)alk-
oksi alkil grupa, C(X)R7a, C(O)OR8a, C(O)NR11R12, OR4a, S(O)mR9a, 
S(O)2NR11R12, NR5aR6a, OC(O)R7a un N(R10)C(O)R7a grupa,
katrs R5a ir neatkarīgi H atoms vai (C1-C6)alkilgrupa,
katrs R6 ir neatkarīgi H atoms, (C1-C6)alkilgrupa, (C1-C6)halogēn alkil-
grupa, (C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)halogēnalkenilgrupa, (C2-C6)alk-
inil grupa, (C2-C6)halogēnalkinilgrupa, vai (C3-C7)ciklo alkil grupa, 
(C4-C8)cikloalkilalkilgrupa, (C6-C14)cikloalkilcikloalkilgrupa vai 
(C5-C7)cikloalkenilgrupa, katra neobligāti aizvietota ar 1 līdz 4 aiz-
vietotājiem, kas neatkarīgi izvēlēti no grupas, kurā ietilpst halogēna 
atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, (C1-C4)alkilgrupa, (C1-C4)halogēn alkil-
grupa, OR4a vai S(O)mR9a grupa,
katrs R6a ir neatkarīgi H atoms, (C1-C6)alkilgrupa, C(O)R13 vai 
C(O)OR13,
katrs R7 ir neatkarīgi H atoms, (C1-C6)alkilgrupa, (C1-C6)halogēn alkil-
grupa, (C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)halogēnalkenilgrupa, (C2-C6)alk-
inil grupa, (C2-C6)halogēnalkinilgrupa, vai (C3-C7)ciklo alkil grupa, 
(C4-C8)cikloalkilalkilgrupa, (C6-C14)cikloalkilcikloalkilgrupa vai 
(C5-C7)cikloalkenilgrupa, katra neobligāti aizvietota ar 1 līdz 4 aiz-
vietotājiem, kas neatkarīgi izvēlēti no grupas, kurā ietilpst halogēna 
atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, (C1-C4)alkilgrupa, (C1-C4)halogēn alkil-
grupa, OR4a vai S(O)mR9a grupa, vai fenilgrupa, neobligāti aizvietota 
ar 1 līdz 3 aizvietotājiem, neatkarīgi izvēlētiem no grupas, kurā 
ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, (C1-C4)alkilgrupa, 

(C2-C4)alkenilgrupa, (C2-C4)alkinilgrupa, (C1-C4)halogēnalkil grupa, 
(C2-C4)halogēnalkenilgrupa, (C2-C6)alkoksialkilgrupa, C(X)R7a, 
C(O)OR8a, C(O)NR11R12, OR4a, S(O)mR9a, S(O)2NR11R12, NR5aR6a, 
OC(O)R7a un N(R10)C(O)R7a grupa,
katrs R7a ir neatkarīgi (C1-C6)alkilgrupa vai (C1-C6)halogēnalkilgrupa,
katrs R8 ir neatkarīgi H atoms, (C1-C6)alkilgrupa, (C1-C6)halogēn-
alkil grupa, (C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)halogēnalkenilgrupa, 
(C2-C6)alk inil grupa, (C2-C6)halogēnalkinilgrupa, vai (C3-C7)ciklo-
alkil grupa, (C4-C8)cikloalkilalkilgrupa, (C6-C14)ciklo alkil ciklo alkil-
grupa vai (C5-C7)cikloalkenilgrupa, katra neobligāti aizvietota ar 
1 līdz 4 aizvietotājiem, kas neatkarīgi izvēlēti no grupas, kurā 
ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, (C1-C4)alkilgrupa, 
(C1-C4)halogēn alkilgrupa, OR4a vai S(O)mR9a grupa, vai (C1-C6)alkil-
grupa, (C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)alkinilgrupa, katra neobligāti aiz-
vietota ar 1 līdz 4 aizvietotājiem, kas neatkarīgi izvēlēti no grupas, 
kurā ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, OR4, NR5R6, 
C(X)R7a, C(O)OR8a, C(O)NR11R12, S(O)mR9a, S(O)2NR11R12 grupa, vai 
fenilgrupa, neobligāti aizvietota ar 1 līdz 3 aizvietotājiem, neatkarīgi 
izvēlētiem no grupas, kurā ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, 
nitro grupa, (C1-C4)alkilgrupa, (C2-C4)alkenilgrupa, (C2-C4)alkinilgrupa, 
(C1-C4)halogēnalkilgrupa, (C2-C4)halogēnalkenilgrupa, (C2-C6)alk-
oksi alkil grupa, C(X)R7a, C(O)OR8a, C(O)NR11R12, OR4a, S(O)mR9a, 
S(O)2NR11R12, NR5aR6a, OC(O)R7a un N(R10)C(O)R7a grupa,
katrs R8a ir neatkarīgi (C1-C6)alkilgrupa vai (C1-C6)halogēnalkilgrupa,
katrs R9 ir neatkarīgi H atoms, (C1-C6)alkilgrupa, (C1-C6)halogēn-
alkil grupa, (C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)halogēnalkenilgrupa, 
(C2-C6)alk inil grupa, (C2-C6)halogēnalkinilgrupa, vai (C3-C7)ciklo-
alkil grupa, (C4-C8)cikloalkilalkilgrupa, (C6-C14)ciklo alkil ciklo alkil-
grupa vai (C5-C7)cikloalkenilgrupa, katra neobligāti aizvietota ar 
1 līdz 4 aizvietotājiem, kas neatkarīgi izvēlēti no grupas, kurā 
ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, (C1-C4)alkilgrupa, 
(C1-C4)halogēn alkilgrupa, OR4a vai S(O)mR9a grupa, vai (C1-C6)alkil-
grupa, (C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)alkinilgrupa, katra neobligāti aiz-
vietota ar 1 līdz 4 aizvietotājiem, kas neatkarīgi izvēlēti no grupas, 
kurā ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, OR4, NR5R6, 
C(X)R7, C(O)OR8, C(O)NR11R12, S(O)mR9a un S(O)2NR11R12 grupa, 
vai fenilgrupa, neobligāti aizvietota ar 1 līdz 3 aizvietotājiem, neat-
karīgi izvēlētiem no grupas, kurā ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, 
nitro grupa, (C1-C4)alkilgrupa, (C2-C4)alkenilgrupa, (C2-C4)alkinilgrupa, 
(C1-C4)halogēnalkilgrupa, (C2-C4)halogēnalkenilgrupa, (C2-C6)alk-
oksi alkilgrupa, C(X)R7a, C(O)OR8a, C(O)NR11R12, OR4a, S(O)mR9a, 
S(O)2NR11R12, NR5aR6a, OC(O)R7a un N(R10)C(O)R7a grupa,
katrs R9a ir neatkarīgi (C1-C6)alkilgrupa vai (C1-C6)halogēnalkilgrupa,
katrs R10 ir neatkarīgi H atoms, (C1-C6)alkilgrupa, (C1-C6)halogēn alkil-
grupa, (C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)halogēnalkenilgrupa, (C2-C6)alkinil-
grupa, (C2-C6)halogēnalkinilgrupa, C(X)R7a, C(O)OR8a, C(O)NR11R12, 
S(O)mR9a vai S(O)2NR11R12 grupa,
katrs R10a ir neatkarīgi H atoms, (C1-C6)alkilgrupa, (C1-C6)halogēn alkil-
grupa, (C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)halogēnalkenilgrupa, (C2-C6)alkinil-
grupa vai (C2-C6)halogēnalkinilgrupa,
katrs R11 ir neatkarīgi H atoms, (C1-C6)alkilgrupa, (C1-C6)halogēn-
alkil grupa, (C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)halogēnalkenilgrupa, 
(C2-C6)alkinil grupa, (C2-C6)halogēnalkinilgrupa, vai (C3-C7)ciklo-
alkil grupa, (C4-C8)cikloalkilalkilgrupa, (C6-C14)ciklo alkil ciklo alkil-
grupa vai (C5-C7)cikloalkenilgrupa, katra neobligāti aizvietota ar 
1 līdz 4 aizvietotājiem, kas neatkarīgi izvēlēti no grupas, kurā 
ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, (C1-C4)alkilgrupa, 
(C1-C4)halogēn alkilgrupa, OR4a vai S(O)mR9a grupa, vai (C1-C6)alkil-
grupa, (C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)alkinilgrupa, katra neobligāti 
aizvietota ar 1 līdz 4 aizvietotājiem, kas neatkarīgi izvēlēti no 
grupas, kurā ietilpst ciāngrupa, nitrogrupa, OR4a, NR5aR6a, C(X)R7a, 
C(O)OR8a, C(O)NR11aR12, S(O)mR9a un S(O)2NR11aR12 grupa, vai 
fenil grupa, neobligāti aizvietota ar 1 līdz 3 aizvietotājiem, neatka-
rīgi izvēlētiem no grupas, kurā ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, 
nitrogrupa, (C1-C4)alkilgrupa, (C2-C4)alkenilgrupa, (C2-C4)alkinilgrupa, 
(C1-C4)halogēn alkil grupa, (C2-C4)halogēnalkenilgrupa, (C2-C6)alk-
oksi alkil grupa, C(X)R7a, C(O)OR8a, C(O)NR11aR12, OR4a, S(O)mR9a, 
S(O)2NR11aR12, NR5aR6a, OC(O)R7a un N(R10)C(O)R7a grupa,
katrs R11a ir neatkarīgi H atoms, (C1-C6)alkilgrupa, (C2-C6)alkenil-
grupa, (C2-C6)alkinilgrupa,
katrs R12 ir neatkarīgi H atoms, NR5aR6a grupa, (C1-C6)alkilgru-
pa, (C1-C6)halogēnalkilgrupa, (C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)halogēn-
alkenil grupa, (C2-C6)alkinilgrupa, (C2-C6)halogēnalkinilgrupa, C(X)R7, 
C(O)OR8, C(O)NR11R12, S(O)mR9a vai S(O)2NR11R12 grupa, vai 
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(C3-C7)cikloalkilgrupa, (C4-C8)cikloalkilalkilgrupa, (C6-C14)ciklo alkil-
ciklo alkil grupa vai (C5-C7)cikloalkenilgrupa, katra neobligāti aizvietota 
ar 1 līdz 4 aizvietotājiem, kas neatkarīgi izvēlēti no grupas, kurā 
ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, (C1-C4)alkilgrupa, 
(C1-C4)halogēnalkilgrupa, OR4a vai S(O)mR9a grupa, vai fenilgrupa, 
neobligāti aizvietota ar 1 līdz 3 aizvietotājiem, neatkarīgi izvēlē-
tiem no grupas, kurā ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, nitro-
grupa, (C1-C4)alkilgrupa, (C2-C4)alkenilgrupa, (C2-C4)alkinilgrupa, 
(C1-C4)halogēn alkilgrupa, (C2-C4)halogēnalkenilgrupa, (C2-C6)alk-
oksi alkil grupa, C(X)R7a, C(O)OR8a, C(O)NR11R12, OR4a, S(O)mR9a, 
S(O)2NR11R12, NR5aR6a, OC(O)R7a un N(R10)C(O)R7a grupa,
katrs R13 ir neatkarīgi H atoms, (C1-C6)alkilgrupa, (C1-C6)halogēn alkil-
grupa, (C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)halogēnalkenilgrupa, (C2-C6)alk-
inil grupa, (C2-C6)halogēnalkinilgrupa, vai (C3-C7)ciklo alkil grupa, 
(C4-C8)cikloalkilalkilgrupa, (C6-C14)cikloalkilcikloalkilgrupa vai 
(C5-C7)cikloalkenilgrupa, katra neobligāti aizvietota ar 1 līdz 4 aiz-
vietotājiem, kas neatkarīgi izvēlēti no grupas, kurā ietilpst halogēna 
atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, (C1-C4)alkilgrupa, (C1-C4)halogēn alkil-
grupa, OR4a un S(O)mR9a grupa,
katrs R14 ir neatkarīgi (C3-C7)cikloalkilgrupa, (C4-C8)ciklo alkilalkil grupa, 
(C6-C14)cikloalkilcikloalkilgrupa vai (C5-C7)cikloalkenilgrupa, katra 
neobligāti aizvietota ar 1 līdz 4 aizvietotājiem, kas neatkarīgi izvē-
lēti no grupas, kurā ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, nitro grupa, 
(C1-C4)alkilgrupa, (C1-C4)halogēnalkilgrupa, OR4a vai S(O)mR9a grupa, 
vai (C1-C6)alkilgrupa, (C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)alk inil grupa, katra 
neobligāti aizvietota ar 1 līdz 4 aizvietotājiem, kas neatkarīgi izvēlēti 
no grupas, kurā ietilpst ciāngrupa, nitrogrupa, OR4, NR5R6, C(X)R7, 
C(O)OR8, C(O)NR11R12, S(O)mR9a un S(O)2NR11R12 grupa, vai fenil-
grupa, naftalenilgrupa vai 5- vai 6-locekļu heteroaromātisks gredzens, 
katra neobligāti aizvietota ar 1 līdz 5 aizvietotājiem, neatkarīgi izvē-
lētiem no grupas, kurā ietilpst neatkarīgi halogēna atoms, ciāngrupa, 
nitrogrupa, OR4, NR5R6 grupa, (C1-C4)alkil grupa, (C2-C4)alkenil grupa, 
(C2-C4)alkinilgrupa, (C1-C4)halogēnalkilgrupa, (C2-C4)halogēn alkenil-
grupa, (C2-C6)alkoksialkilgrupa, C(X)R7, C(O)OR8, C(O)NR11R12, 
S(O)mR9, S(O)2NR11R12, OC(O)R7a un N(R10)C(O)R7a,
katrs R15 ir neatkarīgi (C1-C6)alkilgrupa, (C1-C6)halogēnalkilgrupa, 
(C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)halogēnalkenilgrupa, (C2-C6)alkinilgrupa, 
(C2-C6)halogēnalkinilgrupa, vai (C3-C7)cikloalkilgrupa, (C4-C8)ciklo-
alkilalkilgrupa, (C6-C14)cikloalkilcikloalkilgrupa vai (C5-C7)ciklo-
alkenil grupa, katra neobligāti aizvietota ar 1 līdz 4 aizvietotājiem, 
kas neatkarīgi izvēlēti no grupas, kurā ietilpst halogēna atoms, 
ciāngrupa, nitrogrupa, (C1-C4)alkilgrupa, (C1-C4)halogēnalkilgrupa, 
OR4a vai S(O)mR9a grupa, vai fenilgrupa, neobligāti aizvietota ar 
1 līdz 5 aizvietotājiem, neatkarīgi izvēlētiem no grupas, kurā ietilpst 
halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, OR4, NR5R6, (C1-C4)alkil-
grupa, (C2-C4)alkenilgrupa, (C2-C4)alkinilgrupa, (C1-C4)halogēn alkil-
grupa, (C2-C4)halogēnalkenilgrupa, (C2-C6)alkoksialkilgrupa, C(X)R7a, 
C(O)OR8a, C(O)NR11R12, S(O)mR9, S(O)2NR11R12, OC(O)R7a un 
N(R10)C(O)R7a grupa,
katrs m ir neatkarīgi 0, 1 vai 2, un n ir 0, 1, 2, 3 vai 4.
 11. Metode saskaņā ar 10. pretenziju, turklāt vide nozīmē augu.
 12. Metode saskaņā ar 10. pretenziju, turklāt vide nozīmē 
sēklas.
 13. Metode saskaņā ar 12. pretenziju, turklāt sēklas ir pārklātas 
ar savienojumu ar formulu (1), tā N-oksīdu vai sāli, kurš iestrādāts 
kompozīcijā, kas ietver plēves veidojošu vai adhezīvu līdzekli.
 14. Apstrādātas sēklas, kas ietver savienojumu ar formulu (1)

tā N-oksīdu vai sāli,
turklāt
Z ir O vai S,
katrs R1 ir neatkarīgi halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, SF5, 
OCN, SCN, Si(R15)3, OR4 vai NR5R6 grupa, (C1-C6)alkil grupa, 
(C1-C6)halogēnalkilgrupa, (C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)halogēn-

alk enil grupa, (C2-C6)alkinilgrupa, (C2-C6)halogēnalkinilgrupa, 
C(X)R7, C(O)OR8, C(O)NR11R12, S(O)mR9, S(O)2NR11R12, OC(O)R7, 
OC(O)OR8, OC(O)NR11R12, OS(O)2R9, OS(O)2NR11R12, N(R10)C(O)R7, 
N(R10)C(O)NR11R12, N(R10)S(O)2R9 vai N(R10)S(O)2NR11R12 grupa, vai 
(C3-C7)cikloalkilgrupa, (C4-C8)cikloalkilalkilgrupa, (C6-C14)ciklo alkil-
ciklo alkil grupa vai (C5-C7)cikloalkenilgrupa, katra neobligāti aizvietota 
ar 1 līdz 4 aizvietotājiem, kas neatkarīgi izvēlēti no grupas, kurā 
ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, (C1-C4)alkilgrupa, 
(C1-C4)halogēnalkilgrupa, OR4a vai S(O)mR9a grupa, vai (C1-C6)alkil-
grupa, aizvietota ar 1 līdz 4 aizvietotājiem, neatkarīgi izvēlētiem 
no grupas, kurā ietilpst ciāngrupa, nitrogrupa, OR4, NR5R6, C(X)R7, 
C(O)OR8, C(O)NR11R12, S(O)mR9 un S(O)2NR11R12, vai fenilgrupa, 
naftalenilgrupa vai 5- vai 6-locekļu heteroaromātisks gredzens, katrs 
neobligāti aizvietots ar 1 līdz 5 aizvietotājiem, neatkarīgi izvēlētiem 
no grupas, kurā ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, OR4, 
NR5R6, (C1-C4)alkilgrupa, (C2-C4)alkenilgrupa, (C2-C4)alkinilgrupa, 
(C1-C4)halogēnalkilgrupa, (C2-C4)halogēnalkenilgrupa, (C2-C6)alk oksi-
alkil grupa, C(X)R7, C(O)OR8, C(O)NR11R12, S(O)mR9, S(O)2NR11R12, 
OC(O)R7a un N(R10)C(O)R7a grupa,
R2 ir ūdeņraža atoms, halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, 
SF5, OCN, SCN, Si(R15)3, OR4 vai NR5R6 grupa, (C1-C6)alkil grupa, 
(C1-C6)halogēnalkilgrupa, (C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)halogēn-
alkenil grupa, (C2-C6)alkinilgrupa, (C2-C6)halogēnalkinilgrupa, 
C(X)R7, C(O)OR8, C(O)NR11R12, S(O)mR9, S(O)2NR11R12, OC(O)R7, 
OC(O)OR8, OC(O)NR11R12, OS(O)2R9, OS(O)2NR11R12, N(R10)C(O)R7, 
N(R10)C(O)NR11R12, N(R10)S(O)2R9 vai N(R10)S(O)2NR11R12 grupa, vai 
(C3-C7)cikloalkilgrupa, (C4-C8)cikloalkilalkilgrupa, (C6-C14)ciklo alkil-
ciklo alkil grupa vai (C5-C7)cikloalkenilgrupa, katra neobligāti aizvietota 
ar 1 līdz 4 aizvietotājiem, kas neatkarīgi izvēlēti no grupas, kurā 
ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, (C1-C4)alkilgrupa, 
(C1-C4)halogēnalkilgrupa, OR4a vai S(O)mR9a grupa, vai (C1-C6)alkil-
grupa, aizvietota ar 1 līdz 4 aizvietotājiem, neatkarīgi izvēlētiem 
no grupas, kurā ietilpst ciāngrupa, nitrogrupa, OR4, NR5R6, C(X)R7, 
C(O)OR8, C(O)NR11R12, S(O)mR9 un S(O)2NR11R12, vai fenilgrupa, 
naftalenilgrupa vai 5- vai 6-locekļu heteroaromātisks gredzens, katrs 
neobligāti aizvietots ar 1 līdz 5 aizvietotājiem, neatkarīgi izvēlētiem 
no grupas, kurā ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, OR4, 
NR5R6, (C1-C4)alkilgrupa, (C2-C4)alkenilgrupa, (C2-C4)alkinilgrupa, 
(C1-C4)halogēnalkilgrupa, (C2-C4)halogēnalkenilgrupa, (C2-C6)alk oksi-
alkil grupa, C(X)R7, C(O)OR8, C(O)NR11R12, S(O)mR9, S(O)2NR11R12, 
OC(O)R7a un N(R10)C(O)R7a grupa,
R3 ir ūdeņraža atoms, (C1-C6)alkilgrupa, (C1-C6)halogēnalkilgrupa, 
(C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)halogēnalkenilgrupa, (C2-C6)alkinilgrupa, 
(C2-C6)halogēnalkinilgrupa, C(X)R7, C(O)OR8, C(O)NR11R12, S(O)mR9 
vai S(O)2NR11R12 grupa, vai (C3-C7)cikloalkilgrupa, (C4-C8)ciklo alkil-
alkil grupa, (C6-C14)cikloalkilcikloalkilgrupa vai (C5-C7)ciklo alkenil-
grupa, katra neobligāti aizvietota ar 1 līdz 4 aizvietotājiem, kas 
neatkarīgi izvēlēti no grupas, kurā ietilpst halogēna atoms, ciān grupa, 
nitrogrupa, (C1-C4)alkilgrupa, (C1-C4)halogēnalkilgrupa, OR4a vai 
S(O)mR9a grupa, vai (C1-C6)alkilgrupa, aizvietota ar 1 līdz 4 aizvie-
totājiem, neatkarīgi izvēlētiem no grupas, kurā ietilpst ciāngrupa, 
nitrogrupa, OR4, NR5R6, C(X)R7, C(O)OR8, C(O)NR11R12, S(O)mR9 
un S(O)2NR11R12, vai (C1-C6)alkilgrupa, aizvietota ar 1 līdz 2 aiz-
vietotājiem, neatkarīgi izvēlētiem no grupas, kurā ietilpst fenil-
grupa vai 5- vai 6-locekļu heteroaromātisks gredzens, katrs ne-
obligāti aizvietots ar 1 līdz 5 aizvietotājiem, neatkarīgi izvēlētiem 
no grupas, kurā ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, 
OR4, NR5R6, (C1-C4)alkilgrupa, (C2-C4)alkenilgrupa, (C2-C4)alkinil-
grupa, (C1-C4)halogēn alkil grupa, (C2-C4)halogēnalkenilgrupa, 
(C2-C6)alk oksialkilgrupa, C(X)R7, C(O)OR8, C(O)NR11R12, S(O)mR9, 
S(O)2NR11R12, OC(O)R7a un N(R10)C(O)R7a grupa, vai fenilgrupa, 
neobligāti aizvietota ar 1 līdz 5 aizvietotājiem, neatkarīgi izvēlētiem 
no grupas, kurā ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, OR4, 
NR5R6, (C1-C4)alkilgrupa, (C2-C4)alkenilgrupa, (C2-C4)alkinilgrupa, 
(C1-C4)halogēnalkilgrupa, (C2-C4)halogēnalkenilgrupa, (C2-C6)alk oksi-
alkil grupa, C(X)R7, C(O)OR8, C(O)NR11R12, S(O)mR9, S(O)2NR11R12, 
OC(O)R7a un N(R10)C(O)R7a grupa,
Q ir fenilgrupa, naftalenilgrupa, 5- vai 6-locekļu heteroaromātisks 
gredzens vai 8- līdz 10-locekļu heteroaromātiska bicikliska gre-
dzenu sistēma, katra neobligāti aizvietota ar 1 līdz 5 aizvieto-
tājiem, neatkarīgi izvēlētiem no grupas, kurā ietilpst neatkarīgi 
halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, SF5, OCN, SCN, Si(R15)3, 
OR4 vai NR5R6 grupa, (C1-C6)alkilgrupa, (C1-C6)halogēnalkilgrupa, 
(C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)halogēnalkenilgrupa, (C2-C6)alkinilgrupa, 
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(C2-C6)halogēnalkinilgrupa, C(X)R7, C(O)OR8, C(O)NR11R12, S(O)mR9, 
S(O)2NR11R12, OC(O)R7, OC(O)OR8, OC(O)NR11R12, OS(O)2R9, 
OS(O)2NR11R12, N(R10)C(O)R7, N(R10)C(O)NR11R12, N(R10)S(O)2R9, 
N(R10)S(O)2NR11R12 vai R14 grupa,
katrs X ir neatkarīgi O vai S,
katrs R4 ir neatkarīgi ūdeņraža atoms, (C1-C6)alkilgrupa, (C1-C6)halo-
gēn alkilgrupa, (C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)halogēn alkenil grupa, 
(C2-C6)alkinilgrupa, (C2-C6)halogēnalkinilgrupa, vai (C1-C6)alkil grupa, 
(C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)alkinilgrupa, katra aizvietota ar 1 līdz 
4 aizvietotājiem, neatkarīgi izvēlētiem no grupas, kurā ietilpst ciān-
grupa, nitrogrupa, OR4a, NR5aR6a, C(X)R7a, C(O)OR8a, C(O)NR11R12, 
S(O)mR9a vai S(O)2NR11R12 grupa, vai fenilgrupa, neobligāti aizvietota 
ar 1 līdz 3 aizvietotājiem, neatkarīgi izvēlētiem no grupas, kurā 
ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, (C1-C4)alkilgrupa, 
(C2-C4)alkenilgrupa, (C2-C4)alkinilgrupa, (C1-C4)halogēn alkil grupa, 
(C2-C4)halogēnalkenilgrupa, (C2-C6)alk oksi alkil grupa, C(X)R7a, 
C(O)OR8a, C(O)NR11R12, OR4a, S(O)mR9a, S(O)2NR11R12, NR5aR6a, 
OC(O)R7a un N(R10)C(O)R7a grupa,
katrs R4a ir neatkarīgi ūdeņraža atoms, (C1-C6)alkilgrupa vai 
(C1-C6)halogēnalkilgrupa,
katrs R5 ir neatkarīgi ūdeņraža atoms, NR5aR6a grupa, (C1-C6)alkil-
grupa, (C1-C6)halogēnalkilgrupa, (C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)halo-
gēn alkenilgrupa, (C2-C6)alkinilgrupa, (C2-C6)halogēnalkinilgrupa, 
C(X)R7, C(O)OR8, C(O)NR11R12, S(O)mR9 vai S(O)2NR11R12 grupa, 
vai (C3-C7)cikloalkilgrupa, (C4-C8)cikloalkilalkilgrupa, (C6-C14)ciklo-
alkilciklo alkil grupa vai (C5-C7)cikloalkenilgrupa, katra neobligāti aiz-
vietota ar 1 līdz 4 aizvietotājiem, kas neatkarīgi izvēlēti no grupas, 
kurā ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, (C1-C4)alkilgrupa, 
(C1-C4)halogēnalkilgrupa, OR4a vai S(O)mR9a grupa, vai fenilgrupa, 
neobligāti aizvietota ar 1 līdz 3 aizvietotājiem, neatkarīgi izvēlē-
tiem no grupas, kurā ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, nitro-
grupa, (C1-C4)alkilgrupa, (C2-C4)alkenilgrupa, (C2-C4)alkinilgrupa, 
(C1-C4)halo gēn alkilgrupa, (C2-C4)halogēnalkenilgrupa, (C2-C6)alk-
oksi alkil grupa, C(X)R7a, C(O)OR8a, C(O)NR11R12, OR4a, S(O)mR9a, 
S(O)2NR11R12, NR5aR6a, OC(O)R7a un N(R10)C(O)R7a grupa,
katrs R5a ir neatkarīgi H atoms vai (C1-C6)alkilgrupa,
katrs R6 ir neatkarīgi H atoms, (C1-C6)alkilgrupa, (C1-C6)halogēn-
alkilgrupa, (C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)halogēnalkenilgrupa, 
(C2-C6)alkinil grupa, (C2-C6)halogēnalkinilgrupa, vai (C3-C7)ciklo alkil-
grupa, (C4-C8)cikloalkilalkilgrupa, (C6-C14)cikloalkilcikloalkilgrupa vai 
(C5-C7)cikloalkenilgrupa, katra neobligāti aizvietota ar 1 līdz 4 aiz-
vietotājiem, kas neatkarīgi izvēlēti no grupas, kurā ietilpst halogēna 
atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, (C1-C4)alkilgrupa, (C1-C4)halo gēn-
alkilgrupa, OR4a vai S(O)mR9a grupa,
katrs R6a ir neatkarīgi H atoms, (C1-C6)alkilgrupa, C(O)R13 vai 
C(O)OR13,
katrs R7 ir neatkarīgi H atoms, (C1-C6)alkilgrupa, (C1-C6)halogēn-
alkil grupa, (C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)halogēnalkenilgrupa, 
(C2-C6)alkinil grupa vai (C2-C6)halogēnalkinilgrupa, vai (C3-C7)ciklo-
alkil grupa, (C4-C8)cikloalkilalkilgrupa, (C6-C14)cikloalkilcikloalkilgrupa 
vai (C5-C7)cikloalkenilgrupa, katra neobligāti aizvietota ar 1 līdz 
4 aizvietotājiem, kas neatkarīgi izvēlēti no grupas, kurā ietilpst ha-
logēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, (C1-C4)alkilgrupa, (C1-C4)halo-
gēn alkil grupa, OR4a vai S(O)mR9a grupa, vai fenilgrupa, neobligāti 
aizvietota ar 1 līdz 3 aizvietotājiem, neatkarīgi izvēlētiem no grupas, 
kurā ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, (C1-C4)alkil-
grupa, (C2-C4)alkenilgrupa, (C2-C4)alkinilgrupa, (C1-C4)halogēn alkil-
grupa, (C2-C4)halogēnalkenilgrupa, (C2-C6)alkoksialkilgrupa, C(X)R7a, 
C(O)OR8a, C(O)NR11R12, OR4a, S(O)mR9a, S(O)2NR11R12, NR5aR6a, 
OC(O)R7a un N(R10)C(O)R7a grupa,
katrs R7a ir neatkarīgi (C1-C6)alkilgrupa vai (C1-C6)halogēnalkilgrupa,
katrs R8 ir neatkarīgi H atoms, (C1-C6)alkilgrupa, (C1-C6)halo-
gēn alkil grupa, (C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)halogēnalkenilgrupa, 
(C2-C6)alkinil grupa vai (C2-C6)halogēnalkinilgrupa, vai (C3-C7)ciklo-
alkilgrupa, (C4-C8)cikloalkilalkilgrupa, (C6-C14)ciklo alkil ciklo alkil-
grupa vai (C5-C7)cikloalkenilgrupa, katra neobligāti aizvietota ar 
1 līdz 4 aizvietotājiem, kas neatkarīgi izvēlēti no grupas, kurā 
ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, (C1-C4)alkilgrupa, 
(C1-C4)halogēn alkilgrupa, OR4a vai S(O)mR9a grupa, vai (C1-C6)alkil-
grupa, (C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)alkinilgrupa, katra neobligāti aiz-
vietota ar 1 līdz 4 aizvietotājiem, kas neatkarīgi izvēlēti no grupas, 
kurā ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, OR4, NR5R6, 
C(X)R7a, C(O)OR8a, C(O)NR11R12, S(O)mR9a, S(O)2NR11R12 grupa, vai 
fenilgrupa, neobligāti aizvietota ar 1 līdz 3 aizvietotājiem, neatkarīgi 

izvēlētiem no grupas, kurā ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, 
nitro grupa, (C1-C4)alkilgrupa, (C2-C4)alkenilgrupa, (C2-C4)alkinilgrupa, 
(C1-C4)halogēnalkilgrupa, (C2-C4)halogēnalkenilgrupa, (C2-C6)alk-
oksi alkil grupa, C(X)R7a, C(O)OR8a, C(O)NR11R12, OR4a, S(O)mR9a, 
S(O)2NR11R12, NR5aR6a, OC(O)R7a un N(R10)C(O)R7a grupa,
katrs R8a ir neatkarīgi (C1-C6)alkilgrupa vai (C1-C6)halogēnalkilgrupa,
katrs R9 ir neatkarīgi H atoms, (C1-C6)alkilgrupa, (C1-C6)halogēn-
alkil grupa, (C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)halogēnalkenilgrupa, 
(C2-C6)alkinil grupa vai (C2-C6)halogēnalkinilgrupa, vai (C3-C7)ciklo-
alkil grupa, (C4-C8)cikloalkilalkilgrupa, (C6-C14)cikloalkilcikloalkil-
grupa vai (C5-C7)cikloalkenilgrupa, katra neobligāti aizvietota ar 
1 līdz 4 aizvietotājiem, kas neatkarīgi izvēlēti no grupas, kurā 
ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, (C1-C4)alkilgrupa, 
(C1-C4)halogēn alkilgrupa, OR4a vai S(O)mR9a grupa, vai (C1-C6)alkil-
grupa, (C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)alkinilgrupa, katra neobligāti aiz-
vietota ar 1 līdz 4 aizvietotājiem, kas neatkarīgi izvēlēti no grupas, 
kurā ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, OR4, NR5R6, 
C(X)R7, C(O)OR8, C(O)NR11R12, S(O)mR9a un S(O)2NR11R12 grupa, 
vai fenilgrupa, neobligāti aizvietota ar 1 līdz 3 aizvietotājiem, neat-
karīgi izvēlētiem no grupas, kurā ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, 
nitro grupa, (C1-C4)alkilgrupa, (C2-C4)alkenilgrupa, (C2-C4)alkinilgrupa, 
(C1-C4)halogēnalkilgrupa, (C2-C4)halogēnalkenilgrupa, (C2-C6)alk-
oksi alkil grupa, C(X)R7a, C(O)OR8a, C(O)NR11R12, OR4a, S(O)mR9a, 
S(O)2NR11R12, NR5aR6a, OC(O)R7a un N(R10)C(O)R7a grupa,
katrs R9a ir neatkarīgi (C1-C6)alkilgrupa vai (C1-C6)halogēnalkil-
grupa,
katrs R10 ir neatkarīgi H atoms, (C1-C6)alkilgrupa, (C1-C6)halogēn alkil-
grupa, (C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)halogēnalkenilgrupa, (C2-C6)alkinil-
grupa, (C2-C6)halogēnalkinilgrupa, C(X)R7a, C(O)OR8a, C(O)NR11R12, 
S(O)mR9a vai S(O)2NR11R12 grupa,
katrs R10a ir neatkarīgi H atoms, (C1-C6)alkilgrupa, (C1-C6)halogēn alkil-
grupa, (C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)halogēnalkenilgrupa, (C2-C6)alkinil-
grupa vai (C2-C6)halogēnalkinilgrupa,
katrs R11 ir neatkarīgi H atoms, (C1-C6)alkilgrupa, (C1-C6)halogēn-
alkil grupa, (C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)halogēnalkenilgrupa, 
(C2-C6)alkinil grupa, (C2-C6)halogēnalkinilgrupa, vai (C3-C7)ciklo-
alkilgrupa, (C4-C8)cikloalkilalkilgrupa, (C6-C14)cikloalkilcikloalkil-
grupa vai (C5-C7)cikloalkenilgrupa, katra neobligāti aizvietota ar 
1 līdz 4 aizvietotājiem, kas neatkarīgi izvēlēti no grupas, kurā 
ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, (C1-C4)alkilgrupa, 
(C1-C4)halogēn alkilgrupa, OR4a vai S(O)mR9a grupa, vai (C1-C6)alkil-
grupa, (C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)alkinilgrupa, katra neobligāti 
aizvietota ar 1 līdz 4 aizvietotājiem, kas neatkarīgi izvēlēti no 
grupas, kurā ietilpst ciāngrupa, nitrogrupa, OR4a, NR5aR6a, C(X)R7a, 
C(O)OR8a, C(O)NR11aR12, S(O)mR9a un S(O)2NR11aR12 grupa, vai 
fenil grupa, neobligāti aizvietota ar 1 līdz 3 aizvietotājiem, neatka-
rīgi izvēlētiem no grupas, kurā ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, 
nitrogrupa, (C1-C4)alkilgrupa, (C2-C4)alkenilgrupa, (C2-C4)alkinilgrupa, 
(C1-C4)halogēn alkilgrupa, (C2-C4)halogēnalkenilgrupa, (C2-C6)alk-
oksi alkil grupa, C(X)R7a, C(O)OR8a, C(O)NR11aR12, OR4a, S(O)mR9a, 
S(O)2NR11aR12, NR5aR6a, OC(O)R7a un N(R10)C(O)R7a grupa,
katrs R11a ir neatkarīgi H atoms, (C1-C6)alkilgrupa, (C2-C6)alkenil-
grupa, (C2-C6)alkinilgrupa,
katrs R12 ir neatkarīgi H atoms, NR5aR6a grupa, (C1-C6)alkil grupa, 
(C1-C6)halogēnalkilgrupa, (C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)halogēn alkenil-
grupa, (C2-C6)alkinilgrupa, (C2-C6)halogēnalkinilgrupa, C(X)R7, 
C(O)OR8, C(O)NR11R12, S(O)mR9a vai S(O)2NR11R12 grupa, vai 
(C3-C7)ciklo alkilgrupa, (C4-C8)cikloalkilalkilgrupa, (C6-C14)ciklo alkil-
ciklo alkilgrupa vai (C5-C7)cikloalkenilgrupa, katra neobligāti aizvietota 
ar 1 līdz 4 aizvietotājiem, kas neatkarīgi izvēlēti no grupas, kurā 
ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, (C1-C4)alkilgrupa, 
(C1-C4)halogēnalkilgrupa, OR4a vai S(O)mR9a grupa, vai fenilgrupa, 
neobligāti aizvietota ar 1 līdz 3 aizvietotājiem, neatkarīgi izvēlē-
tiem no grupas, kurā ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, nitro-
grupa, (C1-C4)alkilgrupa, (C2-C4)alkenilgrupa, (C2-C4)alkinilgrupa, 
(C1-C4)halogēn alkilgrupa, (C2-C4)halogēnalkenilgrupa, (C2-C6)alk-
oksi alkil grupa, C(X)R7a, C(O)OR8a, C(O)NR11R12, OR4a, S(O)mR9a, 
S(O)2NR11R12, NR5aR6a, OC(O)R7a un N(R10)C(O)R7a grupa,
katrs R13 ir neatkarīgi H atoms, (C1-C6)alkilgrupa, (C1-C6)halogēn-
alkil grupa, (C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)halogēnalkenilgrupa, 
(C2-C6)alkinil grupa, (C2-C6)halogēnalkinilgrupa, vai (C3-C7)ciklo alkil-
grupa, (C4-C8)cikloalkilalkilgrupa, (C6-C14)cikloalkilcikloalkilgrupa vai 
(C5-C7)cikloalkenilgrupa, katra neobligāti aizvietota ar 1 līdz 4 aiz-
vietotājiem, kas neatkarīgi izvēlēti no grupas, kurā ietilpst halogēna 
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atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, (C1-C4)alkilgrupa, (C1-C4)halogēn alkil-
grupa, OR4a un S(O)mR9a grupa,
katrs R14 ir neatkarīgi (C3-C7)cikloalkilgrupa, (C4-C8)cikloalkilalkilgru-
pa, (C6-C14)cikloalkilcikloalkilgrupa vai (C5-C7)cikloalkenilgrupa, katra 
neobligāti aizvietota ar 1 līdz 4 aizvietotājiem, kas neatkarīgi izvēlēti 
no grupas, kurā ietilpst halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, 
(C1-C4)alkilgrupa, (C1-C4)halogēnalkilgrupa, OR4a vai S(O)mR9a grupa, 
vai (C1-C6)alkilgrupa, (C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)alkinilgrupa, katra 
neobligāti aizvietota ar 1 līdz 4 aizvietotājiem, kas neatkarīgi izvēlēti 
no grupas, kurā ietilpst ciāngrupa, nitrogrupa, OR4, NR5R6, C(X)R7, 
C(O)OR8, C(O)NR11R12, S(O)mR9a un S(O)2NR11R12 grupa, vai fenil-
grupa, naftalenilgrupa vai 5- vai 6-locekļu heteroaromātisks gredzens, 
katra neobligāti aizvietota ar 1 līdz 5 aizvietotājiem, neatkarīgi izvē-
lētiem no grupas, kurā ietilpst neatkarīgi halogēna atoms, ciāngrupa, 
nitrogrupa, OR4, NR5R6 grupa, (C1-C4)alkilgrupa, (C2-C4)alkenilgrupa, 
(C2-C4)alkinilgrupa, (C1-C4)halogēnalkilgrupa, (C2-C4)halogēn alkenil-
grupa, (C2-C6)alkoksialkilgrupa, C(X)R7, C(O)OR8, C(O)NR11R12, 
S(O)mR9, S(O)2NR11R12, OC(O)R7a un N(R10)C(O)R7a,
katrs R15 ir neatkarīgi (C1-C6)alkilgrupa, (C1-C6)halogēnalkilgrupa, 
(C2-C6)alkenilgrupa, (C2-C6)halogēnalkenilgrupa, (C2-C6)alkinilgrupa, 
(C2-C6)halogēnalkinilgrupa, vai (C3-C7)cikloalkilgrupa, (C4-C8)ciklo-
alkil alkil grupa, (C6-C14)cikloalkilcikloalkilgrupa vai (C5-C7)ciklo-
alkenil grupa, katra neobligāti aizvietota ar 1 līdz 4 aizvietotājiem, 
kas neatkarīgi izvēlēti no grupas, kurā ietilpst halogēna atoms, 
ciāngrupa, nitrogrupa, (C1-C4)alkilgrupa, (C1-C4)halogēnalkilgrupa, 
OR4a vai S(O)mR9a grupa, vai fenilgrupa, neobligāti aizvietota ar 
1 līdz 5 aizvietotājiem, neatkarīgi izvēlētiem no grupas, kurā ietilpst 
halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, OR4, NR5R6, (C1-C4)alkil-
grupa, (C2-C4)alkenilgrupa, (C2-C4)alkinilgrupa, (C1-C4)halogēn alkil-
grupa, (C2-C4)halogēnalkenilgrupa, (C2-C6)alkoksialkilgrupa, C(X)R7a, 
C(O)OR8a, C(O)NR11R12, S(O)mR9, S(O)2NR11R12, OC(O)R7a un 
N(R10)C(O)R7a grupa,
katrs m ir neatkarīgi 0, 1 vai 2, un n ir 0, 1, 2, 3 vai 4,
daudzumā no aptuveni 0,0001 līdz 1 % sēklu masas pirms ap-
strādes.
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  CIGARETTE FILTER
 (57) 1. Speciāls cigarešu filtrs, kas izslēdz genotoksicitāti (SCE, 
FACS) un izrāda lielas antioksidanta īpašības, būtiski samazina Po210 
daudzumu, samazina policiklisku aromātisku ogļūdeņražu (PAH) 
daudzumu, jo īpaši benzo[a]pirēna daudzumu, pazemina smago 
metālu elementu daudzumu, filtrē toksisko gāzu dūmus un samazina 
brīvo radikāļu daudzumu cigarešu dūmos, pie kam minētais filtrs bez 
parasti zināmajiem cigarešu filtra komponentiem satur: AIOOH·H2O 
un/vai AI2O3, un/vai alumosilikātu; sasmalcinātus vīnogu kauliņus 
un miziņu kā antioksidantu un opcionāli satur astaksantīnu un/vai 
dzērvenes kā papildu antioksidantus.
 2. Cigarešu filtrs saskaņā ar 1. pretenziju, kas satur 10 līdz 
90 % AIOOH·H2O un/vai AI2O3, un/vai alumosilikātu un 90 līdz 
10 % antioksidantu.
 3. Cigarešu filtrs saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju, pie kam sa-
smalcināti vīnogu kauliņi un miziņa tiek iegūti no baltajām vīnogām.
 4. Cigarešu filtrs saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju, pie kam 
sasmalcināti vīnogu kauliņi un miziņa tiek iegūti no sarkanajām 
vīnogām.
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 (54) STINGRA KAPSULA KAFIJAI UN ŠĶĪSTOŠIEM PRODUK-

TIEM, KAS PAREDZĒTA DZĒRIENU PAGATAVOŠANAI
  RIGID CARTRIDGE FOR COFFEE AND SOLUBLE PROD-

UCTS FOR PREPARING BEVERAGES
 (57) 1. Kapsula kafijai vai vispār šķīstošiem produktiem, kas 
paredzēta dzēriena pagatavošanai un satur:
 - tvertni (2), kas paredzēta kafijas vai šķīstošā produkta gla-
bāšanai,
 - vāku (6), kas piestiprināts tvertnei (2) tā, ka veido augšējo 
sienu, caur kuru karstais ūdens zem spiediena var ieplūst tvertnē, 
lai pagatavotu dzērienu,
 - filtru (4), kas paredzēts ievietošanai tvertnē (2) virs tvertnes 
pamata sienas (20) un caur kuru tiek izvadīts dzēriens;
 turklāt tvertnes apakšējai sienai (20) ir zemākas izturības, mazāka 
biezuma centrālā daļa (22), kura ir veidota tā, lai to varētu salauzt 
ar ārēju mehānisku līdzekli vai ar kapsulā esošā šķidruma spiediena 
palīdzību, izveidojot vismaz vienu atveri, kas ļauj dzērienam izplūst 
no kapsulas,
 kas raksturīga ar to, ka tvertnes pamata sienā (20) ir izveidots 
vismaz viens spirālveida kanāls (24), kurš sākas no pamata sienas 
ārējās malas (23) un beidzas minētajā zemākas izturības centrālajā 
daļā (22), turklāt ar šo vismaz vienu padziļināto spirāli (24) mijas 
vismaz viena izvirzīta spirāle (27).
 2. Kapsula saskaņā ar 1. pretenziju, kas raksturīga ar to, ka 
ar attiecīgajām izvirzītajām spirālēm (27) mijas daudzas padziļinātās 
spirāles (24), kuras ir izveidotas pamata sienā (20).
 3. Kapsula saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju, kas raksturīga ar 
to, ka katrai padziļinātajai spirālei (24) pie tvertnes pamata (20) 
ārējās malas (23) ir konusveida sākuma daļa (25) un zemākas 
izturības centrālajā daļā (22) tai ir paplatināts gala posms (26).
 4. Kapsula saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
kuras mazāka biezuma centrālajai daļai (22) ir būtībā riņķa vai 
gredzena forma.
 5. Kapsula saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
kas raksturīga ar to, ka tvertnei (2) ir nošķelta konusa, cilindra vai 
tamlīdzīga forma.
 6. Kapsula saskaņā ar 5. pretenziju, kas raksturīga ar to, ka 
tvertnes (2) sānu sienas (21) iekšpusē ir izveidoti izciļņi (29), kuri 
ir izveidoti tā, lai viena virs otras novietotās tvertnes nesaskartos 
savā starpā, un kuri kalpo kā atbalsts virsējās tvertnes (2) pama-
tam (20).
 7. Kapsula saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
kas raksturīga ar to, ka minētais vāks (6) ir izgatavots no vienas 
vai vairākām mikroperforēta materiāla kārtām, lai ļautu karstajam 
ūdenim zem spiediena ieplūst kapsulā (1).
 8. Kapsula saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 6. pretenzijai, kas 
raksturīga ar to, ka vāks (6) blīvi noslēdz tvertni (2) un tiek perforēts 
dzēriena izvades laikā.
 9. Kapsula saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
turklāt minētais filtrs (4) balstās uz minēto vismaz vienu izvirzīto 
spirāli (27), tādā veidā ļaujot virpuļojošajam šķidrumam noplūst 
minētajā vismaz vienā padziļinātajā spirālē (24).
 10. Kapsula saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
kas raksturīga ar to, ka minētā tvertne (2) ir izgatavota no plast-
masas, piemēram, no polipropilēna un tamlīdzīgiem materiāliem, 
inžekcijas formēšanas ceļā.
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 (54) FLUORĒTI 3-HIDROKSIPIRIDIN-4-ONU ATVASINĀJUMI
  FLUORINATED DERIVATIVES OF 3-HYDROXYPYRIDIN-

4-ONES
 (57) 1. Savienojums ar formulu (I):

,
kurā
G1 ir H, (C1-C4)alkilgrupa, CH2OH, CH2NR1R2, CH(R4)CF3, 
CH(R7)CF2H, NR1R2 vai

,

G2 ir H, (C1-C4)alkilgrupa, ciklopropilgrupa vai (CH2)nCF2R3,
G3 ir H, (C1-C4)alkilgrupa, CH2OH, CH2NR1R2, CH(R6)CF3, CH2-A-OH, 
CH2-A-NHR9 vai CH2CF3, vai

un
G4 ir H, (C1-C4)alkilgrupa, halogēna atoms vai CH(R8)CF3,
n ir 1, 2 vai 3,
R1 un R2 ir vai nu (a) divas neatkarīgas grupas, vai (b) kopā veido 
monociklisku grupu,
R1 un R2, kad tie ir neatkarīgas grupas, ir neatkarīgi izvēlēti no 
rindas, kas sastāv no H, (C1-C4)alkilgrupas, (C3-C6)cikloalkilgrupas, 
alilgrupas un propargilgrupas,
R1 un R2, kad tie kopā veido monociklisku grupu, ir izvēlēti no 
rindas, kas sastāv no piperazinilgrupas, N-((C1-C4)alkil)-aizvietotas 
piperazinilgrupas, morfolinilgrupas un piperidinilgrupas,
R3 ir H vai F,
R4 un R7 ir neatkarīgi izvēlēti no rindas, kas sastāv no H, OH, 
NR1R2, imidazolilgrupas, 1-2-4-triazolilgrupas, piperazinilgrupas, 
N-(C1-C4)alkilpiperazinilgrupas, N-benzilpiperazinilgrupas, N-fenil-
piperazinilgrupas, 2-piridilpiperazinilgrupas un -A-NH-R10, un kad 
R4 vai R7 ir imidazolilgrupa, 1-2-4-triazolilgrupa, piperazinilgrupa, 
N-(C1-C4)alkilpiperazinilgrupa, N-benzilpiperazinilgrupa, N-fenil-
piperazinilgrupa, 2-piridilpiperazinilgrupa vai -A-NH-R10, tad R4 vai 
R7 pievienošanās vieta pie G1 CH grupas ir R4 vai R7 N atoms,
R5 ir (C1-C4)alkilgrupa,
R6 ir H vai OH,
R8 ir izvēlēts no rindas, kas sastāv no NR1R2, imidazolil grupas, 
1-2-4-triazolilgrupas, piperazinilgrupas, N-(C1-C4)alkil piper azinil-
grupas, N-benzilpiperazinilgrupas, N-fenilpiperazinilgrupas, 2-piridil-
piper azinil grupas un -A-NH-R10, un kad R8 ir imidazolilgrupa, 
1-2-4-triazolilgrupa, piperazinilgrupa, N-(C1-C4)alkilpiperazinilgrupa, 
N-benzilpiperazinilgrupa, N-fenilpiperazinilgrupa, 2-piridil piperazinil-
grupa vai -A-NH-R10, tad R8 pievienošanās vieta pie G4 CH grupas 
ir R8 N atoms,
R9 un R10 ir neatkarīgi H vai (C1-C4)alkilgrupa,
A ir -NH-(CH2)m-CO- vai alfa-aminoskābes atlikums,
m ir 1, 2 vai 3, un
ar nosacījumu, ka:
vismaz viens no G1, G2, G3 un G4 satur vismaz vienu fluora atomu,
kad G1 ir CH(R4)CF3 un R4 ir H vai OH, tad vai nu (i) G3 ir 
CH2NR1R2, CH2-A-OH, CH2-A-NHR9, vai (ii) G4 ir halogēna atoms 
vai CH(NR1R2)CF3, un
kad G3 ir CH(R6)CF3, tad G1 ir CH2NR1R2, CH(R4)CF3, CH(R7)CF2H, 
NR1R2 vai

 2. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, kurā tad, kad G1 ir 
CH(NR1R2)CF3, G3 un G4 ir neatkarīgi H vai (C1-C4)alkilgrupa un 
G2 ir H, (C1-C4)alkilgrupa vai ciklopropilgrupa.
 3. Savienojums saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju, kurā:
 a) kad G2 ir (CH2)nCF2R3, tad G1 un G3 ir neatkarīgi H, (C1-C4)alkil-
grupa, CH2OH vai CH2NR1R2, vai
 b) kad G2 ir H, tad G4 ir H vai (C1-C4)alkilgrupa.
 4. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 3. pretenzijai, 
kurā:
 a) kad G3 ir

tad G1 un G4 ir neatkarīgi H vai (C1-C4)alkilgrupa, vai
 b) kad G3 ir CH2CF3, tad G1 ir NR1R2.
 5. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 4. pretenzijai, 
kurā:
 a) kad G1 ir CH2NR1R2, tad G2 ir (CH2)nCF2R3, vai
 b) kad G1 ir CH(R7)CF2H, tad G3 un G4 ir neatkarīgi H vai 
(C1-C4)alkil grupa un G2 ir (C1-C4)alkilgrupa vai ciklopropilgrupa, vai
 c) kad G1 ir CH(R4)CF3, tad G2 ir (C1-C4)alkilgrupa vai ciklo-
propilgrupa, ar nosacījumu, ka tad, kad R4 ir H vai OH, G3 ir 
CH2NR1R2, CH2-A-OH, CH2-A-NHR9, vai
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 d) kad G1 ir CH(R4)CF3 un R4 ir H vai OH, tad G4 ir halogēna 
atoms, vai
 e) kad G1 vai G3 ir CH2OH, tad G2 ir (CH2)nCF2R3, vai
 f) kad G1 ir NR1R2, tad G3 ir CH2CF3, G4 ir H vai (C1-C4)alkilgrupa 
un G2 ir (C1-C4)alkilgrupa vai ciklopropilgrupa.
 6. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 5. pretenzi-
jai, kurā tad, kad G4 ir CH(R8)CF3, G1 un G3 ir neatkarīgi H vai 
(C1-C4)alkil grupa un G2 ir ūdeņraža atoms, (C1-C4)alkilgrupa vai 
ciklopropilgrupa.
 7. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 6. pretenzijai, 
kurā:
 a) kad G3 ir CH2-A-OH vai CH2-A-NHR, tad G4 ir H vai (C1-C4)alkil-
grupa, G2 ir (C1-C4)alkilgrupa vai ciklopropilgrupa un G1 ir CH(R4)CF3, 
kur R4 ir H vai OH, vai
 b) kad G3 ir CH2NR1R2 un G2 ir (C1-C4)alkilgrupa vai ciklo propil-
grupa, tad G4 ir H vai (C1-C4)alkilgrupa un G1 ir CH(R4)CF3, kur 
R4 ir H vai OH.
 8. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 7. pretenzijai, 
kurā tad, kad G1 ir CH(R4)CF3 un R4 ir H vai OH, vai nu G3 ir 
CH2NR1R2, vai G4 ir halogēna atoms.
 9. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 8. pretenzijai, 
kurā tad, kad G3 ir CH(R6)CF3, G1 ir CH2NR1R2 vai NR1R2.
 10. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, kurā
G1 ir H, (C1-C4)alkilgrupa, -CH2OH vai -CH2NR1R2,
G2 ir (CH2)n-CF2R3,
G3 ir H, (C1-C4)alkilgrupa, -CH2OH vai -CH2NR1R2,
G4 ir H, (C1-C4)alkilgrupa vai halogēna atoms,
R1 un R2 ir vai nu (a) divas neatkarīgas grupas, vai (b) kopā veido 
monociklisku grupu, kas ietver N atomu, pie kura tie ir saistīti,
R1 un R2, kad tie ir neatkarīgas grupas, ir neatkarīgi izvēlēti no 
rindas, kas sastāv no H, (C1-C4)alkilgrupas, C3-C6cikloalkilgrupas, 
alilgrupas un propargilgrupas,
R1 un R2, kad tie kopā veido monociklisku grupu, ietverošu N atomu, 
pie kura tie ir saistīti, ir izvēlēti no rindas, kas sastāv no piper-
azinil grupas, N-((C1-C4)alkil)-aizvietotas piperazinilgrupas, morfolino-
grupas un piperidinilgrupas,
n ir 1, 2 vai 3 un
R3 ir H vai F.
 11. Savienojums saskaņā ar 10. pretenziju, kurā n ir 1.
 12. Savienojums saskaņā ar 11. pretenziju, kurā G4 ir H.
 13. Savienojums saskaņā ar 12. pretenziju, kurā R3 ir H.
 14. Savienojums saskaņā ar 12. pretenziju, kurā R3 ir F.
 15. Savienojums saskaņā ar 14. pretenziju, kurā:
 a) G1 ir ūdeņraža atoms un G3 ir metilgrupa vai
 b) G1 ir metilgrupa un G3 ir H, vai
 c) G1 ir etilgrupa, un G3 ir H, vai
 d) G1 ir H, un G3 ir H, vai
 e) G1 ir -CH2OH un G3 ir H, vai
 f) G1 ir -CH2NMe2 un G3 ir metilgrupa, vai
 g) G1 ir -CH2NMe2 un G3 ir H, vai
 h) G1 ir -CH2OH un G3 ir metilgrupa, vai
 i) G1 ir

un G3 ir metilgrupa.
 16. Savienojums saskaņā ar 13. pretenziju, kurā:
 a) G1 ir metilgrupa un G3 ir H vai
 b) G1 ir H un G3 ir metilgrupa, vai
 c) G1 ir -CH2NMe2 un G3 ir metilgrupa.
 17. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, kurā
G1 ir -CH(R4)CF3,
G2 ir H, (C1-C4)alkilgrupa vai ciklopropilgrupa,
G3 ir H, (C1-C4)alkilgrupa, CH2-A-OH, CH2-A-NHR9 vai CH2NR1R2,
G4 ir H, (C1-C4)alkilgrupa vai halogēna atoms,
R4 ir izvēlēts no rindas, kas sastāv no H, OH, NR1R2, imidazol-
grupas, 1,2,4-triazolgrupas, piperazīngrupas, N-(C1-C4)alkil piper azīn-
grupas, N-benzilpiperazīngrupas, N-fenilpiperazīngrupas, 2-piridil-
piperazīn grupas un -A-NH-R10, un kad R4 ir NR1R2, imidazolgrupa, 
1,2,4-triazolgrupa, piperazīngrupa, N-(C1-C4)alkilpiperazīngrupa, 
N-benzilpiperazīngrupa, N-fenilpiperazīngrupa, 2-piridil piperazīn-
grupa vai -A-NH-R10, tad R4 pievienošanās vieta pie G1 -CH grupas 
ir R4 N atoms,

R1 un R2 ir vai nu (a) divas neatkarīgas grupas, vai (b) kopā veido 
monociklisku grupu, kas ietver N atomu, pie kura tie ir saistīti,
R1 un R2, kad tie ir neatkarīgas grupas, ir neatkarīgi izvēlēti no 
rindas, kas sastāv no H, (C1-C4)alkilgrupas, (C3-C6)cikloalkilgrupas, 
alilgrupas un propargilgrupas,
R1 un R2, kad tie kopā veido monociklisku grupu, ietverošu N atomu, 
pie kura tie ir saistīti, ir izvēlēti no rindas, kas sastāv no piper-
azinil grupas, N-((C1-C4)alkil)-aizvietotas piperazinilgrupas, morfolino-
grupas un piperidinilgrupas,
A ir -NH-(CH2)m-CO- vai alfa-aminoskābes atlikums,
m ir 1, 2 vai 3 un
R9 un R10 ir neatkarīgi H vai (C1-C4)alkilgrupa.
 18. Savienojums saskaņā ar 17. pretenziju, kurā G2 ir 
(C1-C4)alkil grupa vai ciklopropilgrupa, G3 ir H vai (C1-C4)alkilgrupa 
un R4 ir izvēlēts no rindas, kas sastāv no NR1R2, imidazolgrupas, 
1,2,4-triazolgrupas, piperazīngrupas, N-(C1-C4)alkilpiperazīngrupas, 
N-benzilpiperazīngrupas, N-fenilpiperazīngrupas, 2-piridil piperazīn-
grupas un -A-NH-R10.
 19. Savienojums saskaņā ar 18. pretenziju, kurā G2 ir metilgrupa.
 20. Savienojums saskaņā ar 19. pretenziju, kurā G3 ir H un 
G4 ir H.
 21. Savienojums saskaņā ar 20. pretenziju, kurā R4 ir NR1R2.
 22. Savienojums saskaņā ar 20. pretenziju, kurā R4 ir A-NHR10, 
A ir D-alanilatlikums un R10 ir metilgrupa.
 23. Savienojums saskaņā ar 21. pretenziju, kurā:
 a) R1 ir metilgrupa un R2 ir metilgrupa vai
 b) R1 ir metilgrupa un R2 ir propargilgrupa, vai
 c) R1 ir H un R2 ir ciklopropilgrupa, vai
 d) R1 ir H un R2 ir alilgrupa, vai
 e) NR1R2 ir piperidinilgrupa, vai
 f) NR1R2 ir N-metilpiperazinilgrupa.
 24. Savienojums saskaņā ar 17. pretenziju, kurā G3 ir CH2-A-OH, 
CH2-A-NHR9 vai CH2NR1R2, G4 ir H vai (C1-C4)alkilgrupa un R4 ir 
H vai OH.
 25. Savienojums saskaņā ar 24. pretenziju, kurā G2 ir metil-
grupa.
 26. Savienojums saskaņā ar 25. pretenziju, kurā G4 ir H.
 27. Savienojums saskaņā ar 26. pretenziju, kurā:
 a) G3 ir CH2NR1R2, R1 ir metilgrupa, R2 ir metilgrupa un R4 ir H 
vai
 b) G3 ir CH2NR1R2, R1 ir metilgrupa, R2 ir metilgrupa un R4 ir 
OH, vai
 c) G3 ir CH2-A-OH, A ir L-alanilatlikums un R4 ir OH, vai
 d) G3 ir CH2-A-NHR9, A ir L-alanilatlikums, R9 ir metilgrupa un 
R4 ir OH.
 28. Savienojums saskaņā ar 17. pretenziju, kurā G3 ir H vai 
(C1-C4)alkilgrupa un G4 ir halogēna atoms.
 29. Savienojums saskaņā ar 28. pretenziju, kurā G2 ir metil-
grupa.
 30. Savienojums saskaņā ar 29. pretenziju, kurā G4 ir hlora 
atoms.
 31. Savienojums saskaņā ar 30. pretenziju, kurā:
 a) G3 ir metilgrupa un R4 ir OH vai
 b) G3 ir metilgrupa un R4 ir H, vai
 c) G3 ir metilgrupa, R4 ir NR1R2, R1 ir metilgrupa un R2 ir metil-
grupa, vai
 d) G3 ir H, R4 ir NR1R2, R1 ir metilgrupa un R2 ir metilgrupa, vai
 e) G3 ir H, R4 ir NR1R2 un NR1R2 ir piperidinilgrupa, vai
 f) G3 ir H un R4 ir H.
 32. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, kurā
G1 ir H vai (C1-C4)alkilgrupa,
G2 ir H, (C1-C4)alkilgrupa vai ciklopropilgrupa,
G3 ir H vai (C1-C4)alkilgrupa,
G4 ir -CH(CF3)(R8);
R8 ir izvēlēts no rindas, kas sastāv no NR1R2, imidazolgrupas, 
1,2,4-triazolgrupas, piperazīngrupas, N-(C1-C4)alkilpiperazīngrupas, 
N-benzilpiperazīngrupas, N-fenilpiperazīngrupas, 2-piridil piperazīn-
grupas un -A-NH-R10, R8 pievienošanās vieta pie G1 -CH grupas 
ir R8 N atoms,
R1 un R2 ir vai nu (a) divas neatkarīgas grupas, vai (b) kopā veido 
monociklisku grupu, kas ietver N atomu, pie kura tie ir saistīti,
R1 un R2, kad tie ir neatkarīgas grupas, ir neatkarīgi izvēlēti no 
rindas, kas sastāv no H, (C1-C4)alkilgrupas, (C3-C6)cikloalkilgrupas, 
alilgrupas un propargilgrupas,
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R1 un R2, kad tie kopā veido monociklisku grupu, ietverošu N atomu, 
pie kura tie ir saistīti, ir izvēlēti no rindas, kas sastāv no piper-
azinil grupas, N-((C1-C4)alkil)-aizvietotas piperazinilgrupas, morfolino-
grupas un piperidinilgrupas,
A ir -NH-(CH2)m-CO- vai alfa-aminoskābes atlikums,
m ir 1, 2 vai 3 un
R10 ir H vai (C1-C4)alkilgrupa.
 33. Savienojums saskaņā ar 32. pretenziju, kurā G3 ir H.
 34. Savienojums saskaņā ar 33. pretenziju, kurā G1 ir metil-
grupa.
 35. Savienojums saskaņā ar 34. pretenziju, kurā:
 a) G2 ir H, R8 ir -A-NH-R10, A ir L-alanilatlikums un R10 ir metil-
grupa vai
 b) G2 ir metilgrupa, R8 ir NR1R2, R1 ir metilgrupa un R2 ir metil-
grupa, vai
 c) G2 ir metilgrupa, R8 ir NR1R2, R1 ir H un R2 ir metilgrupa, vai
 d) G2 ir metilgrupa, R8 ir NR1R2 un NR1R2 ir piperidinilgrupa, vai
 e) G2 ir metilgrupa, R8 ir NR1R2 un NR1R2 ir imidazolilgrupa, vai
 f) G2 ir metilgrupa, R8 ir NR1R2 un NR1R2 ir N-metilpiperazinil-
grupa.
 36. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, kurā
G1 ir CH2NR1R2 vai NR1R2,
G2 ir (C1-C4)alkilgrupa vai ciklopropilgrupa,
G3 ir -CH(CF3)(R6),
G4 ir H vai (C1-C4)alkilgrupa,
R6 ir H vai OH un
R1 un R2 ir vai nu (a) divas neatkarīgas grupas, vai (b) kopā veido 
monociklisku grupu, kas ietver N atomu, pie kura tie ir saistīti,
R1 un R2, kad tie ir neatkarīgas grupas, ir neatkarīgi izvēlēti no 
rindas, kas sastāv no H, (C1-C4)alkilgrupas, (C3-C6)cikloalkilgrupas, 
alilgrupas un propargilgrupas,
R1 un R2, kad tie kopā veido monociklisku grupu, ietverošu N atomu, 
pie kura tie ir saistīti, ir izvēlēti no rindas, kas sastāv no piper-
azinilgrupas, N-((C1-C4)alkil)-aizvietotas piperazinilgrupas, morfolino-
grupas un piperidinilgrupas.
 37. Savienojums saskaņā ar 36. pretenziju, kurā G4 ir H.
 38. Savienojums saskaņā ar 37. pretenziju, kurā G2 ir metil-
grupa.
 39. Savienojums saskaņā ar 38. pretenziju, kurā:
 a) G1 ir NR1R2, R1 ir metilgrupa, R2 ir metilgrupa un R6 ir H vai
 b) G1 ir CH2NR1R2, R1 ir metilgrupa, R2 ir metilgrupa un R6 ir OH.
 40. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, kurā
G1 ir -CH(CF2H)(R7);
G2 ir H, (C1-C4)alkilgrupa vai ciklopropilgrupa,
G3 ir H vai (C1-C4)alkilgrupa,
G4 ir H vai (C1-C4)alkilgrupa,
R7 ir izvēlēts no rindas, kas sastāv no H, OH, NR1R2, imidazolil-
grupas, 1,2,4-triazolilgrupas, piperazinilgrupas, N-(C1-C4)alkil piper-
azinil grupas, N-benzilpiperazinilgrupas, N-fenilpiperazinilgrupas, 
2-piridilpiperazinilgrupas un -CH2-A-NH-R10, un kad R7 ir NR1R2, 
imid azolil grupa, 1,2,4-triazolilgrupa, piperazinilgrupa, N-(C1-C4)alkil-
piper azinil grupa, N-benzilpiperazinilgrupa, N-fenilpiperazinilgrupa, 
2-piridilpiperazinilgrupa vai -CH2-A-NH-R10, R7 pievienošanās vieta 
pie G1 -CH grupas ir R7 N atoms,
R1 un R2 ir vai nu (a) divas neatkarīgas grupas, vai (b) kopā veido 
monociklisku grupu, kas ietver N atomu, pie kura tie ir saistīti,
R1 un R2, kad tie ir neatkarīgas grupas, ir neatkarīgi izvēlēti no 
rindas, kas sastāv no H, (C1-C4)alkilgrupas, (C3-C6)cikloalkilgrupas, 
alilgrupas un propargilgrupas,
R1 un R2, kad tie kopā veido monociklisku grupu, ietverošu N atomu, 
pie kura tie ir saistīti, ir izvēlēti no rindas, kas sastāv no piper-
azinil grupas, N-((C1-C4)alkil)-aizvietotas piperazinilgrupas, morfolino-
grupas un piperidinilgrupas,
A ir -NH-(CH2)m-CO- vai alfa-aminoskābes atlikums,
m ir 1, 2 vai 3 un
R10 ir H, (C1-C4)alkilgrupa.
 41. Savienojums saskaņā ar 40. pretenziju, kurā:
 a) G2 ir metilgrupa, G3 ir H, G4 ir H un R7 ir OH vai
 b) G2 ir metilgrupa, G3 ir H, G4 ir H un R7 ir H.
 42. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, kurā
G1 ir C(R5)(R6)(CF3),
G2 ir H, (C1-C4)alkilgrupa vai ciklopropilgrupa,
G3 ir H vai (C1-C4)alkilgrupa un
G4 ir H vai (C1-C4)alkilgrupa.

 43. Savienojums saskaņā ar 42. pretenziju, kurā G2 ir metil-
grupa, G3 ir H, G4 ir H, R5 ir metilgrupa un R6 ir H vai OH.
 44. Savienojums saskaņā ar 43. pretenziju, kurā R6 ir OH.
 45. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 44. pretenzijai 
lietošanai ar toksisku dzelzs koncentrāciju saistīta medicīniska 
stāvokļa ārstēšanā.
 46. Savienojuma saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 44. pretenzijai 
izmantošana medikamenta gatavošanai ar toksisku dzelzs koncen-
trāciju saistīta medicīniska stāvokļa ārstēšanai.
 47. Savienojums saskaņā ar 45. pretenziju vai izmantošana 
saskaņā ar 46. pretenziju, turklāt ar toksisko dzelzs koncentrāciju 
saistītais medicīniskais stāvoklis ir izvēlēts no grupas, kas sastāv 
no vēža, plaušu slimības, progresējošas nieru slimības un Fridreiha 
ataksijas.
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 (57) 1. Prasugrela hidrobromīda saskaņā ar formulu (I):

kristāliska forma, kas raksturīga ar datiem, kas izvēlēti no rindas: 
rentgenstaru pulverveida difraktogrammā ar maksimumiem pie 
divi-tēta 7,8, 14,4, 16,9, 22,0 un 25,1 grādi ± 0,2 divi-tēta grādi; 
cieta stāvokļa 13C NMR spektrs ar maksimumiem pie 7,1, 11,2, 
63,6, 123,7 un 203,4 ± 0,2 ppm; un to kombinācijas.
 2. Prasugrela hidrobromīda kristāliska forma (I) saskaņā ar 
1. pretenziju, kas papildus raksturīga ar rentgenstaru difraktogram-
mas pulverveida paraugu, būtībā tādu, kāds ir parādīts 6. zīmējumā, 
un/vai cieta stāvokļa 13C NMR spektru, būtībā tādu, kāds ir parādīts 
23. zīmējumā.
 3. Prasugrela hidrobromīda saskaņā ar formulu (I) kristāliska 
forma (IA):

,
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kas raksturīga ar rentgenstaru pulverveida difraktogrammu ar mak-
simumiem pie divi-tēta 7,9, 8,1, 13,5, 14,6 un 25,2 grādi ± 0,2 divi-
tēta grādi.
 4. Prasugrela hidrobromīda kristāliska forma (IA) saskaņā ar 
3. pretenziju, kas papildus raksturīga ar rentgenstaru pulverveida 
difraktogrammu, būtībā tādu, kāda ir parādīta 11. zīmējumā.
 5. Vismaz vienas prasugrela hidrobromīda kristāliskas formas 
saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 4. pretenzijai izmantošana farmacei-
tiskas kompozīcijas ražošanā.
 6. Farmaceitiska kompozīcija, kas satur vismaz vienu pra-
sugrela hidrobromīda kristālisku formu saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
4. pretenzijai un vismaz vienu farmaceitiski pieņemamu nesēju.
 7. Prasugrela hidrobromīda kristāliskas formas saskaņā ar 
jebkuru no 1. līdz 4. pretenzijai izmantošana prasugrela hidro-
bromīda ražošanā.
 8. Prasugrela hidrobromīda kristāliska forma saskaņā ar jeb-
kuru no 1. līdz 4. pretenzijai vai farmaceitiska kompozīcija saskaņā 
ar 6. pretenziju izmantošanai par medikamentu.
 9. Kristāliska forma saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 4. pretenzijai 
vai farmaceitiska kompozīcija saskaņā ar 6. pretenziju trombocītu 
agregācijas inhibēšanai.
 10. Process prasugrela hidrohlorīda iegūšanai, kas satur jebku-
ras prasugrela hidrobromīda kristāliskas formas saskaņā ar jebkuru 
no 1. līdz 4. pretenzijai iegūšanu un tās pārvēršanu prasugrela 
hidrohlorīdā.
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 (54) ANTIPROLIFERATĪVI SAVIENOJUMI, TO KONJUGĀTI, 

TO IEGŪŠANAS METODES UN PIELIETOJUMI
  ANTIPROLIFERATIVE COMPOUNDS, CONJUGATES 

THEREOF, METHODS THEREFOR, AND USES THEREOF
 (57) 1. Savienojums ar struktūru, kas attēlota ar formulu (II):

,

raksturīgs ar to, ka
n ir 0, 1 vai 2,
R1, R2 un R3 ir neatkarīgi ūdeņraža atoms, neaizvietota vai aizvietota 
(C1-C10)alkilgrupa, neaizvietota vai aizvietota (C2-C10)alkenilgrupa, 
neaizvietota vai aizvietota (C2-C10)alkinilgrupa, neaizvietota vai 
aizvietota arilgrupa, neaizvietota vai aizvietota heteroarilgrupa, 
neaizvietota vai aizvietota (CH2)1-2O(C1-C10)alkilgrupa, neaizvietota 
vai aizvietota (CH2)1-2O(C2-C10)alkenilgrupa, neaizvietota vai aizvie-
tota (CH2)1-2O(C2-C10)alkinilgrupa, (CH2)1-2OC(=O)(C1-C10)alkilgrupa, 
neaizvietota vai aizvietota (CH2)1-2OC(=O)(C2-C10)alkenilgrupa, ne-
aizvietota vai aizvietota (CH2)1-2OC(=O)(C2-C10)alkinilgrupa, ne-
aizvietota vai aizvietota C(=O)(C1-C10)alkilgrupa, neaizvietota vai 
aizvietota C(=O)(C2-C10)alkenilgrupa, neaizvietota vai aizvietota 
C(=O)(C2-C10)alkinilgrupa, neaizvietota vai aizvietota cikloalifātiska 

grupa, neaizvietota vai aizvietota heterocikloalifātiska grupa, ne-
aizvietota vai aizvietota arilalkilgrupa vai neaizvietota vai aizvietota 
alkilarilgrupa,
R4 ir

R5 ir ūdeņraža atoms, (C1-C5)alkilgrupa, (C2-C5)alkenilgrupa, 
(C2-C5)alkinilgrupa, CO(C1-C5)alkilgrupa, CO(C2-C5)alkenilgrupa vai 
CO(C2-C5)alkinilgrupa,
vai tā farmaceitiski pieņemams esteris, tā farmaceitiski pieņemams 
amīds pie R4 karboksilgrupas ar α-aminoskābes α-aminogrupu, vai 
arī tā farmaceitiski pieņemams sāls.
 2. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju ar struktūru, kas 
attēlota ar formulu (II-a):

,

turklāt R4a ir

.

 3. Savienojums saskaņā ar 2. pretenziju ar struktūru, kas 
attēlota ar formulu (II-a’):

,

raksturīgs ar to, ka
R2 ir ūdeņraža atoms, (C1-C5)alkilgrupa, (C2-C5)alkenilgrupa, 
CH2O(C1-C5)alk ilgrupa, CH2O(C2-C5)alkenilgrupa, CH2O(C=O)(C1-C5)alk-
il grupa vai CH2OC(=O)(C2-C5)alkenilgrupa, un
R3 ir ūdeņraža atoms, (C1- C5)alkilgrupa, (C2-C5)alkenilgrupa, 
C(=O)(C1-C5)alkilgrupa vai C(=O)(C2-C5)alkenilgrupa.
 4. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju ar struktūru, kas 
attēlota ar formulu (II-b):

 5. Savienojums saskaņā ar 4. pretenziju ar struktūru, kas 
attēlota ar formulu (II-b’):

,

raksturīgs ar to, ka
R2 ir ūdeņraža atoms, (C1-C5)alkilgrupa, (C2-C5)alkenilgrupa, 
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CH2O(C1-C5)alkilgrupa, CH2O(C2-C5)alkenilgrupa, CH2O(C=O)(C1-C5)alk-
il grupa vai CH2OC(=O)(C2-C5)alkenilgrupa, un
R3 ir ūdeņraža atoms, (C1-C5)alkilgrupa, (C2-C5)alkenilgrupa, 
C(=O)(C1-C5)alkilgrupa vai C(=O)(C2-C5)alkenilgrupa.
 6. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju ar struktūru, kas 
attēlota ar formulu (III-a), (III-b), (III-c), (III-d), (III-e), (III-f), (III-g), 
(III-h), (III-i), (III-j), (III-k), (III-l), (III-m), (III-n), (III-o), (III-p), (III-q), 
(III-r), (III-s), (III-t), (III-u), (III-v), (III-w) vai (III-y).
 7. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju ar struktūru, kas 
attēlota ar formulu (II-c):

,

raksturīgs ar to, ka R13 ir metilgrupa, n-propilgrupa, CH2OMe grupa 
vai CH2OC(=O)CH2CH(Me)2 grupa, R14 ir metilgrupa vai C(=O)Me 
grupa, un R15 ir ūdeņraža atoms vai (C1-C5)alkilgrupa.
 8. Savienojuma-linkera molekula ar struktūru, kas attēlota ar 
formulu (V-b):

,

raksturīga ar to, ka
n ir 0, 1 vai 2,
R1, R2 un R3 neatkarīgi ir ūdeņraža atoms, neaizvietota vai aizvietota 
(C1-C10)alkilgrupa, neaizvietota vai aizvietota (C2-C10)alkenilgrupa, 
neaizvietota vai aizvietota (C2-C10)alkinilgrupa, neaizvietota vai 
aizvietota arilgrupa, neaizvietota vai aizvietota heteroarilgrupa, 
neaizvietota vai aizvietota (CH2)1-2O(C1-C10)alkilgrupa, neaizvietota 
vai aizvietota (CH2)1-2O(C2-C10)alkenilgrupa, neaizvietota vai aizvie-
tota (CH2)1-2O(C2-C10)alkinilgrupa, (CH2)1-2OC(=O)(C1-C10)alkilgrupa, 
neaizvietota vai aizvietota (CH2)1-2OC(=O)(C2-C10)alkenilgrupa, ne-
aizvietota vai aizvietota (CH2)1-2OC(=O)(C2-C10)alkinilgrupa, ne-
aizvietota vai aizvietota C(=O)(C1-C10)alkilgrupa, neaizvietota vai 
aizvietota C(=O)(C2-C10)alkenilgrupa, neaizvietota vai aizvietota 
C(=O)(C2-C10)alkinilgrupa, neaizvietota vai aizvietota cikloalifātiska 
grupa, neaizvietota vai aizvietota heterocikloalifātiska grupa, ne-
aizvietota vai aizvietota arilalkilgrupa vai neaizvietota vai aizvietota 
alkilarilgrupa,
R4’ ir:

raksturīgs ar to, ka R12 ir ūdeņraža atoms, (C1-C5)alkilgrupa, 
(C2-C5)alkenilgrupa, (C2-C5)alkinilgrupa, un
R5 ir ūdeņraža atoms, (C1-C5)alkilgrupa, (C2-C5)alkenilgrupa, 
(C2-C5)alkinilgrupa, CO(C1-C5)alkilgrupa, CO(C2-C5)alkenilgrupa vai 
CO(C2-C5)alkinilgrupa,
XD un XZ ir starplikas jeb speisergrupas,
C ir sašķeļamā grupa,
un a un b ir neatkarīgi 0 vai 1,
turklāt grupa R4’ ir pievienota caur tās karboksilgrupu vai amino-
grupu vai nu pie grupas XD (gadījumā, ja a ir 1), vai pie grupas 
C (ja a ir 0).
 9. Savienojuma-linkera molekula saskaņā ar 8. pretenziju ar 
struktūru, kas attēlota ar formulu (V-c):

,

turklāt R2, R3 un R4 ir tādi, kā definēts 8. pretenzijā,
katra AA neatkarīgi ir dabīga aminoskābe, un
XZ ir CH2CH2NHC(=O)(CH2)2-5 vai C(=O)(CH2)2-5.
 10.  Savienojuma-linkera molekula saskaņā ar 9. pretenziju ar 
struktūru, kas attēlota ar formulu (V-d):

,

turklāt R13 ir metilgrupa, n-propilgrupa, CH2OMe grupa vai 
CH2OC(=O)CH2CH(Me)2 grupa, R14 ir metilgrupa vai C(=O)Me 
grupa, R15 ir ūdeņraža atoms vai (C1-C5)alkilgrupa, R16 ir (CH2)4NH2 
grupa vai (CH2)3NHC(=O)NH2 grupa, R17 ir C(Me)2 grupa vai metil-
grupa, un p ir 0 vai 1.
 11. Savienojuma-linkera molekula saskaņā ar 8. pretenziju ar 
struktūru, kas attēlota ar jebkuru no formulām (VI-a) līdz (VI-t):
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un

 12. Savienojuma-linkera molekula saskaņā ar 8. pretenziju ar 
struktūru, kas attēlota ar formulu (VI-o):
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 13. Savienojuma-linkera molekula saskaņā ar 8. pretenziju ar 
struktūru, kas attēlota ar formulu (VI-t):

 14. Konjugāts, kas ietver savienojuma-linkera molekulu saskaņā 
ar jebkuru no 8. līdz 13. pretenzijai, kura ir konjugēta ar ligandu caur 
liganda sulfhidrilgrupas un savienojuma-linkera molekulas maleimīd-
grupas nukleofilu savienošanās produktu, turklāt ligands ir izvēlēts 
no antivielām, antivielu fragmentiem un antivielu mimētiķiem.
 15. Konjugāts saskaņā ar 14. pretenziju, raksturīgs ar to, ka 
savienojuma-linkera molekula ir ar struktūru, kas attēlota ar sekojošu 
formulu:

,

turklāt Ab nozīmē cilvēka monoklonālo anti-mezotelīna antivielu 
6A4, kam piemīt smagās ķēdes mainīgā reģiona sekvence:

un vieglās ķēdes mainīgā reģiona sekvence:

 16. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 7. pretenzijai 
vai konjugāts saskaņā ar 14. vai 15. pretenziju vēža ārstēšanai.
 17. Savienojums ar struktūru, atbilstošu formulai (VIII-a):

,

raksturīgs ar to, ka R7 ir ūdeņraža atoms vai amīna aizsarggrupa 
un R8 ir ūdeņraža atoms, (C1-C10)alkilgrupa, (C2-C10)alkenilgrupa, 
(C2-C10)alkinilgrupa, arilgrupa, cikloalifātiska grupa, alkilcikloalifātiska 
grupa, arilalkilgrupa vai alkilarilgrupa.
 18. Savienojums ar struktūru, atbilstošu formulai (VIII-b):

,

raksturīgs ar to, ka R9 un R10 ir neatkarīgi ūdeņraža atoms vai 
amīna aizsarggrupa un R11 ir ūdeņraža atoms, (C1-C10)alkilgrupa, 
(C2-C10)alkenilgrupa, (C2-C10)alkinilgrupa, arilgrupa, cikloalifātiska 
grupa, alkilcikloalifātiska grupa, arilalkilgrupa vai alkilarilgrupa.
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 (54) TOLERANCI INDUCĒJOŠI FVIII-PEPTĪDI UN TO IZMAN-

TOŠANA HEMOFILIJAS PACIENTU ĀRSTĒŠANĀ
  FVIII-DERIVED PEPTIDES AND THEIR USE IN TOLERIS-

ING HAEMOPHILIACS
 (57) 1. Peptīds, kas sastāv no sekvences EDNIMVTFRNQASR.
 2. Kompozīcija, kas satur peptīdu lielu daudzumu, ieskaitot 
peptīdu saskaņā ar 1. pretenziju.
 3. Peptīds saskaņā ar 1. pretenziju vai kompozīcija saskaņā 
ar 2. pretenziju izmantošanai hemofilijas ārstēšanā indivīdam.
 4. Peptīds saskaņā ar 1. pretenziju vai kompozīcija saskaņā ar 
2. pretenziju izmantošanai hemofilijas ārstēšanai indivīdam saskaņā 
ar 3. pretenziju, turklāt indivīds
 (a) slimo ar hemofiliju A un tiek pakļauts VIII faktora aizstāj-
terapijai, vai viņam ir nodoms pakļauties tādai terapijai; vai
 (b) slimo ar iegūto hemofiliju vai viņam ir risks saslimt ar iegūto 
hemofiliju.
 5. Peptīds saskaņā ar 1. pretenziju vai kompozīcija saskaņā ar 
2. pretenziju izmantošanai hemofilijas ārstēšanai indivīdam saskaņā 
ar 3. pretenziju, turklāt indivīds ir HLA-DR2.
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 (54) EPHA4 PEPTĪDU VAKCĪNAS
  EPHA4 DERIVED PEPTIDE VACCINES
 (57) 1. Peptīds ar mazāk par 15 aminoskābēm, kam piemīt 
citotoksisko T šūnu inducēšanas spēja, turklāt minētais peptīds 
satur aminoskābju sekvenci SEQ ID NO: 376 vai 379.
 2. Peptīds ar mazāk par 15 aminoskābēm, kam piemīt cito-
toksisko T šūnu inducēšanas spēja, turklāt minētais peptīds satur 
aminoskābju sekvenci, kas ir izvēlēta no grupas, kas sastāv no 
SEQ ID NO: 376 un 379, kurā 1 vai 2 aminoskābes ir aizvietotas, 
turklāt minētais peptīds inducē EphA4 ekspresējošai šūnai specifisku 
citotoksisko T šūnu.
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 3. Peptīds saskaņā ar 2. pretenziju, turklāt aminoskābju sek-
vences SEQ ID NO: 376 vai 379 otrā aminoskābe no N-gala ir 
aizvietota ar leicīnu vai metionīnu.
 4. Peptīds saskaņā ar 2. vai 3. pretenziju, turklāt aminoskābju 
sekvences SEQ ID NO: 376 vai 379 C-gala aminoskābe ir aizvietota 
ar valīnu vai leicīnu.
 5. Peptīds saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt minētais peptīds 
sastāv no aminoskābju sekvences SEQ ID NO: 376 vai 379.
 6. Peptīds ar mazāk par 15 aminoskābēm, kam piemīt cito-
toksisko T šūnu inducēšanas spēja, turklāt minētais peptīds satur 
aminoskābju sekvenci, kas ir izvēlēta no grupas, kas sastāv no 
SEQ ID NO: 41, 44, 46, 48 un 78.
 7. Peptīds ar mazāk par 15 aminoskābēm, kam piemīt cito-
toksisko T šūnu inducēšanas spēja, turklāt minētais peptīds satur 
aminoskābju sekvenci, kas ir izvēlēta no grupas, kas sastāv no 
SEQ ID NO: 41, 44, 46, 48 un 78, kurā viena aminoskābe ir aiz-
vietota, turklāt minētais peptīds inducē EphA4 ekspresējošai šūnai 
specifisku citotoksisko T šūnu.
 8. Peptīds ar mazāk par 15 aminoskābēm, kam piemīt citotok-
sisko T šūnu inducēšanas spēja, turklāt minētais peptīds satur ami-
noskābju sekvenci, kurā aminoskābju sekvences SEQ ID NO: 41, 
44, 46, 48 vai 78 otrā aminoskābe no N-gala ir aizvietota ar 
fenilalanīnu, tirozīnu, metionīnu vai triptofānu un/vai aminoskābju 
sekvences SEQ ID NO: 41, 44, 46, 48 vai 78 C-gala aminoskābe 
ir aizvietota ar fenilalanīnu, leicīnu, izoleicīnu, triptofānu vai metio-
nīnu, turklāt minētais peptīds inducē EphA4 ekspresējošai šūnai 
specifisku citotoksisko T šūnu.
 9. Peptīds saskaņā ar 6. pretenziju, turklāt minētais peptīds 
sastāv no aminoskābju sekvences SEQ ID NO: 41, 44, 46, 48 
vai 78.
 10. Farmaceitiska kompozīcija lietošanai vēža ārstēšanā vai 
profilaksē, turklāt minētā kompozīcija satur vismaz vienu peptīdu 
saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 9. pretenzijai vai šo peptīdu kodējošu 
polinukleotīdu.
 11. Eksosoma, kas uz savas virsmas prezentē kompleksu, 
kurš satur peptīdu saskaņā ar jebkuru no 6. līdz 9. pretenzijai un 
HLA antigēnu.
 12. Eksosoma saskaņā ar 11. pretenziju, turklāt HLA antigēns 
ir HLA-A24.
 13. Eksosoma saskaņā ar 12. pretenziju, turklāt HLA antigēns 
ir HLA-A2402.
 14. Eksosoma, kas uz savas virsmas prezentē kompleksu, 
kurš satur peptīdu saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 5. pretenzijai un 
HLA antigēnu.
 15. Eksosoma saskaņā ar 14. pretenziju, turklāt HLA antigēns 
ir HLA-A2.
 16. Eksosoma saskaņā ar 15. pretenziju, turklāt HLA antigēns 
ir HLA-A0201.
 17. Antigēnprezentējošas šūnas, kam piemīt citotoksisko T šūnu 
inducēšanas spēja, in vitro inducēšanas metode, kas ietver soli, 
kurā 
 (a) antigēnprezentējošā šūna tiek pakļauta kontaktam ar peptīdu 
saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 9. pretenzijai,
vai
 (b) uz antigēnprezentējošo šūnu tiek pārnests gēns, kas sa-
tur peptīdu saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 9. pretenzijai kodējošu 
polinukleotīdu.
 18. Citotoksiskas T šūnas in vitro inducēšanas metode, pa-
kļaujot T šūnu kontaktam ar peptīdu saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
9. pretenzijai.
 19. Citotoksiskas T šūnas in vitro inducēšanas metode, kas 
ietver šādus soļus:
 (i) antigēnprezentējošas šūnas pakļaušanu kontaktam ar pep-
tīdu saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 9. pretenzijai
un
 (ii) soļa (i) antigēnprezentējošās šūnas samaisīšanu ar CD8+ 
T šūnu un to kopīgu kultivēšanu.
 20. Izolēta citotoksiska T šūna, kas ir inducēta ar 18. vai 19. pre-
tenzijas metodi vai kas ir transducēta ar nukleīnskābi, kas kodē 
TCR subvienību polipeptīdus, kuri HLA-A24 vai HLA-A2 kontekstā 
saistās ar peptīdu saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 9. pretenzijai.
 21. Antigēnprezentējoša šūna, kura satur kompleksu, kas ir 
izveidojies starp HLA antigēnu un peptīdu saskaņā ar jebkuru no 
1. līdz 9. pretenzijai, vai kura ir inducēta ar 17. pretenzijas metodi.

 22. Vakcīna lietošanai SEQ ID NO: 3 gēnu ekspresējošu šūnu 
proliferācijas inhibēšanā, turklāt vakcīna kā aktīvo vielu satur vismaz 
vienu peptīdu saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 9. pretenzijai.
 23. Vakcīna saskaņā ar 22. pretenziju, turklāt SEQ ID NO: 3 
gēnu ekspresējošās šūnas ir vēža šūnas.
 24. Peptīds saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 9. pretenzijai vai 
minēto peptīdu kodējošs polinukleotīds lietošanai vēža ārstēšanā 
vai profilaksē.
 25. Farmaceitiskā kompozīcija saskaņā ar 10. pretenziju, vakcī-
na saskaņā ar 23. pretenziju vai peptīds vai polinukleotīds saskaņā 
ar 24. pretenziju, turklāt vēzis ir izvēlēts no grupas, kas sastāv no 
urīnpūšļa vēža, krūts vēža, dzemdes kakla vēža, holangiocelulāras 
karcinomas, hroniskas mieloīdas leikozes (HML), kolorektālā vēža, 
endometriozes, barības vada vēža, kuņģa vēža, difūza kuņģa vēža, 
aknu vēža, nesīkšūnu plaušu vēža (NSŠPV), limfomas, osteosarko-
mas, olnīcu vēža, aizkuņģa dziedzera vēža, prostatas vēža, nieru 
karcinomas, sīkšūnu plaušu vēža (SŠPV), mīksto audu audzēja 
un sēklinieku audzēja.
 26. Vakcīna saskaņā ar 25. pretenziju, kas ir iestrādāta zāļu 
formā ievadīšanai indivīdam, kura HLA antigēns ir HLA-A24 vai 
HLA-A2.
 27. Metode peptīda identificēšanai, kam piemīt spēja inducēt 
citotoksisku T šūnu pret EphA4 ekspresējošu šūnu, turklāt minētā 
metode ietver šādus soļus:
 (i) vismaz vienas kandidātsekvences sagatavošanu, kas sastāv 
no aminoskābju sekvences, kas ir modificēta, aizvietojot vienu vai 
divus oriģinālās aminoskābju sekvences aminoskābju atlikumus, 
turklāt oriģinālā aminoskābju sekvence ir izvēlēta no grupas, kas 
sastāv no SEQ ID NO: 41, 44, 46, 48 un 78,
 (ii) kandidātsekvences atlasīšanu, kurai nav būtiski nozīmīgas 
homoloģijas ar peptīdiem, kas iegūti no jebkādiem zināmiem cilvēka 
gēnu produktiem, kas ir citādi kā EphA4,
 (iii) peptīda, kas sastāv no solī (ii) atlasītās kandidātsekvences, 
pakļaušanu kontaktam ar antigēnprezentējošu šūnu,
 (iv) soļa (iii) antigēnprezentējošās šūnas pakļaušanu kontaktam 
ar T šūnu, lai novērtētu peptīda spēju stimulēt T šūnu, un
 (v) peptīda identificēšanu, kura citotoksisko T šūnu inducēša-
nas spēja ir tāda pati vai augstāka nekā peptīda, kas sastāv no 
oriģinālās aminoskābju sekvences, inducēšanas spēja.
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 (57) 1. Savienojums saskaņā ar šādu formulu (1), tā enan-
tiomērs, diastereomērs, tautomērs vai farmaceitiski pieņemams 
sāls

,
kurā
R ir izvēlēts no rindas, kas sastāv no COOR6, CONR7R8, tetr-
azolil grupas vai H, ar R6, kas ir neatkarīgi izvēlēts no rindas, kas 
sastāv no H vai C1-6alkilgrupas, un R7 un R8, kas viens no otra 
neatkarīgi ir izvēlēti no rindas, kas sastāv no H, C1-6alkilgrupas, 
C1-6halogēnalkilgrupas, C1-6alkilēn-R9, SO2-C1-6alkilgrupas, kur R9 ir 
izvēlēts no rindas, kas sastāv no COOH, OH vai SO3H,
A ir izvēlēts no rindas, kas sastāv no fenilgrupas, piridilgrupas, 
pirazolilgrupas, indolilgrupas, tienilgrupas, benztienilgrupas, ind-
azolilgrupas, benzizoksazolilgrupas, benzfuranilgrupas, benz tri-
azolilgrupas, furanilgrupas, benztiazolilgrupas, tiazolilgrupas, kuras 
katra eventuāli ir aizvietota ar vienu vai divām grupām, kas ir 
neatkarīgi izvēlētas no rindas, kas sastāv no OH, C1-6alkilgrupas, 
C3-6cikloalkilgrupas vai halogēna atoma,
Q ir izvēlēts no rindas, kas sastāv no fenilgrupas, piridilgrupas, 
tiazolilgrupas, tiofenilgrupas, pirimidilgrupas, kuras katra even-
tuāli ir aizvietota ar vienu vai divām grupām, kas ir neatkarīgi 
izvēlētas no rindas, kas sastāv no C1-6alkilgrupas, halogēna 
atoma vai CF3,

,
kurā
X = CH, N, NO,
R1 ir izvēlēts no rindas, kas sastāv no ūdeņraža atoma, C1-3alkilgru-
pas, C3-6cikloalkilgrupas, C4-5alkilcikloalkilgrupas, turklāt C1-3alkilgrupa 
ir eventuāli aizvietota ar 1 līdz 3 aizvietotājiem, kas ir neatkarīgi 
izvēlēti no halogēna atoma, hidroksilgrupas vai C1-6alkoksigrupas,
R2 un R3 ir neatkarīgi izvēlēti no rindas, kas sastāv no ūdeņraža 
atoma, C1-3alkilgrupas, C1-3halogēnalkilgrupas, C1-3alkoksigrupas, 
C1-3halogēnalkoksigrupas un halogēna atoma.
 2. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, kurā
R ir izvēlēts no rindas, kas sastāv no COOR6, CONR7R8, tetrazolil-
grupas vai H, ar R6, R7 un R8, kas ir neatkarīgi izvēlēti no rindas, 
kas sastāv no H un C1-6alkilgrupas,
A ir izvēlēts no rindas, kas sastāv no fenilgrupas, piridilgrupas, indolil-
grupas, tienilgrupas, benztienilgrupas, indazolilgrupas, benzizoks-
azolilgrupas, benzfuranilgrupas, benztriazolilgrupas, furanilgrupas, 
benztiazolilgrupas, tiazolilgrupas, kuras katra ir eventuāli aizvietota 
ar vienu vai divām grupām, kas ir neatkarīgi izvēlētas no rindas, 
kas sastāv no OH, C1-6alkilgrupas un C3-6cikloalkilgrupas,
Q ir izvēlēts no rindas, kas sastāv no fenilgrupas, piridilgru-
pas, tiazolilgrupas, tiofenilgrupas, pirimidilgrupas, kuras katra ir 
eventuāli aizvietota ar vienu vai divām grupām, kas ir neatkarīgi 
izvēlētas no rindas, kas sastāv no C1-6alkilgrupas, halogēna 
atoma un CF3,

,
kurā
X = CH, N, NO,
R1 ir izvēlēts no rindas, kas sastāv no ūdeņraža atoma, C1-3alkil-
grupas, C1-3halogēnalkilgrupas, C3-6cikloalkilgrupas un C4-5alkil ciklo-
alkilgrupas,
R2 un R3 ir neatkarīgi izvēlēti no rindas, kas sastāv no ūdeņraža 
atoma, C1-3alkilgrupas, C1-3halogēnalkilgrupas, C1-3alkoksigrupas, 
C1-3halogēnalkoksigrupas un halogēna atoma.
 3. Savienojums saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju ar šādu struktūr-
formulu

,
kurā
X1 ir CH vai N,
R4 un R5 ir neatkarīgi izvēlēti no rindas, kas sastāv no H, C1-6alkil-
grupas, halogēna atoma un CF3,
R-A ir izvēlēts no

vai
R1 ir izvēlēts no rindas, kas sastāv no izopropilgrupas, t-butilgrupas 
un ciklopropilgrupas,
R2 un R3 ir neatkarīgi izvēlēti no rindas, kas sastāv no halogēna 
atoma, C1-3alkilgrupas, metoksigrupas un trifluormetoksigrupas.
 4. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 3. pretenzijai, 
kurā
A ir fenilgrupa,
Q ir eventuāli aizvietota fenilgrupa, vēlams, aizvietota ar vienu 
aizvietotāju, labāk, ar halogēna atomu,
X ir CH,
R1 ir cikloalkilgrupa un
R2 un R3 katrs ir halogēna atoms.
 5. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 4. pretenzijai, 
kas ir izvēlēts starp
3-(2-(2-hlor-4-((5-ciklopropil-3-(2,6-dihlorfenil)izoksazol-4-il)met-
oksi)fenil)ciklopropil)benzoskābi,
(-)-3-(2-(2-hlor-4-((5-ciklopropil-3-(2,6-dihlorfenil)izoksazol-4-il)met-
oksi)fenil)ciklopropil)benzoskābi,
(+)-3-(2-(2-hlor-4-((5-ciklopropil-3-(2,6-dihlorfenil)izoksazol-4-il)met-
oksi)fenil)ciklopropil)benzoskābi,
3-(2-(2-hlor-4-((3-(2,6-dihlorfenil)-5-izopropilizoksazol-4-il)met-
oksi)fen il)ciklopropil)benzoskābi,
3-(2-(2-hlor-4-((5-ciklopropil-3-(3,5-dihlorpiridin-4-il)izoksazol-
4-il)met oksi)fenil)ciklopropil)benzoskābi,
4-(4-((4-(2-(3-karboksifenil)ciklopropil)-3-hlorfenoksi)metil)-5-ciklo-
propil izoksazol-3-il)-3,5-dihlorpiridīna 1-oksīdu,
3-(2-(2-hlor-4-((1-(2,6-dihlorfenil)-4-izopropil-1H-1,2,3-triazol-5-il)met-
oksi)fenil)ciklopropil)benzoskābi,
4-((4-(2-(6-(1H-tetrazol-5-il)piridin-3-il)ciklopropil)-3-hlor fen oksi)met-
il)-5-ciklopropil-3-(2,6-dihlorfenil)izoksazolu,
5-(2-(2-hlor-4-((5-ciklopropil-3-(2,6-dihlorfenil)izoksazol-4-il)met-
oksi)fen il)ciklopropil)pikolīnskābi.
 6. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 4. pretenzijai, 
kas ir izvēlēts starp
3-(2-(6-((5-ciklopropil-3-(2,6-dihlorfenil)izoksazol-4-il)metoksi)-2-
(trifluormetil)piridin-3-il)ciklopropil)benzoskābi,
4-(2-(2-hlor-4-((5-ciklopropil-3-(2,6-dihlorfenil)izoksazol-4-il)met-
oksi)fenil)ciklopropil)benzoskābi,
1,3-dihidroksi-2-(hidroksimetil)propān-2-amīnija 4-(2-(2-hlor-4-
((5-ciklo propil-3-(2,6-dihlorfenil)izoksazol-4-il)metoksi)fenil)ciklo-
propil)benzoātu,
(+)-4-(2-(2-hlor-4-((5-ciklopropil-3-(2,6-dihlorfenil)izoksazol-4-il)met-
oksi)fenil)ciklopropil)benzoskābi,
(-)-4-(2-(2-hlor-4-((5-ciklopropil-3-(2,6-dihlorfenil)izoksazol-4-il)met-
oksi)fenil)ciklopropil)benzoskābi,
6-(2-(2-hlor-4-((5-ciklopropil-3-(2,6-dihlorfenil)izoksazol-4-il)met-
oksi)fenil)ciklopropil)-1-metil-1H-indazol-3-karbonskābi,
(+)-6-(2-(2-hlor-4-((5-ciklopropil-3-(2,6-dihlorfenil)izoksazol-4-il)met-
oksi)fenil)ciklopropil)-1-metil-1H-indazol-3-karbonskābi,
(-)-6-(2-(2-hlor-4-((5-ciklopropil-3-(2,6-dihlorfenil)izoksazol-4-il)met-
oksi)fenil)ciklopropil)-1-metil-1H-indazol-3-karbonskābi,
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4-(2-(2-hlor-4-((5-ciklopropil-3-(2,6-dihlorfenil)izoksazol-4-il)met-
oksi)fenil)ciklopropil)-N-(metilsulfonil)benzamīdu,
2-(4-(2-(2-hlor-4-((5-ciklopropil-3-(2,6-dihlorfenil)izoksazol-4-il)met-
oksi)fenil)ciklopropil)benzamīd)etānsulfonskābi,
4-((4-(2-(4-(1H-tetrazol-5-il)fenil)ciklopropil)-3-hlorfenoksi)metil)-
5-ciklopropil-3-(2,6-dihlorfenil)izoksazolu,
4-(2-(2-hlor-4-((3-(2,6-dihlorfenil)-5-(2-hidroksipropan-2-il)izoksazol-
4-il)metoksi)fenil)ciklopropil)benzoskābi,
5-(2-(2-hlor-4-((5-ciklopropil-3-(2,6-dihlorfenil)izoksazol-4-il)met-
oksi)fenil)ciklopropil)-1-izopropil-1H-pirazol-3-karbonskābi,
6-(2-(2-hlor-4-((5-ciklopropil-3-(2,6-dihlorfenil)izoksazol-4-il)met-
oksi)fenil)ciklopropil)-1-izopropil-1H-indazol-3-karbonskābi,
4-(2-(2-hlor-4-((5-ciklopropil-3-(2,6-dihlorfenil)izoksazol-4-il)met-
oksi)fenil)ciklopropil)-2,6-dimetilbenzoskābi,
4-(2-(2-hlor-4-((5-ciklopropil-3-(2-(trifluormetoksi)fenil)izoksazol-
4-il)metoksi)fenil)ciklopropil)benzoskābi,
(+)-2-(4-(2-(2-hlor-4-((5-ciklopropil-3-(2,6-dihlorfenil)izoksazol-
4-il)metoksi)fenil)ciklopropil)benzamīd)etānsulfonskābi, 
(-)-2-(4-(2-(2-hlor-4-((5-ciklopropil-3-(2,6-dihlorfenil)izoksazol-
4-il)met oksi)fenil)ciklopropil)benzamīd)etānsulfonskābi,
2-(4-(2-(2-hlor-4-((5-ciklopropil-3-(2,6-dihlorfenil)izoksazol-4-il)met-
oksi)fenil)ciklopropil)benzamīd)etiķskābi,
4-(2-(2-hlor-4-((4-(2,6-dihlorfenil)-1-izopropil-1H-1,2,3-triazol-5-il)met-
oksi)fenil)ciklopropil)benzoskābi.
 7. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 6. pretenzijai 
lietošanai FXR-mediētu slimību profilaksē un/vai ārstēšanā.
 8. Savienojums saskaņā ar 7. pretenziju lietošanai hronisku 
intrahepatisku patoloģisku stāvokļu vai dažu ekstrahepatisku ho-
lestātisku stāvokļu formu, vai aknu fibrozes, kas rodas hronisku 
holestātisku stāvokļu vai akūtu intrahepatisku holestātisku stāvokļu 
rezultātā, profilaksē un/vai ārstēšanā, un/vai
lietošanai aknu obstruktīvu vai hronisku iekaisuma saslimšanu 
profilaksē un/vai ārstēšanā, un/vai
lietošanai aknu cirozes profilaksē un/vai ārstēšanā, un/vai
lietošanai aknu steatozes un saistītu sindromu, ar alkohola izraisītas 
cirozes vai ar vīrusu izraisītām hepatīta formām saistītu holestātisku 
vai fibrotisku izpausmju profilaksē un/vai ārstēšanā, un/vai
lietošanai aknu mazspējas vai aknu išēmijas pēc lielākas aknu 
daļas rezekcijas profilaksē un/vai ārstēšanā, un/vai 
lietošanai ar ķīmijterapiju saistīta steatohepatīta (CASH) profilaksē 
un/vai ārstēšanā, un/vai
lietošanai akūtas aknu mazspējas profilaksē un/vai ārstēšanā, un/vai
lietošanai iekaisīgu zarnu slimību profilaksē un/vai ārstēšanā.
 9. Savienojums saskaņā ar 7. pretenziju lietošanai lipīdu un 
lipoproteīnu vielmaiņas traucējumu profilaksē un/vai ārstēšanā 
un/vai
lietošanai 2. tipa diabēta un 1. tipa un 2. tipa diabēta klīnisko 
komplikāciju, ietverot diabētisko nefropātiju, diabētisko neiropātiju, 
diabētisko retinopātiju un citas novērotas klīniski izteikta ilgtermiņa 
diabēta izpausmes, profilaksē un/vai ārstēšanā, un/vai
lietošanai patoloģisku stāvokļu un slimību, kas rodas hroniskas 
orgānu aptaukošanās un fibrotiskas deģenerācijas rezultātā dēļ 
pastiprinātas lipīdu un konkrēti triglicerīdu uzkrāšanās un sekojošas 
profibrotisko metabolisko ceļu aktivēšanās, tādu kā, piemēram, 
nealkohola taukainās aknu slimības (NATAS) vai nealkohola steato-
hepatīta (NASH), profilaksē un/vai ārstēšanā, un/vai
lietošanai aptaukošanās vai metaboliskā sindroma (dislipidēmijas, 
diabēta vai anormāli augsta ķermeņa masas indeksa kombinētu 
stāvokļu) profilaksē un/vai ārstēšanā, un/vai
lietošanai akūta miokarda infarkta, akūtas triekas vai trombozes, kas 
iestājas kā hroniskas obstruktīvas aterosklerozes galējais stāvoklis, 
profilaksē un/vai ārstēšanā.
 10. Savienojums saskaņā ar 7. pretenziju lietošanai labdabī-
gu hiperproliferatīvu saslimšanu un ļaundabīgu hiperproliferatīvu 
saslimšanu, konkrēti hepatocelulārās karcinomas, resnās zarnas 
adenomas un polipozes, resnās zarnas adenokarcinomas, krūts 
vēža, aizkuņģa dziedzera adenokarcinomas, Bareta barības vada 
un citu neoplastisku gastrointestinālā trakta un aknu slimību pro-
filaksē un/vai ārstēšanā.
 11. Savienojuma saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 6. pretenzijai 
izmantošana medikamenta gatavošanai FXR-mediētu slimību pro-
filaksei un/vai ārstēšanai.
 12. Izmantošana saskaņā ar 11. pretenziju hronisku intrahe-
patisku vai dažu ekstrahepatisku holestātisku stāvokļu formu, vai 

aknu fibrozes, kas radusies hronisku holestātisku stāvokļu vai akūtu 
intrahepatisku holestātisku stāvokļu rezultātā, profilaksei un/vai 
ārstēšanai, un/vai
aknu obstruktīvu vai hronisku iekaisuma saslimšanu profilaksei 
un/vai ārstēšanai, un/vai
aknu cirozes profilaksei un/vai ārstēšanai, un/vai
aknu steatozes un saistītu sindromu, ar alkohola izraisītas cirozes 
vai ar vīrusu izraisītām hepatīta formām saistītu holestātisku vai 
fibrotisku izpausmju profilaksei un/vai ārstēšanai, un/vai
aknu mazspējas vai aknu išēmijas pēc lielākas aknu daļas rezek-
cijas profilaksei un/vai ārstēšanai, un/vai
ar ķīmijterapiju saistīta steatohepatīta (CASH) profilaksei un/vai 
ārstēšanai, un/vai
akūtas aknu mazspējas profilaksei un/vai ārstēšanai, un/vai
iekaisīgu zarnu slimību profilaksei un/vai ārstēšanai.
 13. Izmantošana saskaņā ar 11. pretenziju lipīdu un lipoproteīnu 
vielmaiņas traucējumu profilaksei un/vai ārstēšanai un/vai
2. tipa diabēta un 1. tipa un 2. tipa diabēta klīnisko komplikāciju, 
ietverot diabētisko nefropātiju, diabētisko neiropātiju, diabētisko 
retinopātiju un citas novērotas klīniski izteikta ilgtermiņa diabēta 
izpausmes, profilaksei un/vai ārstēšanai, un/vai
patoloģisku stāvokļu un slimību, kas rodas hroniskas orgānu ap-
taukošanās un fibrotiskas deģenerācijas rezultātā dēļ pastiprinātas 
lipīdu un konkrēti triglicerīdu uzkrāšanās un sekojošas profibrotisko 
metabolisko ceļu aktivēšanās, tādu kā, piemēram, nealkohola taukai-
nās aknu slimības (NATAS) vai nealkohola steatohepatīta (NASH), 
profilaksei un/vai ārstēšanai, un/vai
aptaukošanās vai metaboliskā sindroma (dislipidēmijas, diabēta 
vai anormāli augsta ķermeņa masas indeksa kombinētu stāvokļu) 
profilaksei un/vai ārstēšanai, un/vai
akūta miokarda infarkta, akūtas triekas vai trombozes, kas iestājas 
kā hroniskas obstruktīvas aterosklerozes galējais stāvoklis, profi-
laksei un/vai ārstēšanai.
 14. Izmantošana saskaņā ar 11. pretenziju labdabīgu hiperpro-
liferatīvu saslimšanu un ļaundabīgu hiperproliferatīvu saslimšanu, 
konkrēti hepatocelulārās karcinomas, resnās zarnas adenomas 
un polipozes, resnās zarnas adenokarcinomas, krūts vēža, aiz-
kuņģa dziedzera adenokarcinomas, Bareta barības vada un citu 
neoplastisku gastrointestinālā trakta un aknu slimību profilaksei 
un/vai ārstēšanai.
 15. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 6. pretenzijai 
lietošanai par medikamentu.

 
 
 (51) C07K 16/24(200601) (11) 2470671
  A61K 39/395(200601)

  A61P 29/00(200601)

 (21) 10812667.3  (22) 27.08.2010
 (43) 04.07.2012
 (45) 24.12.2014
 (31) 238015 P  (32) 28.08.2009 (33) US
 (86) PCT/US2010/047004  27.08.2010
 (87) WO2011/025962  03.03.2011
 (73) Regeneron Pharmaceuticals, Inc., 777 Old Saw Mill River 

Road, Tarrytown, NY 10591, US
 (72) ALLISON, Dan, US
  RAPORT, Carol, US
 (74) Ilgart, Jean-Christophe, et al, BREVALEX 95, rue 

d’Amsterdam, 75378 Paris Cedex 8, FR
  Vladimirs ANOHINS, Aģentūra TRIA ROBIT, Vīlandes iela 5, 

Rīga, LV-1010, LV
 (54) ANTIKĪNA ANTIVIELAS, KAS SAISTA DAUDZVEIDĪGUS 

CC HEMOKĪNUS
  ANTIKINE ANTIBODIES THAT BIND TO MULTIPLE CC 

CHEMOKINES
 (57) 1. Monoklonāla antiviela vai tās antigēnsaistošs fragments, 
kas saista vismaz trīs dažādus CC hemokīnus, turklāt vismaz viens 
CC hemokīns ir CCL3/MIP-1α, CCL4/MIP-1β vai CCL5/RANTES, 
turklāt antiviela vai tās antigēnsaistošais fragments:
 (a) kam piemīt HCVR/LCVR aminoskābju sekvenču pāris, 
izvēlēts no grupas, kurā ietilpst SEQ ID NO: 2/7, 12/17, 22/27, 
32/37, 42/47, 52/57 un 62/67, vai
 (b) kas konkurē ar antivielu, kurai piemīt HCVR/LCVR 
aminoskābju sekvenču pāris, izvēlēts no grupas, kurā ietilpst 
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SEQ ID NO: 2/7, 12/17, 22/27, 32/37, 42/47, 52/57 un 62/67, 
konkurē ar antivielu, kurai piemīt HCVR/LCVR aminoskābju sek-
venču pāris, izvēlēts no grupas, kurā ietilpst SEQ ID NO: 2/7, 
12/17, 22/27, 32/37, 42/47, 52/57 un 62/67, specifiskai saistībai 
ar CCL3/MIP-1α, CCL4/MIP-1β vai CCL5/RANTES.
 2. Monoklonālā antiviela vai tās antigēnsaistošais fragments 
saskaņā ar 1. pretenziju, kas nesaistās ar MCP-1, MCP-2 vai 
MCP-3.
 3. Monoklonālā antiviela vai tās antigēnsaistošais fragments 
saskaņā ar 1. pretenziju, kas saistās ar vismaz trim dažādiem 
CC hemokīniem, kuri izvēlēti no grupas, kurā ietilpst CCL2/MCP-1, 
CCL3/MIP-1α, CCL4/MIP-1β, CCL5/RANTES, CCL14/HCC-1, 
CCL15/HCC-2, CCL18/PARC un CCL23/MPIF-1.
 4. Monoklonālā antiviela vai tās antigēnsaistošais fragments 
saskaņā ar 1. pretenziju, kas saistās ar vismaz vienu determinanti 
no CCL2/MCP-1, CCL3/MIP-1α, CCL4/MIP-1β, CCL5/RANTES, 
CCL14/HCC-1, CCL15/HCC-2, CCL18/PARC un CCL23/MPIF-1, pie 
kam determinante ir izvietota starp minētā CC hemokīna CC atli-
kumiem un minētā hemokīna pēdējo C atlikumu.
 5. Monoklonālā antiviela vai tās antigēnsaistošais fragments 
saskaņā ar 1. pretenziju, kas saistās ar vismaz vienu determinanti 
no CCL2/MCP-1, CCL3/MIP-1α, CCL4/MIP-1β, CCL5/RANTES, 
CCL14/HCC-1, CCL15/HCC-2, CCL18/PARC un CCL23/MPIF-1, 
kura ir izvietota minētā CC hemokīna N-cilpā, 30-to atlikumu cilpā 
vai 40-to atlikumu cilpā.
 6. Monoklonālā antiviela vai tās antigēnsaistošais fragments 
saskaņā ar 1. pretenziju, kas saistās ar vismaz vienu determinanti 
CC hemokīna CC receptora saistošo atlikumu robežās.
 7. Monoklonālā antiviela vai tās antigēnsaistošais fragments 
saskaņā ar 1. pretenziju, kas neitralizē CC hemokīna, ar ko tas 
saistās, hemotaktisko aktivitāti.
 8. Monoklonālā antiviela vai tās antigēnsaistošais fragments 
saskaņā ar 1. pretenziju, kura tiek producēta hibridomas šūnu līnijā 
3C12F, 7D1G, 7D12A, 18V4F vai 18P7E, vai arī kura konkurējoši 
bloķē tādu antivielu saistību, kuras tiek producētas hibridomas 
šūnu līnijā 3C12F, 7D1G, 7D12A, 18V4F vai 18P7E, turklāt
 - minētā hibridomas šūnu līnija 3C12F ir deponēta Amerikas 
mikroorganismu kultūru kolekcijā (ATCC) 2010. gada 12. augustā 
ar pieejas numuru PTA-11261,
 - minētā hibridomas šūnu līnija 7D1G ir deponēta ATCC 
2010. gada 12. augustā ar pieejas numuru PTA-11257,
 - minētā hibridomas šūnu līnija 7D12A ir deponēta ATCC 
2010. gada 12. augustā ar pieejas numuru PTA-11259,
 - minētā hibridomas šūnu līnija 18V4F ir deponēta ATCC 
2010. gada 12. augustā ar pieejas numuru PTA-11260, un
 - minētā hibridomas šūnu līnija 18P7E ir deponēta ATCC 
2010. gada 12. augustā ar pieejas numuru PTA-11258.
 9. Monoklonālā antiviela vai tās antigēnsaistošais fragments 
saskaņā ar 1. pretenziju, kas saistās ar vismaz pieciem hemokīniem, 
kas izvēlēti no grupas, kurā ietilpst CCL3/MIP-1α, CCL4/MIP-1β, 
CCL5/RANTES, CCL15/HCC-2 un CCL23/MPIF-1, un kas nesaistās 
ar CCl2/MCP-1.
 10. Monoklonālā antiviela vai tās antigēnsaistošais fragments sa-
skaņā ar 1. pretenziju, kas saistās ar vismaz pieciem CC hemokīniem, 
kas izvēlēti no grupas, kurā ietilpst CCL3/MIP-1α, CCL4/MIP-1β, 
CCL5/RANTES, CCL15/HCC-2 un CCL23/MPIF-1, un kas nesaistās 
ar CCl2/MCP-1, kura ietver smagās un vieglās ķēdes CDR sekven-
ču kombinācijas (HCDR1/HCDR2/HCDR3/LCDR1/LCDR2/LCDR3), 
izvēlētas no grupas, kurā ietilpst SEQ ID NO: 3/4/5/8/9/10 un 
53/54/55/58/59/60, vai kuras konkurē par saistību ar vismaz pie-
ciem hemokīniem, izvēlētiem no CCL3/MIP-1α, CCL4/MIP-1β, 
CCL5/RANTES, CCL15/HCC-2 un CCL23/MPIF-1, ar antivielu vai 
antigēnsaistošo fragmentu, kas ietver smagās un vieglās ķēdes 
CDR sekvenču kombinācijas, izvēlētas no grupas, kurā ietilpst 
SEQ ID NO: 3/4/5/8/9/10 un 53/54/55/58/59/60.
 11. Monoklonālā antiviela vai tās antigēnsaistošais fragments 
saskaņā ar 9. pretenziju, kas tiek producēta hibridomas šūnu līnijā, 
kura producē Mab 3C12F, vai tās subkultūrā, vai kura konkurējoši 
bloķē saistību antivielai, ko producē hibridomas šūnu līnija 3C12F,
turklāt minētā hibridomas šūnu līnija 3C12F ir deponēta Amerikas 
mikroorganismu kultūru kolekcijā (ATCC) 2010. gada 12. augustā 
ar pieejas numuru PTA-11261.
 12. Monoklonālā antiviela vai tās antigēnsaistošais fragments 
saskaņā ar 1. pretenziju, kas saistās ar vismaz 4 CC hemokīniem, 

kuri izvēlēti no grupas, kurā ietilpst CCL3/MIP-1α, CCL4/MIP-1β, 
CCL5/RANTES, CCL14/HCC-1 un CCL18/PARC, un kura nesaistās 
ar CCL2/MCP-1.
 13. Monoklonālā antiviela vai tās antigēnsaistošais fragments 
saskaņā ar 1. pretenziju, kas saistās ar vismaz 4 CC hemokīniem, 
kuri izvēlēti no grupas, kurā ietilpst CCL3/MIP-1α, CCL4/MIP-1β, 
CCL5/RANTES, CCL14/HCC-1 un CCL18/PARC, un kura nesaistās 
ar CCL2/MCP-1,
kura ietver smagās un vieglās ķēdes CDR sekvenču kombinā-
cijas (HCDR1/HCDR2/HCDR3/LCDR1/LCDR2/LCDR3), izvēlētas 
no grupas, kurā ietilpst SEQ ID NO: 23/24/25/28/29/30, vai kura 
konkurē par saistību ar vismaz 4 CC hemokīniem, kuri izvēlēti no 
grupas, kurā ietilpst CCL3/MIP-1α, CCL4/MIP-1β, CCL5/RANTES, 
CCL4/HCC-1, un CCL18/PARC, ar antivielu vai antigēnsaistošu 
fragmentu, kas ietver smagās un vieglās ķēdes CDR sekvenču 
kombināciju no SEQ ID NO: 23/24/25/28/29/30.
 14. Monoklonālā antiviela vai tās antigēnsaistošais fragments 
saskaņā ar 12. pretenziju, kas tiek producēta hibridomas šūnu līnijā, 
kura producē Mab 7D1G, vai tās subkultūrā, vai kura konkurējoši 
bloķē antivielas saistību, ko producē hibridomu šūnu līnija 7D1G, 
turklāt minētā hibridomas šūnu līnija 7D1G ir deponēta Amerikas 
mikroorganismu kultūru kolekcijā (ATCC) 2010. gada 12. augustā 
ar pieejas numuru PTA-11257.
 15. Monoklonālā antiviela vai tās antigēnsaistošais fragments 
saskaņā ar 1. pretenziju, kas saistās ar vismaz 4 CC hemokīniem, 
kuri izvēlēti no grupas, kurā ietilpst CCL3/MIP-1α, CCL4/MIP-1β, 
CCL5/RANTES, CCL14/HCC-1 un CCL23/MPIF-1, un kura nesaistās 
ar CCL2/MCP-1.
 16. Monoklonālā antiviela vai tās antigēnsaistošais fragments 
saskaņā ar 1. pretenziju, kas saistās ar vismaz 4 CC hemokīniem, 
kuri izvēlēti no grupas, kurā ietilpst CCL3/MIP-1α, CCL4/MIP-1β, 
CCL5/RANTES, CCL14/HCC-1 un CCL23/MPIF-1, un kura nesaistās 
ar CCL2/MCP-1, kura ietver smagās un vieglās ķēdes CDR sekven-
ču kombinācijas (HCDR1/HCDR2/HCDR3/LCDR1/LCDR2/LCDR3) 
no SEQ ID NO: 13/14/15/18/19/20, vai kura konkurē par saistību 
ar vismaz 4 CC hemokīniem, kuri izvēlēti no grupas, kurā ietilpst 
CCL3/MIP-1α, CCL4/MIP-1β, CCL5/RANTES, CCL4/HCC-1, un 
CCL23/MPIF-1, ar antivielu vai antigēnsaistošu fragmentu, kas 
ietver smagās un vieglās ķēdes CDR sekvenču kombināciju no 
SEQ ID NO: 13/14/15/18/19/20.
 17. Monoklonālā antiviela vai tās antigēnsaistošais fragments 
saskaņā ar 15. pretenziju, kas tiek producēta hibridomas šūnu līnijā, 
kura producē Mab 7D12A vai tās subkultūrā, vai kura konkurējoši 
bloķē antivielas saistību, ko producē hibridomu šūnu līnija 7D12A, 
turklāt minētā hibridomas šūnu līnija 7D12A ir deponēta Amerikas 
mikroorganismu kultūru kolekcijā (ATCC) 2010. gada 12. augustā 
ar pieejas numuru PTA-11259.
 18. Monoklonālā antiviela vai tās antigēnsaistošais fragments 
saskaņā ar 1. pretenziju, kas saistās ar trim CC hemokīniem, 
izvēlētiem no grupas, kurā ietilpst CCL3/MIP-1α, CCL4/MIP-1β un 
CCL5/RANTES, un kura nesaistās ar CCL2/MCP-1.
 19. Monoklonālā antiviela vai tās antigēnsaistošais fragments 
saskaņā ar 1. pretenziju, kas saistās ar CCL3/MIP-1α, CCL4/MIP-
1β un CCL5/RANTES, un kura nesaistās ar CCL2/MCP-1, kura 
ietver smagās un vieglās ķēdes CDR sekvenču kombināciju 
(HCDR1/HCDR2/HCDR3/LCDR1/LCDR2/LCDR3), izvēlētu no gru-
pas, kurā ietilpst SEQ ID NO: 33/34/35/38/39/40 un 63/64/65/68/69/70, 
vai kura konkurē par saistību ar CCL3/MIP-1α, CCL4/MIP-1β un 
CCL5/RANTES, ar antivielu vai antigēnsaistošu fragmentu, kas 
ietver smagās un vieglās ķēdes CDR sekvenču kombināciju, iz-
vēlētu no grupas, kurā ietilpst SEQ ID NO: 33/34/35/38/39/40 un 
63/64/65/68/69/70.
 20. Monoklonālā antiviela vai tās antigēnsaistošais fragments 
saskaņā ar 18. pretenziju, kas tiek producēta hibridomas šūnu 
līnijā, kura producē MAb 18V4F, vai tās subkultūrā, vai kura 
konkurējoši bloķē antivielas saistību, ko producē hibridomu šūnu 
līnija 18V4F,
turklāt minētā hibridomas šūnu līnija 18V4F ir deponēta Amerikas 
mikroorganismu kultūru kolekcijā (ATCC) 2010. gada 12. augustā 
ar pieejas numuru PTA-11260.
 21. Monoklonālā antiviela vai tās antigēnsaistošais fragments 
saskaņā ar 1. pretenziju, kas saistās ar vismaz trim CC hemokīniem, 
izvēlētiem no grupas, kurā ietilpst CCL3/MIP-1α, CCL4/MIP-1β un 
CCL5/RANTES, un kura nesaistās ar CCL2/MCP-1.
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 22. Monoklonālā antiviela vai tās antigēnsaistošais fragments 
saskaņā ar jebkuru no 9., 12., 15., 18. vai 21. pretenzijas, kas 
saistās ar determinanti vismaz viena minētā CC hemokīna N-cilpā, 
30-to atlikumu cilpā vai 40-to atlikumu cilpā.
 23. Monoklonālā antiviela vai tās antigēnsaistošais fragments 
saskaņā ar jebkuru no 9., 12., 15., 18. vai 21. pretenzijas, kas 
saistās ar vismaz vienu CCL3/MIP-1α antigēna determinanti, kas 
izvietota atlikumos 11-15 (CCFSY), atlikumos 17-24 (SRQIPQNF), 
atlikumos 34-35 (QC) vai atlikumos 57-67 (EWVQKYVSDLE) 
SEQ ID NO: 71 sastāvā,
kas saistās ar vismaz vienu CCL4/MIP-1β antigēna determinanti, kas 
izvietota atlikumos 11-15 (CCFSY), atlikumos 17-24 (ARKLPHNF), 
atlikumos 34-35 (LC) vai atlikumos 57-67 (SWVQEYVYDLE) 
SEQ ID NO: 72 sastāvā,
kas saistās ar vismaz vienu CCL5/RANTES antigēna deter-
minanti, kas izvietota atlikumos 10-14 (CCFAY), atlikumos 
16-23 (ARPLPRAH), atlikumos 33-34 (KC) vai atlikumos 56-66 
(KWVREYINSLE) SEQ ID NO: 73 sastāvā.
 24. Monoklonālā antiviela vai tās antigēnsaistošais frag-
ments saskaņā ar 1. pretenziju, kas saistās ar vismaz trim he-
mokīniem, kas izvēlēti no grupas, kurā ietilpst CCL3/MIP-1α, 
CCL4/MIP-1β un CCL5/RANTES, un kura nesaistās ar CCL2/MCP-1, 
kura ietver smagās un vieglās ķēdes CDR sekvenču kombi-
nāciju (HCDR1/HCDR2/HCDR3/LCDR1/LCDR2/LCDR3) no 
SEQ ID NO: 43/44/45/48/49/50, vai kura konkurē par saistību ar 
CCL3/MIP-1α, CCL4/MIP-1β un CCL5/RANTES, ar antivielu vai 
antigēnsaistošu fragmentu, kas ietver smagās un vieglās ķēdes 
CDR sekvenču kombināciju no SEQ ID NO: 43/44/45/48/49/50.
 25. Monoklonālā antiviela vai tās antigēnsaistošais fragments 
saskaņā ar 21. pretenziju, kas tiek producēta hibridomas šūnu 
līnijā, kura producē Mab 18P7E, vai tās subkultūrā, vai kura 
konkurējoši bloķē antivielas saistību, ko producē hibridomu šūnu 
līnija 18P7E,
turklāt minētā hibridomas šūnu līnija 18P7E ir deponēta Amerikas 
mikroorganismu kultūru kolekcijā (ATCC) 2010. gada 12. augustā 
ar pieejas numuru PTA-11258.
 26. Monoklonālā antiviela vai tās antigēnsaistošais fragments 
saskaņā ar jebkuru no 1., 9., 12., 15., 18. vai 21. pretenzijas, kas 
ir cilvēka antiviela, humanizēta antiviela vai himēriska cilvēka-peles 
antiviela, vai tās antigēnsaistošs fragments.
 27. Hibridomas šūnu līnija, kas producē monoklonālu antivielu 
saskaņā ar 1. pretenziju.
 28. Kompozīcija, kas ietver vismaz vienu monoklonālo antivielu 
vai tās antigēnsaistošo fragmentu saskaņā ar 1. pretenziju, kom-
binācijā ar nesēju, palīgvielu vai bufervielu.
 29. Monoklonāla antiviela saskaņā ar 1. pretenziju vai tās 
antigēnsaistošs fragments pielietošanai slimības, traucējuma vai 
stāvokļa, mediēta ar vienu vai vairākiem hemokīniem, ārstēšanai, 
turklāt minētā slimība, traucējums vai stāvoklis ir izvēlēts no gru-
pas, kurā ietilpst reimatoīdais artrīts, izkaisītā skleroze, fibrotiska 
slimība, ateroskleroze, astma, onkogēnas slimības, iekaisīgu zarnu 
slimības, atopiskais dermatīts, psoriāze, insults, orgānu transplan-
tācija, HOPS, glomerulonefrīts, lupus nefrīts, skleroderma, ciroze, 
Alcheimera slimība, aizsprostojuma izsaukta sirds išēmija, koronāra 
restenoze, diabētiska nefropātija/neiropātija/retinopātija, osteoartrīts, 
periodontīts, raugu vai vīrusu infekcijas, grūtniecības traucējumi.
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Rīga, LV-1010, LV
 (54) IMIDAZOPIRIDĪNA VAI IMIDAZOPIRIMIDĪNA ATVASINĀ-

JUMI KĀ FOSFODIESTERĀZES 10A INHIBITORI
  IMIDAZOPYRIDINE OR IMIDAZOPYRIMIDINE DERIVA-

TIVES AS PHOSPHODIESTERASE 10A INHIBITORS
 (57) 1. Savienojumi ar formulu (I)

raksturīgi ar to, ka
A ir N atoms vai C(R6) grupa,
R1 ir H atoms, C1-7alkilgrupa vai fluor-C1-7alkilgrupa,
R2 ir H atoms, C(O)NR7R8 vai C(O)OR9 grupa,
R3 ir H atoms, NR10R11 grupa, C1-7alkilgrupa, C1-7alkoksigrupa, 
fluor-C1-7alkilgrupa vai fluor-C1-7alkoksigrupa,
R4 ir H atoms, C1-7alkilgrupa, fluor-C1-7alkilgrupa, C1-7alkoksigrupa 
vai fluor-C1-7alkoksigrupa,
R5 ir arilgrupa vai heteroarilgrupa, kas neobligāti aizvietota ar 1 līdz 
3 aizvietotājiem, neatkarīgi izvēlētiem no grupas, kurā ietilpst ha-
logēna atoms, C1-7alkilgrupa, C1-7alkoksigrupa, fluor-C1-7alkilgrupa, 
fluor-C1-7alkoksigrupa un hidroksilgrupa,
R6 ir H atoms, halogēna atoms, ciāngrupa, cikloalkilgrupa, C1-7alkil-
grupa, cikloalkil-C1-7alkilgrupa, C1-7alkoksigrupa, fluor-C1-7alkilgrupa 
vai fluor-C1-7alkoksigrupa,
R7 un R8 neatkarīgi viens no otra ir izvēlēti no grupas, kurā ietilpst 
H atoms, C1-7alkilgrupa, C1-7alkoksi-C1-7alkilgrupa, fluor-C1-7alkil-
grupa, cikloalkilgrupa, cikloalkil-C1-7alkilgrupa, NH2-C1-7alkilgrupa, 
N(H,C1-7alkil)-C1-7alkilgrupa, N(C1-7alkil2)-C1-7alkilgrupa, hidroksi-
C1-7alkil grupa, hidroksi-C1-7alkoksi-C1-7alkilgrupa, NH2C(O)-C1-7alkil-
grupa, N(H,C1-7alkil)C(O)-C1-7alkilgrupa, N(C1-7alkil2)C(O)-C1-7alkil-
grupa, C1-7alkoksigrupa, hidroksi-C1-7alkil-oksetanil-C1-7alkilgrupa, 
okso-tetra hidrofuranilgrupa, tetrahidrofuranil-C1-7alkilgrupa, okso-
tetra hidro furanil-C1-7alkilgrupa, hidroksi-fluor-C1-7alkilgrupa, tetra-
hidro furanil grupa, arilgrupa un heteroarilgrupa, no kurām arilgrupa 
vai heteroarilgrupa neobligāti var tikt aizvietota ar 1 līdz 3 aizvie-
totājiem, neatkarīgi izvēlētiem no grupas, kurā ietilpst halogēna 
atoms, C1-7alkil grupa, C1-7alkoksigrupa, fluor-C1-7alkilgrupa, fluor-
C1-7alk oksi grupa un hidroksilgrupa,
vai R7 un R8 kopā ar N atomu, pie kura tie saistīti, veido hetero-
ciklil grupu, izvēlētu no grupas, kurā ietilpst pirolidinilgrupa, 
azetidinil grupa, morfolinilgrupa, 5,6-dihidro-8H-[1,2,4]triazolo[4,3-
a]pir azinil grupa, 3,4-dihidro-1H-pirolo[1,2-a]pirazinilgrupa, 2-oksa-
6-aza-spiro[3.3]heptilgrupa, 5,6-dihidro-8H-imidazo[1,2-a]pirazinil-
grupa, [1,4]oksazepanilgrupa, piperazinilgrupa, tiomorfolinilgrupa 
un 2-oksa-5-aza-biciklo[2.2.1]heptilgrupa, un šī heterociklilgrupa 
var tikt aizvietota ar 1 līdz 3 aizvietotājiem, neatkarīgi izvēlētiem 
no grupas, kurā ietilpst halogēna atoms, C1-7alkilgrupa, C1-7alkil-
C(O)grupa, C1-7alkoksi-C1-7alkilgrupa, oksogrupa, hidroksilgrupa, hidr-
oksi-C1-7alkilgrupa, N(C1-7alkil2)grupa, NH2 grupa, N(H,C1-7alkil)grupa, 
fluor-C1-7alkilgrupa, fluor-C1-7alkil-C(O)grupa, C1-7alkoksigrupa un 
fluor-C1-7alkoksigrupa,
R9 ir H atoms, C1-7alkilgrupa vai fluor-C1-7alkilgrupa,
R10 un R11 neatkarīgi viens no otra ir H atoms, C1-7alkilgrupa vai 
fluor-C1-7alkilgrupa, vai R10 un R11 kopā ar N atomu, pie kura tie 
saistīti, veido heterociklilgrupu, izvēlētu no grupas, kurā ietilpst 
piperidinilgrupa, morfolinilgrupa, pirolidinilgrupa, azetidinilgrupa un 
piperazinilgrupa, un šī heterociklilgrupa neobligāti var tikt aizvie-
tota ar 1 līdz 3 aizvietotājiem, neatkarīgi izvēlētiem no grupas, 
kurā ietilpst halogēna atoms, C1-7alkilgrupa, C1-7alkoksigrupa, fluor-
C1-7alkil grupa un fluor-C1-7alkoksigrupa,
un to farmaceitiski pieņemami sāļi.
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 2. Savienojumi saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt A ir N.
 3. Savienojumi saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt A ir R6, un 
R6 ir tāds, kā noteikts 1. pretenzijā.
 4. Savienojumi saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 3. pretenzijai, 
turklāt R1 ir H atoms vai C1-7alkilgrupa.
 5. Savienojumi saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 4. pretenzijai, 
turklāt R1 ir metilgrupa.
 6. Savienojumi saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 5. pretenzijai, 
turklāt R2 ir C(O)NR7R8 un R7un R8 ir tādi, kā noteikti 1. pretenzijā.
 7. Savienojumi saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 6. pretenzijai, 
turklāt R3 ir H atoms vai NR10R11 un R10 un R11 ir tādi, kā noteikti 
1. pretenzijā.
 8. Savienojumi saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 7. pretenzijai, 
turklāt R3 ir H atoms.
 9. Savienojumi saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 8. pretenzijai, 
turklāt R4 ir H atoms vai C1-7alkilgrupa.
 10. Savienojumi saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 9. pretenzijai, 
turklāt R4 ir H atoms.
 11. Savienojumi saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 10. pretenzijai, 
turklāt R5 ir fenilgrupa vai tiazolilgrupa, kura neobligāti var tikt aiz-
vietota ar 1 vai 2 aizvietotājiem, neatkarīgi izvēlētiem no halogēna 
atomiem.
 12. Savienojumi saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 11. pretenzijai, 
turklāt R5 ir fenilgrupa.
 13. Savienojumi saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 12. pretenzijai, 
turklāt R6 ir H atoms, halogēna atoms, ciāngrupa vai cikloalkilgrupa.
 14. Savienojumi saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 13. pretenzijai, 
turklāt R6 ir H atoms, broma vai hlora atoms, ciāngrupa vai ciklo-
propilgrupa.
 15. Savienojumi saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 14. pretenzijai, 
turklāt R7 un R8 neatkarīgi viens no otra ir izvēlēti no grupas, kurā ie-
tilpst H atoms, C1-7alkilgrupa, C1-7alkoksi-C1-7alkilgrupa, fluor-C1-7alkil-
grupa, cikloalkilgrupa, N(H,C1-7alkil)-C1-7alkilgrupa, hidroksi-C1-7alkil-
grupa, hidroksi-C1-7alkoksi-C1-7alkilgrupa, N(C1-7alkil)2C(O)-C1-7alkil-
grupa, C1-7alkoksigrupa, 3-(hidroksi-C1-7alkil)-oksetan-3-il-C1-7alkil-
grupa, 2-okso-tetrahidrofuranilgrupa, tetrahidrofuranil-C1-7alkilgrupa, 
hidroksi-fluor-C1-7alkilgrupa, tetrahidrofuranilgrupa, fenilgrupa un 
piridinilgrupa,
vai R7 un R8 kopā ar N atomu, pie kura tie saistīti, veido hetero-
ciklilgrupu, kas izvēlēta no grupas, kurā ietilpst pirolidinilgrupa, 
azetidinilgrupa, morfolinilgrupa, 5,6-dihidro-8H-[1,2,4]triazolo[4,3-
a]pirazinilgrupa, 3,4-dihidro-1H-pirolo[1,2-a]pirazinilgrupa, 2-oksa-
6-aza-spiro[3.3]heptilgrupa, 5,6-dihidro-8H-imidazo[1,2-a]pirazinil-
grupa, [1,4]oksazepanilgrupa, piperazinilgrupa, tiomorfolinilgrupa 
un 2-oksa-5-aza-biciklo[2.2.1]heptilgrupa, un šī heterociklilgrupa 
neobligāti var tikt aizvietota ar 1 līdz 3 aizvietotājiem, kas neatka-
rīgi izvēlēti no grupas, kurā ietilpst halogēna atoms, C1-7alkilgrupa, 
C1-7alkil-C(O)-grupa, C1-7alkoksi-C1-7alkilgrupa, oksogrupa, hidroksil-
grupa, hidroksi-C1-7alkilgrupa, N(C1-7alkil)2 grupa.
 16. Savienojumi saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 15. pretenzijai, 
turklāt R7 un R8 neatkarīgi viens no otra ir izvēlēti no grupas, 
kurā ietilpst H atoms, C1-7alkilgrupa, C1-7alkoksi-C1-7alkilgrupa un 
hidroksi-C1-7alkilgrupa, vai R7 un R8 kopā ar N atomu, pie kura 
tie saistīti, veido heterociklilgrupu, izvēlētu no azetidinilgrupas un 
morfolinilgrupas, kuru heterociklilgrupas neobligāti var tikt aizvieto-
tas ar 1 vai 2 aizvietotājiem, neatkarīgi izvēlētiem no grupas, kurā 
ietilpst halogēna atoms un hidroksilgrupa.
 17. Savienojumi saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 16. pretenzijai, 
turklāt R7 un R8 neatkarīgi viens no otra ir izvēlēti no grupas, kurā 
ietilpst H atoms, metilgrupa, 3-metoksipropilgrupa un 3-hidroksi-
propil grupa, vai R7 un R8 kopā ar N atomu, pie kura tie saistīti, 
veido 3,3-difluorazetidin-1-ilgrupu, morfolin-4-ilgrupu, azetidin-1-il-
grupu vai 3-hidroksiazetidin-1-ilgrupu.
 18. Savienojumi saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 17. pretenzijai, 
turklāt R9 ir C1-7alkilgrupa.
 19. Savienojumi saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 18. pretenzijai, 
turklāt R10 un R11 kopā ar N atomu, pie kura tie saistīti, veido 
piperidinilgrupu vai morfolinilgrupu.
 20. Savienojumi saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 19. pretenzijai, 
izvēlēti no grupas, kurā ietilpst
4-hlor-2-metil-2H-pirazol-3-karbonskābes (2-fenil-imidazo[1,2-a]pi-
ridin-7-il)-amīds,
2-metil-2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 4-amīds un 3-[(2-fenil-imid-
azo[1,2-a]piridin-7-il)-amīds],

2-metil-2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 4-dimetilamīds un 3-[(2-fenil-
imid azo[1,2-a]piridin-7-il)-amīds],
2-metil-2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 4-dimetilamīds un 3-{[2-(4- 
fluor-fenil)-imidazo[1,2-a]piridin-7-il]-amīds},
4-hlor-2-metil-2H-pirazol-3-karbonskābes (2-tiazol-2-il-imidazo[1,2-
a]piridin-7-il)-amīds,
2-metil-2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 4-metilamīds un 3-[(2-fenil-
imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amīds],
2-metil-2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 4-dimetilamīds un 3-{[2-(3- 
fluor-fenil)-imidazo[1,2-a]piridin-7-il]-amīds},
2-metil-2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 4-dimetilamīds un 3-[(2-tiazol-
2-il-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amīds],
4-hlor-2-metil-2H-pirazol-3-karbonskābes (3-metil-2-fenil-imidazo[1,2-
a]piridin-7-il)-amīds,
1-metil-5-(2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-ilkarbamoil)-1H-pirazol-
4-karbonskābes etilesteris,
5-(2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-ilkarbamoil)-1H-pirazol-4-karbon-
skābes etilesteris,
1-etil-5-(2-fenilimidazo[1,2-a]piridin-7-ilkarbamoil)-1H-pirazol-4-
karbon skābes etilesteris,
2-metil-4-(pirolidin-1-karbonil)-2H-pirazol-3-karbonskābes (2-fenil-
imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amīds,
5-(6-ciān-2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-ilkarbamoil)-1-metil-1H-pir-
azol-4-karbonskābes etilesteris,
2-metil-2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 4-(metil-propil-amīds) un 
3-[(2-fen il-imid azo[1,2-a]piridin-7-il)-amīds],
2-metil-2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 4-[(2-metoksi-etil)-metil-
amīds] un 3-[(2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amīds],
4-(3,3-difluor-azetidīn-1-karbonil)-2-metil-2H-pirazol-3-karbon skābes 
(2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amīds,
2-metil-2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 3-[(2-fenil-imidazo[1,2-a]pirid-
in-7-il)-amīds] un 4-[(2,2,2-trifluoretil)-amīds],
2-metil-2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 4-ciklopropilamīds un 3-[(2- 
fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amīds],
2-metil-4-(morfolīn-4-karbonil)-2H-pirazol-3-karbonskābes (2-fenil-
imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amīds,
2-metil-2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 4-[metil-(2-metilamino-etil)-
amīds] un 3-[(2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amīds],
2-metil-2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 4-dietilamīds un 3-[(2-fenil-
imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amīds],
2-metil-2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 4-[(2-hidroksietil)-amīds] un 
3-[(2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amīds],
2-metil-2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 4-terc-butilamīds un 3-[(2- 
fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amīds],
2-metil-2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 4-izopropilamīds un 3-[(2- 
fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amīds],
4-(azetidin-1-karbonil)-2-metil-2H-pirazol-3-karbonskābes (2-fenil-
imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amīds,
4-(5,6-dihidro-8H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirazin-7-karbonil)-2-metil-2H-
pirazol-3-karbonskābes (2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amīds,
2-metil-2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 4-[(3-metoksi-propil)-amīds] 
un 3-[(2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amīds],
2-metil-2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 4-[(3-hidroksipropil)-amīds] 
un 3-[(2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amīds],
2-metil-2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 4-{[2-(2-hidroksi-etoksi)-etil]-
amīds} un 3-[(2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amīds],
2-metil-2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 4-dimetilkarbamoilmetil-amīds 
un 3-[(2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amīds],
2-metil-2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 4-(metoksi-metil-amīds) un 
3-[(2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amīds],
2-metil-2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 4-[(3-hidroksimetil-oksetan-
3-ilmetil)-amīds] un 3-[(2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amīds],
2-metil-2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 4-[(2-okso-tetrahidro-furan-
3-il)-amīds] un 3-[(2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amīds],
2-metil-2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 4-[(2-hidroksipropil)-amīds] 
un 3-[(2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amīds],
2-metil-2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 4-[(2-hidroksi-1-metil-etil)-
amīds] un 3-[(2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amīds],
2-metil-2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 3-[(2-fenil-imidazo[1,2-a]pirid-
in-7-il)-amīds] un 4-[(tetrahidro-furan-2-ilmetil)-amīds],
2-metil-4-(1-metil-3,4-dihidro-1H-pirol[1,2-a]pirazīn-2-karbonil)-2H-
pirazol-3-karbonskābes (2-fenilimidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amīds,
2-metil-2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 3-[(2-fenil-imidazo[1,2-a]pirid-
in-7-il)-amīds] un 4-[(3,3,3-trifluor-2-hidroksipropil)-amīds],
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2-metil-2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 3-[(2-fenil-imidazo[1,2-a]pirid-
in-7-il)-amīds] un 4-[(tetrahidro-furan-3-ilmetil)-amīds],
2-metil-2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 3-[(2-fenil-imidazo[1,2-a]piri-
din-7-il)-amīds] un 4-[(tetrahidro-furan-3-il)-amīds],
2-metil-4-(2-oksa-6-aza-spiro[3.3]heptan-6-karbonil)-2H-pirazol-
3-karbonskābes (2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amīds,
4-(5,6-dihidro-8H-imidazo[1,2-a]pirazin-7-karbonil)-2-metil-2H-pir-
azol-3-karbonskābes (2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amīds,
2-metil-4-([1,4]oksazepan-4-karbonil)-2H-pirazol-3-karbonskābes 
(2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amīds,
4-(4-acetil-piperazin-1-karbonil)-2-metil-2H-pirazol-3-karbonskābes 
(2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amīds,
2-metil-4-(piperazin-1-karbonil)-2H-pirazol-3-karbonskābes (2-fenil-
imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amīds,
4-((S)-2-metoksimetil-pirolidin-1-karbonil)-2-metil-2H-pirazol-3-
karbon skābes (2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amīds,
4-(1,1-diokso-tiomorfolīn-4-karbonil)-2-metil-2H-pirazol-3-karbon-
skābes (2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amīds,
2-metil-4-(3-okso-piperazin-1-karbonil)-2H-pirazol-3-karbonskābes 
(2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amīds,
4-(3-hidroksi-azetidīn-1-karbonil)-2-metil-2H-pirazol-3-karbonskābes 
(2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amīds,
2-metil-4-((1S,4S)-2-oksa-5-aza-biciklo[2.2.1]heptan-5-karbonil)-2H-
pirazol-3-karbonskābes (2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amīds,
2-metil-4-(4-metil-piperazin-1-karbonil)-2H-pirazol-3-karbonskābes 
(2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amīds,
4-(3-hidroksimetil-morfolīn-4-karbonil)-2-metil-2H-pirazol-3-karbon-
skābes (2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amīds,
2-metil-2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 4-fenilamīds un 3-[(2-fenil-
imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amīds],
2-metil-2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 3-[(2-fenil-imidazo[1,2-a]piri-
din-7-il)-amīds] un 4-piridin-4-ilamīds,
2-metil-2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 4-[bis-(2-hidroksi-etil)-amīds] 
un 3-[(2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amīds],
2-metil-2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 4-[(1-hidroksimetil-propil)-
amīds] un 3-[(2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amīds],
4-(3-hidroksi-pirolidin-1-karbonil)-2-metil-2H-pirazol-3-karbonskābes 
(2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amīds,
4-(3-dimetilamino-pirolidin-1-karbonil)-2-metil-2H-pirazol-3-karbon-
skābes (2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amīds,
4-(3-dimetilamino-pirolidin-1-karbonil)-2-metil-2H-pirazol-3-karbon-
skābes (2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amīds,
2-metil-2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 4-[(2,3-dihidroksi-propil)-
metil-amīds] un 3-[(2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amīds],
2-metil-2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 4-[(2-metoksi-etil)-amīds] un 
3-[(2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amīds],
4-(azetidin-1-karbonil)-2-etil-2H-pirazol-3-karbonskābes (2-fenil-
imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amīds,
4-hlor-2-metil-2H-pirazol-3-karbonskābes (5-morfolin-4-il-2-fenil-
imidazo[1,2-c]pirimidin-7-il)-amīds,
2-metil-2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 3-{[2-(3-hlor-fenil)-imid-
azo[1,2-a]piridin-7-il]-amīds} un 4-dimetilamīds,
2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 4-metilamīds un 3-[(2-fenil-imid-
azo[1,2-a]piridin-7-il)-amīds],
2-metil-2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 4-[(2-hidroksi-1-hidroksimetil-
etil)-amīds] un 3-[(2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amīds],
4-(azetidin-1-karbonil)-2-metil-2H-pirazol-3-karbonskābes (6-brom-
2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amīds,
4-(azetidin-1-karbonil)-2-metil-2H-pirazol-3-karbonskābes (6-ciano-
2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amīds,
2-metil-4-(morfolīn-4-karbonil)-2H-pirazol-3-karbonskābes (6-ciano-
2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amīds,
4-(azetidin-1-karbonil)-2-metil-2H-pirazol-3-karbonskābes (6-hlor-
2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amīds,
4-(azetidin-1-karbonil)-2-metil-2H-pirazol-3-karbonskābes (2-fenil-
5-piperidin-1-il-imidazo[1,2-c]pirimidin-7-il)-amīds,
2-metil-4-(morfolīn-4-karbonil)-2H-pirazol-3-karbonskābes (6-hlor-
2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amīds,
2-metil-4-(morfolīn-4-karbonil)-2H-pirazol-3-karbonskābes (5-morfol-
in-4-il-2-fenil-imidazo[1,2-c]pirimidin-7-il)-amīds,
4-(azetidin-1-karbonil)-2-metil-2H-pirazol-3-karbonskābes (6-ciklo-
propil-2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amīds,
2-metil-4-(morfolīn-4-karbonil)-2H-pirazol-3-karbonskābes (6-ciklo-
propil-2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amīds,

4-(azetidin-1-karbonil)-2-metil-2H-pirazol-3-karbonskābes (5-morfo-
lin-4-il-2-fenil-imidazo[1,2-c]pirimidin-7-il)-amīds,
2-metil-2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 3-[(6-ciano-2-fenil-imid-
azo[1,2-a]piridin-7-il)-amīds] un 4-[(3-hidroksipropil)-amīds],
2-metil-4-(piperazin-1-karbonil)-2H-pirazol-3-karbonskābes (6-ciano-
2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amīds,
2-metil-2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 3-[(6-ciano-2-fenil-imid-
azo[1,2-a]piridin-7-il)-amīds] un 4-[(2-hidroksipropil)-amīds],
4-hlor-2-metil-2H-pirazol-3-karbonskābes (2-fenil-imidazo[1,2-
c]pirimid in-7-il)-amīds,
2-metil-2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 4-amīds un 3-[(2-fenil-imid-
azo[1,2-c]pirimidin-7-il)-amīds],
2-metil-2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 4-dimetilamīds un 3-[(2-fenil-
imidazo[1,2-c]pirimidin-7-il)-amīds],
1-metil-5-(2-fenil-imidazo[1,2-c]pirimidin-7-ilkarbamoil)-1H-pirazol-
4-karbonskābes etilesteris,
2-metil-2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 4-metilamīds un 3-[(2-fenil-
imidazo[1,2-c]pirimidin-7-il)-amīds],
2-metil-2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 4-[(3-metoksi-propil)-amīds] 
un 3-[(2-fenil-imidazo[1,2-c]pirimidin-7-il)-amīds],
4-(azetidin-1-karbonil)-2-metil-2H-pirazol-3-karbonskābes (2-fenil-
imidazo[1,2-c]pirimidin-7-il)-amīds,
2-metil-2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 4-izopropilamīds un 3-[(2- 
fenil-imidazo[1,2-c]pirimidin-7-il)-amīds],
2-metil-2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 4-[(2-hidroksietil)-amīds] un 
3-[(2-fenil-imidazo[1,2-c]pirimidin-7-il)-amīds] un
2-metil-4-(morfolīn-4-karbonil)-2H-pirazol-3-karbonskābes (2-fenil-
imidazo[1,2-c]pirimidin-7-il)-amīds,
un to farmaceitiski pieņemami sāļi.
 21. Savienojumi saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 20. pretenzijai, 
izvēlēti no grupas, kurā ietilpst:
2-metil-2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 4-dimetilamīds 3-[(2-fenil-
imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amīds],
4-(3,3-difluor-azetidin-1-karbonil)-2-metil-2H-pirazol-3-karbonskābes 
(2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amīds,
2-metil-4-(morfolīn-4-karbonil)-2H-pirazol-3-karbonskābes (2-fenil-
imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amīds,
4-(azetidin-1-karbonil)-2-metil-2H-pirazol-3-karbonskābes (2-fenil-
imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amīds,
2-metil-2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 4-[(3-metoksi-propil)-
amīds] 3-[(2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amīds],
2-metil-2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 4-[(3-hidroksi-propil)-
amīds] 3-[(2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amīds],
2-metil-2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 4-[(2-hidroksi-propil)-
amīds] 3-[(2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amīds],
2-metil-2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 4-[(2-hidroksi-1-metil-etil)-
amīds] 3-[(2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amīds],
4-(3-hidroksi-azetidin-1-karbonil)-2-metil-2H-pirazol-3-karbonskābes 
(2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amīds,
4-(azetidīn-1-karbonil)-2-metil-2H-pirazol-3-karbonskābes (6-brom-
2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amīds,
2-metil-4-(morfolīn-4-karbonil)-2H-pirazol-3-karbonskābes (6-ciano-
2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amīds,
4-(azetidin-1-karbonil)-2-metil-2H-pirazol-3-karbonskābes (6-hlor-
2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amīds,
2-metil-4-(morfolīn-4-karbonil)-2H-pirazol-3-karbonskābes (6-hlor-
2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amīds,
4-(azetidin-1-karbonil)-2-metil-2H-pirazol-3-karbonskābes (6-ciklo-
propil-2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amīds,
2-metil-4-(morfolīn-4-karbonil)-2H-pirazol-3-karbonskābes (6-ciklo-
propil-2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amīds,
2-metil-2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 4-dimetilamīds 3-[(2-fenil-
imidazo[1,2-c]pirimidin-7-il)-amīds],
2-metil-2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 4-[(3-metoksi-propil)-amīds] 
un 3-[(2-fenil-imidazo[1,2-c]pirimidin-7-il)-amīds],
4-(azetidin-1-karbonil)-2-metil-2H-pirazol-3-karbonskābes (2-fenil-
imidazo[1,2-c]pirimidin-7-il)-amīds un
2-metil-4-(morfolīn-4-karbonil)-2H-pirazol-3-karbonskābes (2-fenil-
imidazo[1,2-c]pirimidin-7-il)-amīds
un to farmaceitiski pieņemami sāļi.
 22. Farmaceitiskas kompozīcijas, kas ietver savienojumu saska-
ņā ar jebkuru no 1. līdz 21. pretenzijai un farmaceitiski pieņemamu 
nesēju un/vai adjuvantu.
 23. Savienojumi saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 21. pretenzijai 
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lietošanai par terapeitiski aktīvām vielām sekojošu slimību un 
traucējumu ārstēšanai, un/vai profilaksei: psihotiski traucējumi, 
šizofrēnija, ar šizofrēniju pozitīvi, negatīvi un/vai kognitīvi saistīti 
simptomi, murgi, vielu izsaukti psihotiski traucējumi, raižu tipa 
traucējumi, paniski traucējumi, piespiedu maniakāli traucējumi, 
akūti stresa traucējumi, vispārīgi raižu tipa traucējumi, narkotiku 
atkarības, kustību traucējumi, Pārkinsona slimība, nogurušo kāju 
sindroms, apziņas deficīts, Alcheimera slimība, vairākkārtēja infarkta 
demence, garastāvokļa traucējumi, depresija, bipolārie traucējumi, 
neiropsihiatriski stāvokļi, psihozes, uzmanības deficīta/hiperaktivi-
tātes traucējumi, uzmanības traucējumi, diabēts un ar to saistī-
tas slimības, II tipa cukura diabēts, neirodeģeneratīvi traucējumi, 
Hantingtona slimība, izkaisītā skleroze, trieka, muguras smadzeņu 
bojājums, solīdie audzēji, ļaundabīgas hematoloģiskas slimības, 
nieru šūnu karcinoma un krūts vēzis.
 24. Savienojumu saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 21. pretenzijai 
pielietošana medikamentu iegūšanai sekojošu slimību un stāvokļu 
ārstēšanai un novēršanai: psihotiski traucējumi, šizofrēnija, ar ši-
zofrēniju pozitīvi, negatīvi un/vai kognitīvi saistīti simptomi, murgi, 
vielu izsaukti psihotiski traucējumi, raižu tipa traucējumi, paniski 
traucējumi, piespiedu maniakāli traucējumi, akūti stresa traucējumi, 
vispārīgi raižu tipa traucējumi, narkotiku atkarības, kustību traucē-
jumi, Pārkinsona slimība, nogurušo kāju sindroms, apziņas deficīts, 
Alcheimera slimība, vairākkārtēja infarkta demence, garastāvokļa 
traucējumi, depresija, bipolārie traucējumi, neiropsihiatriski stāvokļi, 
psihozes, uzmanības deficīta/hiperaktivitātes traucējumi, uzmanības 
traucējumi, diabēts un ar to saistītas slimības, II tipa cukura dia-
bēts, neirodeģeneratīvi traucējumi, Hantingtona slimība, izkaisītā 
skleroze, trieka, muguras smadzeņu bojājums, solīdie audzē ji, 
ļaundabīgas hematoloģiskas slimības, nieru šūnu karcinoma un 
krūts vēzis.
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 (54) DIHIDROOROTĀTA DEHIDROGENĀZES INHIBITORI KĀ 

PRETMALĀRIJAS LĪDZEKĻI
  ANTIMALARIAL AGENTS THAT ARE INHIBITORS OF 

DIHYDROOROTATE DEHYDROGENASE
 (57) 1. Savienojums, kas ir izvēlēts no sekojošas tabulas:

 ,

un tā stereoizomēri, tautomēri, solvāti un farmaceitiski pieņemami 
sāļi.
 2. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, kas ir izvēlēts no 
sekojošas tabulas:
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,
un tā stereoizomēri, tautomēri, solvāti un farmaceitiski pieņemami 
sāļi.
 3. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, kas ir izvēlēts no 
sekojošas tabulas:

 
,

un tā stereoizomēri, tautomēri, solvāti un farmaceitiski pieņemami 
sāļi.
 4. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 3. pretenzijai 
ar formulu:

,

turklāt R ir izvēlēts no Cl, CF3 un SF5, un tā stereoizomēri, tauto-
mēri, solvāti un farmaceitiski pieņemami sāļi.
 5. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 4. pretenzijai, 
turklāt savienojums ir

.

 6. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 5. pretenzijai, 
raksturīgs ar to, ka farmaceitiski pieņemamais sāls ir izvēlēts no 
acetāta, amsonāta (4,4-diaminostilbēn-2,2-disulfonāta), benzolsulfo-
nāta, benzonāta, bikarbonāta, bisulfāta, bitartrāta, borāta, bromīda, 
butirāta, kalcija, kalcija edetāta, kamsilāta, karbonāta, hlorīda, 
citrāta, klavulariāta, dihidrohlorīda, edetāta, edisilāta, estolāta, esi-
lāta, fiunarāta, gluceptāta, glukonāta, glutamāta, glikolilarsanilāta, 
heksafluorfosfāta, heksilresorcināta, hidrabamīna, hidrobromīda, 
hidrohlorīda, hidroksinaftoāta, jodīda, izotionāta, laktāta, laktobio-
nāta, laurāta, malāta, maleāta, mandelāta, mezilāta, metilbromīda, 
metilnitrāta, metilsulfāta, mukāta, napsilāta, nitrāta, N-metilglikamīna 
amonija sāls, 3-hidroksi-2-naftoāta, oleāta, oksalāta, palmitāta, 
pamoāta (1,1-metēn-bis-2-hidroksi-3-naftoāta jeb embonāta), pan-
totenāta, fosfāta/difosfāta, pikrāta, poligalakturonāta, propionāta, 
p-toluolsulfonāta, salicilāta, stearāta, subacetāta, sukcināta, sulfāta, 
sulfosalicilāta, suramāta, tannāta, tartrāta, teoklāta, tozilāta, trietio-
dīda un valerāta sāļiem.
 7. Farmaceitiska kompozīcija, kas ietver savienojumu saskaņā 
ar jebkuru no 1. līdz 6. pretenzijai un farmaceitiski pieņemamu 
nesēju.
 8. Farmaceitisks sastāvs saskaņā ar 7. pretenziju, turklāt 
sastāvs ir paredzēts perorālai ievadīšanai.
 9. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 6. pretenzijai 
lietošanai par medikamentu.
 10. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 6. pretenzijai 
vai sastāvs saskaņā ar 6. vai 7. pretenziju stāvokļa vai traucējuma, 
kas saistīts ar Plasmodium dihidroorotāta dehidrogenāzi, ārstēšanai 
vai novēršanai.
 11. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 6. pretenzijai vai 
sastāvs saskaņā ar 7. vai 8. pretenziju parazītu infekcijas cilvēka 
organismā novēršanai vai ārstēšanai.
 12. Savienojums saskaņā ar 11. pretenziju, turklāt parazītu 
infekcija ir malārija.
 13. Savienojums saskaņā ar 11. pretenziju, turklāt parazītu 
infekcija ir P. falciparum infekcija.
 14. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 10. līdz 13. pretenzi-
jai, raksturīgs ar to, ka savienojums ievadāms diennakts devā no 
aptuveni 1 līdz aptuveni 50 mg uz kg ķermeņa masas.
 15. Savienojums saskaņā ar 14. pretenziju, turklāt savienojums 
ievadāms diennakts devā no aptuveni 5 līdz aptuveni 25 mg uz 
kg ķermeņa masas.
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 (54) ELEKTRISKI SILDĀMA SMĒĶĒŠANAS SISTĒMA AR 

UZLABOTU SILDELEMENTU
  AN ELECTRICALLY HEATED SMOKING SYSTEM WITH 

IMPROVED HEATER
 (57) 1. Elektriski sildāma smēķēšanas sistēma aerosolu vei-
dojošā substrāta ievietošanai (407), kura satur:
 vismaz vienu sildelementu substrāta sildīšanai, lai veidotu aero-
solu, un
 barošanas avotu enerģijas padevei vismaz vienam sildītājam,
 kas raksturīga ar to, ka vismaz viens sildelements elektriski 
izolējošā substrātā (101, 201, 301, 401, 501) satur lielu skaitu elek-
trisko vadu (103, 203, 303, 403, 503), turklāt elektriski izolējošais 
substrāts ir ciets un ir piemērots ievietošanai aerosolu veidojošajā 
substrātā (407), un elektrisko vadu pretestības termiskais koeficients 
ir tāds, ka tie var darboties gan kā pretestības sildelementi, gan 
kā temperatūras sensori.
 2. Elektriski sildāma smēķēšanas sistēma saskaņā ar 1. pre-
tenziju, kurā barošanas avots enerģiju padod vismaz vienam sild-
elementam atkarībā no elektrisko vadu uzrādītās temperatūras un 
nepieciešamās temperatūras.
 3. Elektriski sildāma smēķēšanas sistēma saskaņā ar 2. pre-
tenziju, kurā nepieciešamā temperatūra ir temperatūra, kurā sild-
elements silda, bet nededzina aerosolu veidojošo substrātu.
 4. Elektriski sildāma smēķēšanas sistēma saskaņā ar jebkuru 
no iepriekšējām pretenzijām, kas papildus satur siltumizolējošu 
materiālu (507) vismaz viena sildelementa izolēšanai.
 5. Elektriski sildāma smēķēšanas sistēma saskaņā ar jebkuru 
no iepriekšējām pretenzijām, kurā elektriskie vadi (103, 203, 303, 
403, 503) satur lielu skaitu daļu, pie kam katra daļa atsevišķi ir 
savienojama ar barošanas avotu.
 6. Elektriski sildāma smēķēšanas sistēma saskaņā ar jebkuru 
no iepriekšējām pretenzijām, pie kam vismaz viens sildelements 
satur gala sildelementu aerosolu veidojošā substrāta gala sildīšanai, 
turklāt gala sildelements elektriski izolējošā substrātā satur vienu 
vai vairākus elektriskos vadus.
 7. Elektriski sildāma smēķēšanas sistēma saskaņā ar jebkuru 
no iepriekšējām pretenzijām, kurā vismaz viens no:
 elektriskajiem vadiem (103, 203, 303, 403, 503) satur vienu vai 
vairākus no šādiem materiāliem: sudrabs, platīns, varš, niķelis un 
pallādijs,
 elektriskajiem vadiem (103, 203, 303, 403, 503) ir pārklāts ar 
vienu vai vairākiem no šādiem materiāliem: zelts, niķelis un stikls, 
un
 elektriski izolējošais substrāts (101, 201, 301, 401, 501) satur 
vienu vai vairākus no šādiem materiāliem: papīrs, stikls, keramika, 
anodēts metāls, pārklāts metāls un poliimīds.
 8. Sildelements izmantošanai elektriski sildāmajā smēķēšanas 
sistēmā, kas raksturīgs ar to, ka tas elektriski izolējošā substrā-
tā (101, 201, 301, 401, 501) satur lielu skaitu elektrisko vadu (103, 
203, 303, 403, 503), turklāt elektriski izolējošais substrāts ir ciets 
un ir piemērots ievietošanai aerosolu veidojošā substrātā (407), 
pie kam viena vai vairāku elektrisko vadu pretestības termiskais 
koeficients ir tāds, ka tie var darboties gan kā pretestības sildele-
menti, gan kā temperatūras sensori.
 9. Sildelementa izmantošana elektriski sildāmā smēķēšanas 
sistēmā, kas raksturīga ar to, ka sildelements elektriski izolējošā 
substrātā (101, 201, 301, 401, 501) satur lielu skaitu elektris-
ko vadu (103, 203, 303, 403, 503), turklāt elektriski izolējošais 
substrāts ir ciets un ir piemērots ievietošanai aerosolu veidojošā 
substrātā (407), pie kam viena vai vairāku elektrisko vadu pre-
testības termiskais koeficients ir tāds, ka tie var darboties gan kā 
pretestības sildelementi, gan kā temperatūras sensori.
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 (54) CD73 KĀ BIOMARĶIERIS SLIMĪBU ATTĪSTĪŠANĀS NO-

VĒROŠANAI UN TERAPIJU EFEKTIVITĀTES NOVĒRTĒ-
ŠANAI 

  CD73 AS A BIOMARKER FOR MONITORING DEVELOP-
MENT OF DISEASES AND ASSESSING THE EFFICACY 
OF THERAPIES

 (57) 1. Metode citokīna terapijas vai statīna terapijas efektivi-
tātes novērtēšanai pacientam, kas cieš no slimības, kur CD73 no 
minētā pacienta ņemtu audu šķidrumā tiek izmantots kā biomarķieris, 
kur metode tiek atkārtota divos vai vairākos laika sprīžos, un pie 
mainīta CD73 līmeņa paraugā salīdzinājumā ar iepriekšējo testu 
tiek izmantota terapijas efektivitātes novērtēšanai.
 2. Metode saskaņā ar 1. pretenziju, kur citokīna terapija tiek 
izmantota slimības ārstēšanai, slimību izvēloties no rindas, kas 
sastāv no
 a) audu traumas,
 b) reperfūzijas bojājuma miokarda infarkta vai triekas, orgāna 
transplantācijas vai citas ķirurģiskas operācijas rezultātā,
 c) vēža vai vēža metastāzēm, un
 d) iekaisuma slimības.
 3. Metode saskaņā ar 1. pretenziju, kur statīna terapija tiek 
izmantota slimības ārstēšanai, slimību izvēloties no rindas, kas 
sastāv no kardiovaskulāras slimības, iekaisuma slimības, demences, 
vēža, kodola kataraktas un plaušu hipertensijas.

 
 
 (51) A61K 38/08(200601) (11) 2505204
  A61K 38/09(200601)

  A61P 35/00(200601)

 (21) 12165896.7  (22) 10.02.2009
 (43) 03.10.2012
 (45) 24.12.2014
 (31) 27741 P  (32) 11.02.2008 (33) US
  08250703   29.02.2008  EP
 (62) EP09709538.4 / EP2249858
 (73) Ferring B.V., Polaris Avenue 144, 2132 JX Hoofddorp, NL



874

Apstiprinātie Eiropas patenti Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi - 20.06.2015

 (72) OLESEN, Tine Kold, US
  PERSSON, Bo-Eric, CH
  CANTOR, Per, DK
  VAN DER MEULEN, Egbert A, SE
  JENSEN, Jens-Christian, Slott, DK
 (74) Bates, Philip Ian, Reddie & Grose LLP, 16 Theobalds Road, 

London WC1X 8PL, GB
  Aleksandra FORTŪNA, FORAL Intelektuālā īpašuma 

aģentūra, SIA, a/k 98, Rīga, LV-1050, LV
 (54) PROSTATAS VĒŽA ĀRSTĒŠANAS PAŅĒMIENS AR DE-

GARELIKSU GnRH ANTAGONISTU
  METHOD OF TREATING PROSTATE CANCER WITH THE 

GnRH ANTAGONIST DEGARELIX
 (57) 1. Kompozīcija, kas satur degareliksu, izmantošanai pros-
tatas vēža ārstēšanā pacientam, kam ir noteikts risks saslimt ar 
sirds un asinsvadu slimībām.
 2. Kompozīcija, kas satur degareliksu izmantošanai prostatas 
vēža ārstēšanā pacientam, kur pacientam ir noteikta paaugstināta 
iespējamība saslimt ar sirds un asinsvadu slimībām vai traucēju-
miem.
 3. Kompozīcija izmantošanai saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju 
degareliksa ievadīšanai ar sākotnējo devu no 160 līdz 320 mg un 
pēc tam ar uzturošo devu no 60 līdz 160 mg vienu reizi ik pēc 
20 līdz 36 dienām.
 4. Kompozīcija izmantošanai saskaņā ar jebkuru no iepriekšē-
jām pretenzijām degareliksa ievadīšanai ar sākotnējo devu aptuveni 
240 mg un ar degareliksa uzturošo devu aptuveni 80 mg vienu 
reizi ik pēc aptuveni 28 ārstēšanas dienām.
 5. Kompozīcija izmantošanai saskaņā ar jebkuru no iepriek-
šējām pretenzijām pacienta ārstēšanai, kuram holesterīna līmenis 
ir 4 mmol/l vai augstāks.
 6. Kompozīcija izmantošanai saskaņā ar jebkuru no iepriekšē-
jām pretenzijām pacienta ārstēšanā, kam ir noteikts paaugstināta 
un/vai augsta riska rādītājs saslimšanai ar sirds un asinsvadu 
slimībām.
 7. Kompozīcija izmantošanai saskaņā ar 6. pretenziju, kur rādī-
tājs, kas liecina par paaugstināto risku saslimt ar sirds un asinsvadu 
slimībām, ir viens vai vairāki no šādiem: augsts asinsspiediens, 
augsts zema blīvuma lipoproteīnu holesterīna līmenis, zems augsta 
blīvuma lipoproteīnu holesterīna līmenis, augsts glikozes līmenis 
serumā un smēķēšana.
 8. Kompozīcija izmantošanai saskaņā ar jebkuru no iepriek-
šējām pretenzijām pacienta ārstēšanā, kuram ir asinsspiediens 
130/85 mm Hg vai augstāks.
 9. Kompozīcija izmantošanai saskaņā ar jebkuru no iepriek-
šējām pretenzijām pacienta ārstēšanā, kas katru dienu smēķē 
cigaretes.
 10. Kompozīcija izmantošanai saskaņā ar jebkuru no iepriekšē-
jām pretenzijām pacienta ārstēšanā, kam zemā blīvuma lipoproteīnu 
holesterīna līmenis ir aptuveni 160 mg/dl vai augstāks, un/vai augstā 
blīvuma lipoproteīnu holesterīna līmenis ir zemāks nekā 35 mg/dl.
 11. Kompozīcija izmantošanai saskaņā ar jebkuru no iepriekšē-
jām pretenzijām pacienta ārstēšanā ar badošanās glikozes līmeni, 
kas ir augstāks par aptuveni 120 mg/dl.
 12. Kompozīcija izmantošanai saskaņā ar 6. pretenziju, kur 
augstā riska rādītājs saslimšanai ar sirds un asinsvadu slimībām 
ir viens vai vairāki no šādiem: augsts C-reaktīvā proteīna (CRP) 
līmenis serumā, augsts homocisteīna līmenis serumā, augsts fib-
rinogēna līmenis serumā un augsts lipoproteīna (a) (Lp(a)) līmenis 
serumā.
 13. Kompozīcija izmantošanai saskaņā ar 12. pretenziju pa-
cienta ārstēšanā, kam ir viens vai vairāki no šādiem rādītājiem: 
C-reaktīvā proteīna līmenis ir augstāks par 3 mg/dl, homocisteīna 
līmenis serumā ir augstāks par 30 µmol/l, fibrinogēna līmenis se-
rumā ir augstāks par 7,0 g/L un Lp(a) līmenis serumā ir augstāks 
par 30 mg/dl.
 14. Kompozīcija izmantošanai saskaņā ar jebkuru no iepriek-
šējām pretenzijām, kur sirds un asinsvadu slimības vai traucējumi 
ir trokšņi sirdī, atrioventrikulāra blokāde vai miokarda išēmija.
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 (54) TRIAZOLOPIRIMIDĪNI
  TRIAZOLOPYRIMIDINES
 (57) 1. Savienojums ar vispārīgo formulu (I):

,
kurā:
R1 apzīmē arilgrupu,
 - kas ir vienreiz vai daudzkārt, vienādi vai dažādi aizvietota ar 
aizvietotāju, kas izvēlēts no:
R6-C1-6alkilgrupas, R6-(CH2)n(CHOH)(CH2)m-, R6-C1-6alkoksigru-
pas, R6-(CH2)n(CHOH)(CH2)p-O-, R6-(C1-6alkoksi-C1-6alkil)gru-
pas, R6-(C1-6alkoksi-C1-6alkil)-O-, R6-O-, -C(=O)R6, -C(=O)O-R6, 
-OC(=O)-R6, -N(H)C(=O)R6, -N(R7)C(=O)R6, -N(H)C(=O)NR6R7, 
-N(R7)C(=O)NR6R7, -NR6R7, -C(=O)N(H)R6, -C(=O)NR6R7, R6-S-, 
R6-S(=O)-, R6-S(=O)2-, -N(H)S(=O)R6, -N(R7)S(=O)R6, -S(=O)N(H)R6, 
-S(=O)NR6R7, -N(H)S(=O)2R6, -N(R7)S(=O)2R6, -S(=O)2N(H)R6, 
-S(=O)2NR6R7, -S(=O)(=NR6)R7, -S(=O)(=NR7)R6, -N=S(=O)(R6)R7; 
un
 - kas neobligāti ir vienreiz vai daudzkārt, vienādi vai dažādi 
aizvietota ar aizvietotāju, kas izvēlēts no:
halogēna atoma, hidroksilgrupas, cianogrupas, nitro grupas, 
C1-6alkilgrupas, halogēn-C1-6alkilgrupas, C1-6alkoksigrupas, halo-
gēn-C1-6alkoksigrupas, hidroksi-C1-6alkilgrupas, C1-6alk oksi-
C1-6alkil grupas, halogēn-C1-6alkoksi-C1-6alkilgrupas, R8-C1-6alk-
il grupas, R8-(CH2)n(CHOH)(CH2)m-, R8-C1-6alk oksi grupas, 
R8-(CH2)n(CHOH)(CH2)p-O-, R8-(C1-6alkoksi-C1-6alk il)gru pas, 
R8-(C1-6alk oksi-C1-6alkil)-O-, R8-O-, -C(=O)R8, -C(=O)O-R8, 
-OC(=O)-R8, -N(H)C(=O)R8, -N(R7)C(=O)R8, -N(H)C(=O)NR8R7, 
-N(R7)C(=O)NR8R7, -NR8R7, -C(=O)N(H)R8, -C(=O)NR8R7, R8-S-, 
R8-S(=O)-, R8-S(=O)2-, -N(H)S(=O)R8, -N(R7)S(=O)R8, -S(=O)N(H)R8, 
-S(=O)NR8R7, -N(H)S(=O)2R8, -N(R7)S(=O)2R8, -S(=O)2N(H)R8, 
-S(=O)2NR8R7, -S(=O)(=NR8)R7, -S(=O)(=NR7)R8, -N=S(=O)(R8)R7;
R2 apzīmē arilgrupu vai heteroarilgrupu,
 - kas neobligāti ir vienreiz vai daudzkārt, vienādi vai dažādi 
aizvietota ar aizvietotāju, kas izvēlēts no:
halogēna atoma, hidroksilgrupas, cianogrupas, nitrogru-
pas, C1-6alkilgrupas, halogēn-C1-6alkilgrupas, C1-6alk oksi-
grupas, halogēn-C1-6alkoksigrupas, hidroksi-C1-6alkilgrupas, 
C1-6alkoksi-C1-6alkilgrupas, halogēn-C1-6alkoksi-C1-6alkil grupas, 
R8-C1-6alkilgrupas, R8-(CH2)n(CHOH)(CH2)m-, R8-C1-6alkoksi-
grupas, R8-(CH2)n(CHOH)(CH2)p-O-, R8-(C1-6alkoksi-C1-6alk-
il)grupas, R8-(C1-6alkoksi-C1-6alkil)-O-, -O-(CH2)n-C(=O)NR8R7, 
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R8-O-, -C(=O)R8, -C(=O)O-R8, -OC(=O)-R8, -N(H)C(=O)R8, 
-N(R7)C(=O)R8, -N(H)C(=O)NR8R7, -N(R7)C(=O)NR8R7, -NR8R7, 
-C(=O)N(H)R8, -C(=O)NR8R7, R8-S-, R8-S(=O)-, R8-S(=O)2-, 
-N(H)S(=O)R8, -N(R7)S(=O)R8, -S(=O)N(H)R8, -S(=O)NR8R7, 
-N(H)S(=O)2R8, -N(R7)S(=O)2R8, -S(=O)2N(H)R8, -S(=O)2NR8R7, 
-S(=O)(=NR8)R7, -S(=O)(=NR7)R8, -N=S(=O)(R8)R7;
R3 apzīmē ūdeņraža atomu, halogēna atomu, hidroksilgrupu, ami-
nogrupu, cianogrupu, nitrogrupu, C1-4alkilgrupu, halogēn-C1-4alkil-
grupu, C1-4alkoksigrupu, halogēn-C1-4alkoksigrupu, hidroksi-C1-4alkil-
grupu, C1-4alkoksi-C1-4alkilgrupu, halogēn-C1-4alkoksi-C1-4alkilgrupu, 
C2-6alkenil grupu, C2-6alkinilgrupu, halogēn-C2-6alkenilgrupu, halo-
gēn-C2-6alkinilgrupu, C3-6cikloalkilgrupu vai halogēn-C3-6cikloalkil-
grupu;
R4 apzīmē ūdeņraža atomu, halogēna atomu, hidroksilgrupu, ami-
nogrupu, cianogrupu, nitrogrupu, C1-4alkilgrupu, halogēn-C1-4alkil-
grupu, C1-4alkoksigrupu, halogēn-C1-4alkoksigrupu, hidroksi-C1-4alkil-
grupu, C1-4alkoksi-C1-4alkilgrupu, halogēn-C1-4alkoksi-C1-4alkilgrupu, 
C2-6alkenil grupu, C2-6alkinilgrupu, halogēn-C2-6alkenilgrupu, halo-
gēn-C2-6alkinilgrupu, C3-6cikloalkilgrupu vai halogēn-C3-6cikloalkil-
grupu;
R5 apzīmē ūdeņraža atomu;
R6 apzīmē grupu, kas ir izvēlēta no C3-6cikloalkilgrupas, 3- līdz 
10-locekļu heterociklilgrupas, arilgrupas, heteroarilgrupas, 
-(CH2)q-C3-6ciklo alkilgrupas, -(CH2)q-(3- līdz 10-locekļu hetero-
ciklil)grupas, -(CH2)q-arilgrupas vai -(CH2)q-heteroarilgrupas, turklāt 
minētā grupa ir neobligāti vienreiz vai daudzkārt, vienādi vai dažādi 
aizvietota ar aizvietotāju, kas izvēlēts no:
halogēna atoma, hidroksilgrupas, cianogrupas, nitrogrupas, 
C1-6alkilgrupas, halogēn-C1-6alkilgrupas, C1-6alkoksigrupas, ha-
logēn-C1-6alkoksigrupas, hidroksi-C1-6alkilgrupas, C1-6alk oksi-
C1-6alkil grupas, halogēn-C1-6alkoksi-C1-6alkilgrupas, R8-C1-6alkil-
grupas, R8-(CH2)n(CHOH)(CH2)m-, R8-C1-6alkoksigrupas, 
R8-(CH2)n(CHOH)(CH2)p-O-, R8-(C1-6alkoksi-C1-6alkil)grupas, 
R8-(C1-6alk oksi-C1-6alkil)-O-, arilgrupas, R8-O-, -C(=O)R8, -C(=O)O-R8, 
-OC(=O)-R8, -N(H)C(=O)R8, -N(R7)C(=O)R8, -N(H)C(=O)NR8R7, 
-N(R7)C(=O)NR8R7, -NR8R7, -C(=O)N(H)R8, -C(=O)NR8R7, R8-S-, 
R8-S(=O)-, R8-S(=O)2-, -N(H)S(=O)R8, -N(R7)S(=O)R8, -S(=O)N(H)R8, 
-S(=O)NR8R7, -N(H)S(=O)2R8, -N(R7)S(=O)2R8, -S(=O)2N(H)R8, 
-S(=O)2NR8R7, -S(=O)(=NR8)R7, -S(=O)(=NR7)R8, -N=S(=O)(R8)R7;
R7 apzīmē ūdeņraža atomu, C1-6alkilgrupu vai C3-6cikloalkilgrupu; vai
NR6R7 kopā apzīmē 3- līdz 10-locekļu heterociklilgrupu, kas neobli-
gāti ir vienreiz vai daudzkārt, vienādi vai dažādi aizvietota ar halo-
gēna atomu, hidroksilgrupu, cianogrupu, nitrogrupu, C1-6alkil grupu, 
halogēn-C1-6alkilgrupu, C1-6alkoksigrupu, halogēn-C1-6alkoksigrupu, 
hidroksi-C1-6alkilgrupu, C1-6alkoksi-C1-6alkilgrupu, halogēn-C1-6alk oksi-
C1-6alkilgrupu, C2-6alkenilgrupu, C2-6alkinilgrupu vai C3-6cikloalkilgrupu;
R8 apzīmē ūdeņraža atomu, C1-6alkilgrupu vai C3-6cikloalkilgrupu;
n, m, p neatkarīgi viens no otra apzīmē veselu skaitli 0, 1, 2, 3, 
4 vai 5;
q apzīmē veselu skaitli 0, 1, 2 vai 3;
vai tā stereoizomērs, tautomērs, N-oksīds, hidrāts, solvāts vai sāls, 
vai to maisījums.
 2. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, kurā:
R1 apzīmē arilgrupu,
 - kas ir vienreiz vai daudzkārt, vienādi vai dažādi aizvietota ar 
aizvietotāju, kas izvēlēts no:
R6-C1-6alkilgrupas, R6-(CH2)n(CHOH)(CH2)m-, R6-C1-6alkoksi-
grupas, R6-(CH2)n(CHOH)(CH2)p-O-, R6-(C1-6alkoksi-C1-6alkil)gru-
pas, R6-(C1-6alkoksi-C1-6alkil)-O-, R6-O-, -C(=O)R6, -C(=O)O-R6, 
-OC(=O)-R6, -N(H)C(=O)R6, -N(R7)C(=O)R6, -N(H)C(=O)NR6R7, 
-N(R7)C(=O)NR6R7, -NR6R7, -C(=O)N(H)R6, -C(=O)NR6R7, R6-S-, 
R6-S(=O)-, R6-S(=O)2-, -N(H)S(=O)R6, -N(R7)S(=O)R6, -S(=O)N(H)R6, 
-S(=O)NR6R7, -N(H)S(=O)2R6, -N(R7)S(=O)2R6, -S(=O)2N(H)R6, 
-S(=O)2NR6R7, -S(=O)(=NR6)R7, -S(=O)(=NR7)R6, -N=S(=O)(R6)R7; 
un
 - kas neobligāti ir vienreiz vai daudzkārt, vienādi vai dažādi 
aizvietota ar aizvietotāju, kas izvēlēts no:
halogēna atoma, hidroksilgrupas, cianogrupas, nitrogrupas, 
C1-6alkilgrupas, halogēn-C1-6alkilgrupas, C1-6alkoksigrupas, 
halogēn-C1-6alkoksigrupas, hidroksi-C1-6alkilgrupas, C1-6alk-
oksi-C1-6alkilgrupas, halogēn-C1-6alkoksi-C1-6alkilgrupas, R8-
C1-6alkil grupas, R8-(CH2)n(CHOH)(CH2)m-, R8-C1-6alkoksigru-
pas, R8-(CH2)n(CHOH)(CH2)p-O-, R8-(C1-6alkoksi-C1-6alkil)gru-
pas, R8-(C1-6alkoksi-C1-6alkil)-O-, R8-O-, -C(=O)R8, -C(=O)O-R8, 

-OC(=O)-R8, -N(H)C(=O)R8, -N(R7)C(=O)R8, -N(H)C(=O)NR8R7, 
-N(R7)C(=O)NR8R7, -NR8R7, -C(=O)N(H)R8, -C(=O)NR8R7, R8-S-, 
R8-S(=O)-, R8-S(=O)2-, -N(H)S(=O)R8, -N(R7)S(=O)R8, -S(=O)N(H)R8, 
-S(=O)NR8R7, -N(H)S(=O)2R8, -N(R7)S(=O)2R8, -S(=O)2N(H)R8, 
-S(=O)2NR8R7, -S(=O)(=NR8)R7, -S(=O)(=NR7)R8, -N=S(=O)(R8)R7;
R2 apzīmē arilgrupu vai heteroarilgrupu,
 - kas neobligāti ir vienreiz vai daudzkārt, vienādi vai dažādi 
aizvietota ar aizvietotāju, kas izvēlēts no:
halogēna atoma, hidroksilgrupas, cianogrupas, nitrogru-
pas, C1-6alkilgrupas, halogēn-C1-6alkilgrupas, C1-6alkoksi-
grupas, halogēn-C1-6alkoksigrupas, hidroksi-C1-6alkilgrupas, 
C1-6alkoksi-C1-6alkilgrupas, halogēn-C1-6alkoksi-C1-6alkilgrupas, 
R8-C1-6alkilgrupas, R8-(CH2)n(CHOH)(CH2)m-, R8-C1-6alk oksi-
grupas, R8-(CH2)n(CHOH)(CH2)p-O-, R8-(C1-6alkoksi-C1-6alk-
il)grupas, R8-(C1-6alkoksi-C1-6alkil)-O-, -O-(CH2)n-C(=O)NR8R7, 
R8-O-, -C(=O)R8, -C(=O)O-R8, -OC(=O)-R8, -N(H)C(=O)R8, 
-N(R7)C(=O)R8, -N(H)C(=O)NR8R7, -N(R7)C(=O)NR8R7, -NR8R7, 
-C(=O)N(H)R8, -C(=O)NR8R7, R8-S-, R8-S(=O)-, R8-S(=O)2-, 
-N(H)S(=O)R8, -N(R7)S(=O)R8, -S(=O)N(H)R8, -S(=O)NR8R7, 
-N(H)S(=O)2R8, -N(R7)S(=O)2R8, -S(=O)2N(H)R8, -S(=O)2NR8R7, 
-S(=O)(=NR8)R7, -S(=O)(=NR7)R8, -N=S(=O)(R8)R7;
R3 apzīmē ūdeņraža atomu, halogēna atomu, hidroksilgrupu, 
C1-4alkil grupu, halogēn-C1-4alkilgrupu vai C1-4alkoksigrupu;
R4 apzīmē ūdeņraža atomu, halogēna atomu, C1-6alkilgrupu, halo-
gēn-C1-6alkilgrupu vai C1-6alkoksigrupu;
R5 apzīmē ūdeņraža atomu;
R6 apzīmē grupu, kas izvēlēta no C3-6cikloalkilgrupas, 3- līdz 10-locek-
ļu heterociklilgrupas, arilgrupas, heteroarilgrupas, -(CH2)q-C3-6ciklo-
alkilgrupas, -(CH2)q-(3- līdz 10-locekļu heterociklil)grupas, -(CH2)q-
arilgrupas vai -(CH2)q-heteroarilgrupas, turklāt minētā grupa ir ne-
obligāti vienreiz vai daudzkārt, vienādi vai dažādi aizvietota ar 
aizvietotāju, kas izvēlēts no:
halogēna atoma, hidroksilgrupas, cianogrupas, nitrogrupas, 
C1-6alkilgrupas, halogēn-C1-6alkilgrupas, C1-6alkoksigrupas, ha-
logēn-C1-6alkoksigrupas, hidroksi-C1-6alkilgrupas, C1-6alk oksi-
C1-6alkilgrupas, halogēn-C1-6alkoksi-C1-6alkilgrupas, R8-C1-6alkil-
grupas, R8-(CH2)n(CHOH)(CH2)m-, R8-C1-6alkoksigrupas, 
R8-(CH2)n(CHOH)(CH2)p-O-, R8-(C1-6alkoksi-C1-6alkil)grupas, 
R8-(C1-6alk oksi-C1-6alkil)-O-, arilgrupas, R8-O-, -C(=O)R8, -C(=O)O-R8, 
-OC(=O)-R8, -N(H)C(=O)R8, -N(R7)C(=O)R8, -N(H)C(=O)NR8R7, 
-N(R7)C(=O)NR8R7, -NR8R7, -C(=O)N(H)R8, -C(=O)NR8R7, R8-S-, 
R8-S(=O)-, R8-S(=O)2-, -N(H)S(=O)R8, -N(R7)S(=O)R8, -S(=O)N(H)R8, 
-S(=O)NR8R7, -N(H)S(=O)2R8, -N(R7)S(=O)2R8, -S(=O)2N(H)R8, 
-S(=O)2NR8R7, -S(=O)(=NR8)R7, -S(=O)(=NR7)R8, -N=S(=O)(R8)R7;
R7 apzīmē ūdeņraža atomu, C1-6alkilgrupu vai C3-6cikloalkilgrupu; vai
NR6R7 kopā apzīmē 3- līdz 10-locekļu heterociklilgrupu, kas neobli-
gāti ir vienreiz vai daudzkārt, vienādi vai dažādi aizvietota ar halo-
gēna atomu, hidroksilgrupu, cianogrupu, nitrogrupu, C1-6alkil grupu, 
halogēn-C1-6alkilgrupu, C1-6alkoksigrupu, halogēn-C1-6alkoksigrupu, 
hidroksi-C1-6alkilgrupu, C1-6alkoksi-C1-6alkilgrupu, halogēn-C1-6alk oksi-
C1-6alkilgrupu, C2-6alkenilgrupu, C2-6alkinilgrupu vai C3-6cikloalkilgrupu;
R8 apzīmē ūdeņraža atomu, C1-6alkilgrupu vai C3-6cikloalkilgrupu;
n, m, p apzīmē neatkarīgi viens no otra veselu skaitli 0, 1, 2 vai 3;
q apzīmē veselu skaitli 0, 1, 2 vai 3;
vai tā stereoizomērs, tautomērs, N-oksīds, hidrāts, solvāts vai sāls, 
vai to maisījums.
 3. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. vai 2. pretenzijas:
kurā:
R1 apzīmē arilgrupu,
 - kas ir vienreiz vai daudzkārt, vienādi vai dažādi aizvietota ar 
aizvietotāju, kas izvēlēts no:
R6-C1-6alkilgrupas, R6-(CH2)n(CHOH)(CH2)m-, R6-C1-6alkoksigru-
pas, R6-(CH2)n(CHOH)(CH2)p-O-, R6-(C1-6alkoksi-C1-6alkil)gru-
pas, R6-(C1-6alkoksi-C1-6alkil)-O-, R6-O-, -C(=O)R6, -C(=O)O-R6, 
-OC(=O)-R6, -N(H)C(=O)R6, -N(R7)C(=O)R6, -N(H)C(=O)NR6R7, 
-N(R7)C(=O)NR6R7, -NR6R7, -C(=O)N(H)R6, -C(=O)NR6R7, R6-S-, 
R6-S(=O)-, R6-S(=O)2-, -N(H)S(=O)R6, -N(R7)S(=O)R6, -S(=O)N(H)R6, 
-S(=O)NR6R7, -N(H)S(=O)2R6, -N(R7)S(=O)2R6, -S(=O)2N(H)R6, 
-S(=O)2NR6R7, -S(=O)(=NR6)R7,-S(=O)(=NR7)R6, -N=S(=O)(R6)R7; un
 - kas neobligāti ir vienreiz vai daudzkārt, vienādi vai dažādi 
aizvietota ar aizvietotāju, kas izvēlēts no:
halogēna atoma, hidroksilgrupas, cianogrupas, nitrogru-
pas, C1-6alkilgrupas, halogēn-C1-6alkilgrupas, C1-6alkoksi-
grupas, halogēn-C1-6alkoksigrupas, hidroksi-C1-6alkilgrupas, 
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C1-6alk oksi-C1-6alkilgrupas, halogēn-C1-6alkoksi-C1-6alkilgrupas, 
R8-C1-6alkil grupas, R8-(CH2)n(CHOH)(CH2)m-, R8-C1-6alkoksigru-
pas, R8-(CH2)n(CHOH)(CH2)p-O-, R8-(C1-6alkoksi-C1-6alkil)gru-
pas, R8-(C1-6alkoksi-C1-6alkil)-O-, R8-O-, -C(=O)R8, -C(=O)O-R8, 
-OC(=O)-R8, -N(H)C(=O)R8, -N(R7)C(=O)R8, -N(H)C(=O)NR8R7, 
-N(R7)C(=O)NR8R7, -NR8R7, -C(=O)N(H)R8, -C(=O)NR8R7, R8-S-, 
R8-S(=O)-, R8-S(=O)2-, -N(H)S(=O)R8, -N(R7)S(=O)R8, -S(=O)N(H)R8, 
-S(=O)NR8R7, -N(H)S(=O)2R8, -N(R7)S(=O)2R8, -S(=O)2N(H)R8, 
-S(=O)2NR8R7, -S(=O)(=NR8)R7, -S(=O)(=NR7)R8, -N=S(=O)(R8)R7;
R2 apzīmē arilgrupu vai heteroarilgrupu,
 - kas neobligāti ir vienreiz vai daudzkārt, vienādi vai dažādi 
aizvietota ar aizvietotāju, kas izvēlēts no:
halogēna atoma, hidroksilgrupas, cianogrupas, nitrogru-
pas, C1-6alkilgrupas, halogēn-C1-6alkilgrupas, C1-6alkoksi-
grupas, halogēn-C1-6alkoksigrupas, hidroksi-C1-6alkilgrupas, 
C1-6alkoksi-C1-6alkilgrupas, halogēn-C1-6alkoksi-C1-6alkilgru-
pas, R8-C1-6alkilgrupas, R8-(CH2)n(CHOH)(CH2)m-, R8-C1-6alk-
oksi grupas, R8-(CH2)n(CHOH)(CH2)p-O-, R8-(C1-6alk oksi-
C1-6alkil)gru pas, R8-(C1-6alkoksi-C1-6alkil)-O-, -O-(CH2)n-C(=O)NR8R7, 
R8-O-, -C(=O)R8, -C(=O)O-R8, -OC(=O)-R8, -N(H)C(=O)R8, 
-N(R7)C(=O)R8, -N(H)C(=O)NR8R7, -N(R7)C(=O)NR8R7, -NR8R7, 
-C(=O)N(H)R8, -C(=O)NR8R7, R8-S-, R8-S(=O)-, R8-S(=O)2-, 
-N(H)S(=O)R8, -N(R7)S(=O)R8, -S(=O)N(H)R8, -S(=O)NR8R7, 
-N(H)S(=O)2R8, -N(R7)S(=O)2R8, -S(=O)2N(H)R8, -S(=O)2NR8R7, 
-S(=O)(=NR8)R7, -S(=O)(=NR7)R8, -N=S(=O)(R8)R7;
R3, R4 apzīmē ūdeņraža atomu;
R5 apzīmē ūdeņraža atomu;
R6 apzīmē grupu, kas izvēlēta no C3-6cikloalkilgrupas, 3- līdz 10-locek-
ļu heterociklilgrupas, arilgrupas, heteroarilgrupas, -(CH2)q-C3-6ciklo-
alkilgrupas, -(CH2)q-(3- līdz 10-locekļu heterociklil)grupas, -(CH2)q-
arilgrupas vai -(CH2)q-heteroarilgrupas, minētā grupa ir neobligāti 
vienreiz vai daudzkārt, vienādi vai dažādi aizvietota ar aizvietotāju, 
kas izvēlēts no:
halogēna atoma, hidroksilgrupas, cianogrupas, nitrogrupas, 
C1-6alkilgrupas, halogēn-C1-6alkilgrupas, C1-6alkoksigrupas, ha-
logēn-C1-6alkoksigrupas, hidroksi-C1-6alkilgrupas, C1-6alk oksi-
C1-6alkilgrupas, halogēn-C1-6alkoksi-C1-6alkilgrupas, R8-C1-6alkil-
grupas, R8-(CH2)n(CHOH)(CH2)m-, R8-C1-6alkoksigrupas, 
R8-(CH2)n(CHOH)(CH2)p-O-, R8-(C1-6alkoksi-C1-6alkil)grupas, 
R8-(C1-6alk oksi-C1-6alkil)-O-, arilgrupas, R8-O-, -C(=O)R8, -C(=O)O-R8, 
-OC(=O)-R8, -N(H)C(=O)R8, -N(R7)C(=O)R8, -N(H)C(=O)NR8R7, 
-N(R7)C(=O)NR8R7, -NR8R7, -C(=O)N(H)R8, -C(=O)NR8R7, R8-S-, 
R8-S(=O)-, R8-S(=O)2-, -N(H)S(=O)R8, -N(R7)S(=O)R8, -S(=O)N(H)R8, 
-S(=O)NR8R7, -N(H)S(=O)2R8, -N(R7)S(=O)2R8, -S(=O)2N(H)R8, 
-S(=O)2NR8R7, -S(=O)(=NR8)R7, -S(=O)(=NR7)R8, -N=S(=O)(R8)R7;
R7 apzīmē ūdeņraža atomu, C1-6alkilgrupu vai C3-6cikloalkilgrupu; 
vai
NR6R7 kopā apzīmē 3- līdz 10-locekļu heterociklilgrupu, kas neobli-
gāti ir vienreiz vai daudzkārt, vienādi vai dažādi aizvietota ar halo-
gēna atomu, hidroksilgrupu, cianogrupu, nitrogrupu, C1-6alkil grupu, 
halogēn-C1-6alkilgrupu, C1-6alkoksigrupu, halogēn-C1-6alkoksigrupu, 
hidroksi-C1-6alkilgrupu, C1-6alkoksi-C1-6alkilgrupu, halogēn-C1-6alk oksi-
C1-6alkilgrupu, C2-6alkenilgrupu, C2-6alkinilgrupu vai C3-6cikloalkilgrupu;
R8 apzīmē ūdeņraža atomu, C1-6alkilgrupu vai C3-6cikloalkilgrupu;
n apzīmē veselu skaitli 0 vai 1;
m apzīmē veselu skaitli 0, 1 vai 2;
p apzīmē veselu skaitli 1 vai 2;
q apzīmē veselu skaitli 0, 1 vai 2;
vai tā stereoizomērs, tautomērs, N-oksīds, hidrāts, solvāts vai sāls, 
vai to maisījums.
 4. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1., 2. vai 3. pretenzijas:
kurā:
R1 apzīmē fenilgrupu,
 - kas ir vienreiz vai daudzkārt, vienādi vai dažādi aizvietota ar 
aizvietotāju, kas izvēlēts no:
R6-C1-6alkoksigrupas, R6-O-, -C(=O)R6, -C(=O)O-R6, -N(H)C(=O)R6, 
-N(H)C(=O)NR6R7, -NR6R7, -C(=O)N(H)R6, -C(=O)NR6R7, R6-S-, 
R6-S(=O)2-, -N(H)S(=O)2R6, -S(=O)2N(H)R6; un
 - kas neobligāti ir vienreiz vai daudzkārt, vienādi vai dažādi 
aizvietota ar aizvietotāju, kas izvēlēts no:
halogēna atoma, hidroksilgrupas, nitrogrupas, C1-6alkilgru-
pas, C1-6alkoksigrupas, hidroksi-C1-6alkilgrupas, -N(H)C(=O)R8, 
-N(H)C(=O)NR8R7, -C(=O)N(H)R8, -N(H)S(=O)2R8;
R2 apzīmē fenilgrupu vai piridinilgrupu,

 - kas neobligāti ir vienreiz vai daudzkārt, vienādi vai dažādi 
aizvietota ar aizvietotāju, kas izvēlēts no:
halogēna atoma, cianogrupas, nitrogrupas, C1-6alkilgrupas, ha-
logēn-C1-6alkilgrupas, C1-6alkoksigrupas, halogēn-C1-6alkoksigru-
pas, -O-(CH2)n-C(=O)NR8R7, -C(=O)N(H)R8, -C(=O)NR8R7, R8-S-, 
R8-S(=O)-, R8-S(=O)2-, -N(H)S(=O)R8, -N(R7)S(=O)R8, -S(=O)N(H)R8, 
-S(=O)NR8R7, -S(=O)2N(H)R8, -S(=O)2NR8R7;
R3, R4 apzīmē ūdeņraža atomu;
R5 apzīmē ūdeņraža atomu;
R6 apzīmē grupu, kas izvēlēta no C3-6cikloalkilgrupas, 3- līdz 10-locek-
ļu heterociklilgrupas, arilgrupas, heteroarilgrupas, -(CH2)q-C3-6ciklo-
alkilgrupas, -(CH2)q-(3- līdz 10-locekļu heterociklil)grupas, -(CH2)q-
arilgrupas vai -(CH2)q-heteroarilgrupas, minētā grupa ir neobligāti 
vienreiz vai daudzkārt, vienādi vai dažādi aizvietota ar aizvietotāju, 
kas izvēlēts no:
halogēna atoma, hidroksilgrupas, cianogrupas, nitrogrupas, C1-6alkil-
grupas, halogēn-C1-6alkilgrupas, C1-6alkoksigrupas, halogēn-C1-6alk-
oksi grupas, hidroksi-C1-6alkilgrupas, C1-6alkoksi-C1-6alkilgrupas, ha-
logēn-C1-6alkoksi-C1-6alkilgrupas, -N(H)C(=O)R8, -N(R7)C(=O)R8, 
-N(H)C(=O)NR8R7, -N(R7)C(=O)NR8R7, -NR8R7, -C(=O)N(H)R8, 
-C(=O)NR8R7, R8-S-, R8-S(=O)-, R8-S(=O)2-;
R7 apzīmē ūdeņraža atomu, C1-6alkilgrupu vai C3-6cikloalkilgrupu; 
vai
NR6R7 kopā apzīmē 3- līdz 10-locekļu heterociklilgrupu, kas neobli-
gāti ir vienreiz vai daudzkārt, vienādi vai dažādi aizvietota ar halo-
gēna atomu, hidroksilgrupu, cianogrupu, nitrogrupu, C1-6alkil grupu, 
halogēn-C1-6alkilgrupu, C1-6alkoksigrupu, halogēn-C1-6alkoksigrupu, 
hidroksi-C1-6alkilgrupu, C1-6alkoksi-C1-6alkilgrupu, halogēn-C1-6alk oksi-
C1-6alkilgrupu, C2-6alkenilgrupu, C2-6alkinilgrupu vai C3-6cikloalkilgrupu;
R8 apzīmē ūdeņraža atomu, C1-6alkilgrupu vai C3-6cikloalkilgrupu;
n apzīmē veselu skaitli 0 vai 1;
q apzīmē veselu skaitli 0, 1 vai 2;
vai tā stereoizomērs, tautomērs, N-oksīds, hidrāts, solvāts vai sāls, 
vai to maisījums.
 5. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1., 2., 3. vai 4. pre-
tenzijas, kas ir izvēlēts no grupas, kas sastāv no:
N-ciklopropil-4-[2-(2-metoksifenilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-
6-il]benzamīda;
3-{2-[(2-cianofenil)amino][1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il}-N-fenilbenz-
amīda;
N-(4-{2-[(2-cianofenil)amino][1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il}fenil)-2-
[4-(trifluormetil)fenil]acetamīda;
N-(4-{2-[(2-cianofenil)amino][1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il}fenil)-
2-metoksi-2-fenilacetamīda;
N-(4-{2-[(2-cianofenil)amino][1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il}fenil)-2-
[3-(trifluormetil)fenil]acetamīda;
N-(4-{2-[(2-cianofenil)amino][1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il}fenil)-
2-(2-fluorfenil)acetamīda;
N-(4-{2-[(2-cianofenil)amino][1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il}fenil)-
2-(3-fluorfenil)acetamīda;
N-(4-{2-[(2-cianofenil)amino][1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il}fenil)-
2-(4-fluorfenil)acetamīda;
1-(4-{2-[(2-cianofenil)amino][1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il}fenil)-3-
fenil urīnvielas;
N-(4-{2-[(2-cianofenil)amino][1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il}fenil)-2-
(piridin-3-il)acetamīda;
N-(4-{2-[(2-cianofenil)amino][1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il}fenil)-
2-(3-metoksifenil)acetamīda;
N-(4-{2-[(2-cianofenil)amino][1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il}fenil)-
2-(3,4-difluorfenil)acetamīda;
N-(4-{2-[(2-cianofenil)amino][1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il}fenil)-
2-fenilacetamīda;
N-(4-{2-[(2-metoksifenil)amino][1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il}fenil)-
2-fenilacetamīda;
2-ciklopropil-N-(4-{2-[(2-metoksifenil)amino][1,2,4]triazolo[1,5-a]piri-
din-6-il}fenil)acetamīda;
N-(4-{2-[(2-metoksifenil)amino][1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il}fen-
il)ciklopropānkarboksamīda;
2-fenil-N-[4-(2-{[2-(trifluormetil)fenil]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-
6-il)fenil]acetamīda;
N-[4-(2-{[2-(trifluormetil)fenil]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-
6-il)fen il]ciklopropānkarboksamīda;
2-ciklopropil-N-[4-(2-{[2-(trifluormetil)fenil]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-
a]piridin-6-il)fenil]acetamīda;
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2-(4-metilpiperazin-1-il)-N-[4-(2-{[2-(trifluormetil)fenil]amino}[1,2,4]tri-
azolo[1,5-a]piridin-6-il)fenil]acetamīda;
2-(morfolin-4-il)-N-[4-(2-{[2-(trifluormetil)fenil]amino}[1,2,4]tri-
azolo[1,5-a]piridin-6-il)fenil]acetamīda;
2-(piperidin-1-il)-N-[4-(2-{[2-(trifluormetil)fenil]amino}[1,2,4]tri-
azolo[1,5-a]piridin-6-il)fenil]acetamīda;
2-amino-2-fenil-N-[4-(2-{[2-(trifluormetil)fenil]amino}[1,2,4]tri-
azolo[1,5-a]piridin-6-il)fenil]acetamīda;
2-(piridin-3-il)-N-[4-(2-{[2-(trifluormetil)fenil]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-
a]piridin-6-il)fenil]acetamīda;
2-metoksi-2-fenil-N-[4-(2-{[2-(trifluormetil)fenil]amino}[1,2,4]tri-
azolo[1,5-a]piridin-6-il)fenil]acetamīda;
N-(4-{2-[(2-ciano-5-metilfenil)amino][1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-
6-il}fen il)-2-fenil acetamīda;
N-(4-{2-[(2-ciano-3-fluorfenil)amino][1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-
6-il}fenil)-2-fenilacetamīda;
N-(3-{2-[(2-metoksifenil)amino][1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il}fenil)-
2-fenilacetamīda;
N-(3-{2-[(2-metoksifenil)amino][1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il}fen-
il)ciklopropānkarboksamīda;
1-ciklopropil-N-(3-{2-[(2-metoksifenil)amino][1,2,4]triazolo[1,5-a]piri-
din-6-il}fenil)metānsulfonamīda;
N-(3-{2-[(2-metoksifenil)amino][1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il}fen-
il)ciklopropānsulfonamīda;
1-(3-{2-[(2-metoksifenil)amino][1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il}fenil)-
3-fenilurīnvielas;
N-(3-{2-[(2-metoksifenil)amino][1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il}fen-
il)benzolsulfonamīda;
N-(3-{2-[(2-metoksifenil)amino][1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il}fen-
il)benzamīda;
N-(3-{2-[(2-metoksifenil)amino][1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il}fenil)-
4-metilpiperazīn-1-karboksamīda;
1-ciklopropil-3-(3-{2-[(2-metoksifenil)amino][1,2,4]triazolo[1,5-a]piri-
din-6-il}fenil)urīnvielas;
N-(3-{2-[(2-metoksifenil)amino][1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il}fen-
il)morfolīn-4-karboksamīda;
4-(dimetilamino)-N-(3-{2-[(2-metoksifenil)amino][1,2,4]triazolo[1,5-
a]piridin-6-il}fenil)piperidīn-1-karboksamīda;
1-(3-{2-[(2-metoksifenil)amino][1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il}fenil)-
3-piridin-3-ilurīnvielas;
1-(3-{2-[(2-metoksifenil)amino][1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il}fenil)-
3-[2-(morfolin-4-il)etil]urīnvielas;
1-(3-{2-[(2-metoksifenil)amino][1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il}fenil)-
3-piridin-4-ilurīnvielas;
2-[(6-{3-[(4-metilpiperazin-1-il)karbonil]fenil}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piri-
din-2-il)amino]benzonitrila;
3-{2-[(2-cianofenil)amino][1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il}-N-ciklo-
pentil benzamīda;
3-{2-[(2-cianofenil)amino][1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il}-N-(1-metil-
piperidin-4-il)benzamīda;
N-benzil-3-{2-[(2-cianofenil)amino][1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-
6-il}benz amīda;
3-{2-[(2-cianofenil)amino][1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il}-N-ciklo-
propil benzamīda;
N-ciklopropil-3-{2-[(2-metoksifenil)amino][1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-
6-il}benzamīda
un
N-benzil-3-{2-[(2-metoksifenil)amino][1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-
6-il}benzamīda.
 6. Paņēmiens savienojuma ar vispārīgo formulu (I) saskaņā 
ar jebkuru no 1. līdz 5. pretenzijai iegūšanai, turklāt paņēmiens 
ietver starpprodukta savienojuma ar vispārīgo formulu (5):

,

kurā R1, R3, R4 un R5 ir, kā definēts savienojumam ar vispārīgo 
formulu (I) jebkurā no 1. līdz 5. pretenzijai, pakļaušanu reakcijai 

ar arilhalogenīdu ar vispārīgo formulu (5a):

R2-Y     (5a),

kurā R2 ir, kā definēts savienojumam ar vispārīgo formulu (I) jebkurā 
no 1. līdz 5. pretenzijai, un Y apzīmē aizejošo grupu, tādu kā, 
piemēram, halogēna atoms vai trifluormetilsulfoniloksi- vai nona-
fluorbutilsulfoniloksigrupa,
tādā veidā iegūstot savienojumu ar vispārīgo formulu (I):

,

kurā R1, R2, R3, R4 un R5 ir, kā definēts savienojumam ar vispārīgo 
formulu (I) jebkurā no 1. līdz 5. pretenzijai.
 7. Paņēmiens savienojuma ar vispārīgo formulu (I) saskaņā 
ar jebkuru no 1. līdz 5. pretenzijai iegūšanai, turklāt paņēmiens 
ietver starpprodukta savienojuma ar vispārīgo formulu (7):

,

kurā R2, R3, R4 un R5 ir, kā definēts savienojumam ar vispārīgo 
formulu (I) jebkurā no 1. līdz 5. pretenzijai, un R1a ir arilgrupa, kurai 
ir pievienots -NH2 aizvietotājs, pakļaušanu reakcijai ar savienojumu 
ar vispārīgo formulu:

R1b-X     (7a),

kurā R1b ir -C(=O)R6, -C(=O)NR6R7, -S(=O)R6, -S(=O)2R6 un X ir 
piemērota funkcionāla grupa, caur kuru R1b-X savienojuma (7a) R1b, 
izmantojot savienošanās reakciju, piemēram, amīdu savienošanās 
reakciju, var būt saistīts ar -NH2 aizvietotāju, kas ir pievienots 
savienojuma (7) arilgrupai R1a, tādējādi minētais X tiek aizvietots 
ar minēto R1a,
tādā veidā iegūstot savienojumu ar vispārīgo formulu (I):

,

kurā R1, R2, R3, R4 un R5 ir, kā definēts savienojumam ar vispārīgo 
formulu (I) jebkurā no 1. līdz 5. pretenzijai.
 8. Savienojums ar vispārīgo formulu (I) vai tā stereoizomērs, 
tautomērs, N-oksīds, hidrāts, solvāts vai sāls, it īpaši tā farmaceitiski 
pieņemams sāls, vai to maisījums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
5. pretenzijai izmantošanai slimības ārstēšanā vai profilaksē.
 9. Savienojums izmantošanai saskaņā ar 8. pretenziju, turklāt 
slimība ir slimība ar nekontrolētu šūnu augšanu, proliferāciju un/vai 
izdzīvošanu, nepiemērota celulārā imūnreakcija vai nepiemērota 
celulārā iekaisuma reakcija, it īpaši, kurā nekontrolētā šūnu augšana, 
proliferācija un/vai izdzīvošana, nepiemērotā celulārā imūnreakcija 
vai nepiemērotā celulārā iekaisuma reakcija ir saistītas ar Mps-1, 
vēl detalizētāk, kurā slimība ar nekontrolēto šūnu augšanu, proli-
ferāciju un/vai izdzīvošanu, nepiemēroto celulāro imūnreakciju vai 
nepiemēroto celulāro iekaisuma reakciju ir hematoloģisks audzējs, 
viendabīgs audzējs un/vai to metastāzes, piemēram, leikēmijas 
un mielodisplastiskais sindroms, ļaundabīgas limfomas, galvas un 
kakla audzēji, ieskaitot smadzeņu audzējus un smadzeņu metas-
tāzes, krūškurvja audzēji, ieskaitot nesīkšūnu un sīkšūnu plaušu 
audzējus, kuņģa un zarnu audzēji, endokrīnās sistēmas audzēji, 
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piena dziedzeru un citi ginekoloģiskie audzēji, uroloģiskie audzēji, 
ieskaitot nieru, urīnpūšļa un prostatas audzējus, ādas audzēji un 
sarkomas un/vai to metastāzes.
 10. Farmaceitiska kompozīcija, kas satur savienojumu ar 
vispārīgo formulu (I) vai tā stereoizomēru, tautomēru, N-oksīdu, 
hidrātu, solvātu vai sāli, it īpaši tā farmaceitiski pieņemamu sāli, 
vai to maisījumu saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 5. pretenzijai un 
farmaceitiski pieņemamu atšķaidītāju vai nesēju.
 11. Farmaceitiska kombinācija, kas satur:
 - vienu vai vairākus savienojumus ar vispārīgo formulu (I) vai 
tā stereoizomēru, tautomēru, N-oksīdu, hidrātu, solvātu vai sāli, it 
īpaši tā farmaceitiski pieņemamu sāli, vai to maisījumu saskaņā 
ar jebkuru no 1. līdz 5. pretenzijai; un
 - vienu vai vairākus aģentus, kas ir izvēlēti no rindas: taksāns, 
tāds kā docetaksels, paklitaksels vai taksols; epotilons, tāds kā 
iksabepilons, patupilons vai sagopilons; mitoksantrons; prednizolons; 
deksametazons; estramustīns; vinblastīns; vinkristīns; doksorubicīns; 
adriamicīns; idarubicīns; daunorubicīns; bleomicīns; etopozīds; 
ciklofosfamīds; ifosfamīds; prokarbazīns; melfalāns; 5-fluoruracils; 
kapecitabīns; fludarabīns; citarabīns; Ara-C; 2-hlor-2’-deoksiade-
nozīns; tioguanīns; antiandrogēns, tāds kā flutamīds, ciproterona 
acetāts vai bikalutamīds; bortezomibs; platīna atvasinājums, tāds 
kā cisplatīns vai karboplatīns; hlorambucils; metotreksāts un rituk-
simabs.
 12. Savienojuma ar vispārīgo formulu (I) vai tā stereoizomēra, 
tautomēra, N-oksīda, hidrāta, solvāta vai sāls, it īpaši tā farma-
ceitiski pieņemama sāls, vai to maisījuma saskaņā ar jebkuru no 
1. līdz 5. pretenzijai izmantošana medikamenta ražošanā slimības 
ārstēšanai vai profilaksei.
 13. Izmantošana saskaņā ar 12. pretenziju, turklāt slimība ir 
slimība ar nekontrolētu šūnu augšanu, proliferāciju un/vai izdzīvo-
šanu, nepiemērota celulārā imūnreakcija vai nepiemērota celulārā 
iekaisuma reakcija, it īpaši, kurā nekontrolētā šūnu augšana, pro-
liferācija un/vai izdzīvošana, nepiemērotā celulārā imūnreakcija 
vai nepiemērotā celulārā iekaisuma reakcija ir saistītas ar Mps-1, 
vēl detalizētāk, kurā slimība ar nekontrolēto šūnu augšanu, proli-
ferāciju un/vai izdzīvošanu, nepiemēroto celulāro imūnreakciju vai 
nepiemēroto celulāro iekaisuma reakciju ir hematoloģisks audzējs, 
viendabīgs audzējs un/vai to metastāzes, piemēram, leikēmijas 
un mielodisplastiskais sindroms, ļaundabīgas limfomas, galvas un 
kakla audzēji, ieskaitot smadzeņu audzējus un smadzeņu metas-
tāzes, krūškurvja audzēji, ieskaitot nesīkšūnu un sīkšūnu plaušu 
audzējus, kuņģa un zarnu audzēji, endokrīnās sistēmas audzēji, 
piena dziedzeru un citi ginekoloģiskie audzēji, uroloģiskie audzēji, 
ieskaitot nieru, urīnpūšļa un prostatas audzējus, ādas audzēji un 
sarkomas un/vai to metastāzes.
 14. Savienojums ar vispārīgo formulu (5):

,

kurā R1 apzīmē arilgrupu,
 - kas ir vienreiz vai daudzkārt, vienādi vai dažādi aizvietota ar 
aizvietotāju, kas izvēlēts no:
R6-C1-6alkilgrupas, R6-(CH2)n(CHOH)(CH2)m-, R6-(CH2)n(CHOH)-
(CH2)p-O-, R6-(C1-6alkoksi-C1-6-alkil)grupas, R6-(C1-6alk oksi-
C1-6alkil)-O-, -C(=O)R6, -C(=O)O-R6, -OC(=O)-R6, -N(H)C(=O)R6, 
-N(R7)C(=O)R6, -N(H)C(=O)NR6R7, -N(R7)C(=O)NR6R7, -NR6R7, 
-C(=O)N(H)R6, -C(=O)NR6R7, R6-S-, R6-S(=O)-, R6-S(=O)2-, 
-N(H)S(=O)R6, -N(R7)S(=O)R6, -S(=O)N(H)R6, -S(=O)NR6R7, 
-N(H)S(=O)2R6, -N(R7)S(=O)2R6, -S(=O)2N(H)R6, -S(=O)2NR6R7, 
-S(=O)(=NR6)R7, -S(=O)(=NR7)R6, -N=S(=O)(R6)R7; un
 - kas neobligāti ir vienreiz vai daudzkārt, vienādi vai dažādi 
aizvietota ar aizvietotāju, kas izvēlēts no:
halogēna atoma, hidroksilgrupas, cianogrupas, nitrogru-
pas, C1-6alkilgrupas, halogēn-C1-6alkilgrupas, C1-6alkoksi-
grupas, halogēn-C1-6alkoksigrupas, hidroksi-C1-6alkilgrupas, 
C1-6alk oksi-C1-6alkilgrupas, halogēn-C1-6alkoksi-C1-6alkilgrupas, 
R8-C1-6alkil grupas, R8-(CH2)n(CHOH)(CH2)m-, R8-C1-6alkoksigru-

pas, R8-(CH2)n(CHOH)(CH2)p-O-, R8-(C1-6alkoksi-C1-6alkil)gru-
pas, R8-(C1-6alk oksi-C1-6alkil)-O-, R8-O-, -C(=O)R8, -C(=O)O-R8, 
-OC(=O)-R8, -N(H)C(=O)R8, -N(R7)C(=O)R8, -N(H)C(=O)NR8R7, 
-N(R7)C(=O)NR8R7, -NR8R7 , -C(=O)N(H)R8, -C(=O)NR8R7, R8-S-, 
R8-S(=O)-, R8-S(=O)2-, -N(H)S(=O)R8, -N(R7)S(=O)R8, -S(=O)N(H)R8, 
-S(=O)NR8R7, -N(H)S(=O)2R8, -N(R7)S(=O)2R8, -S(=O)2N(H)R8, 
-S(=O)2NR8R7, -S(=O)(=NR8)R7, -S(=O)(=NR7)R8, -N=S(=O)(R8)R7; 
un
R3, R4, R5, R6, R7, R8, n, m un p ir, kā definēts savienojumam ar 
vispārīgo formulu (I) 1. pretenzijā,
vai to maisījums.
 15. Savienojums ar vispārīgo formulu (7):

,

kurā R2, R3, R4 un R5 ir, kā definēts savienojumam ar vispārīgo 
formulu (I) jebkurā no 1. līdz 5. pretenzijai, un R1a ir arilgrupa, 
kurai ir pievienots -NH2 aizvietotājs.
 16. Savienojuma ar vispārīgo formulu (5):

,

kurā R1, R3, R4 un R5 ir, kā definēts savienojumam ar vispārīgo 
formulu (I) jebkurā no 1. līdz 5. pretenzijai, izmantošana savie-
nojuma ar vispārīgo formulu (I) saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
5. pretenzijai iegūšanai.
 17. Savienojuma ar vispārīgo formulu (7) saskaņā ar 15. pre-
tenziju izmantošana savienojuma ar vispārīgo formulu (I) saskaņā 
ar jebkuru no 1. līdz 5. pretenzijai iegūšanai.
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 (57) 1. Azola atvasinājums ar formulu (I):

,

raksturīgs ar to, ka
Ra ir H, vai C1-6alkilgrupa, C2-6alkenilgrupa vai C2-6alkinilgrupa, katra 
ir neobligāti aizvietota ar na grupām Xa,
Rb ir H, vai C1-6alkilgrupa, C2-6alkenilgrupa vai C2-6alkinilgrupa, katra 
neobligāti aizvietota ar nb grupām Xb,
turklāt
Ra un Rb abi nav H, un
(na + nb) ir > 1,
Xa katrs neatkarīgi ir halogēna atoms,
Xb katrs neatkarīgi ir halogēna atoms,
Y katrs neatkarīgi ir halogēna atoms, C1-4alkilgrupa, C1-4halogēn-
alkil grupa, C1-4alkoksigrupa, C1-4halogēnalkoksigrupa, fenilgrupa, 
ciāngrupa vai nitrogrupa,
m ir 0 līdz 5, un
A ir N vai CH.
 2. Azola atvasinājums saskaņā ar 1. pretenziju, raksturīgs ar 
to, ka:
Ra ir C1-4alkilgrupa, C2-4alkenilgrupa vai C2-4alkinilgrupa, katra ne-
obligāti aizvietota ar na = 0–5 grupām Xa, katru no tām izvēlētu 
no F, Cl un Br atomiem,
Rb ir C1-4alkilgrupa, C2-4alkenilgrupa vai C2-4alkinilgrupa, katra ne-
obligāti aizvietota ar nb = 0–5 grupām Xb, katru no tām izvēlētu 
no F, Cl un Br atomiem,
Y katrs neatkarīgi ir halogēna atoms, C1-3alkilgrupa, C1-3halogēn-
alkil grupa, C1-3alkoksigrupa, C1-3halogēnalkoksigrupa,
m ir 0 līdz 3, un
A ir N atoms.
 3. Azola atvasinājums saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju, rak-
sturīgs ar to, ka
Ra ir C1-3alkilgrupa, neobligāti aizvietota ar na = 0–3 grupām Xa, 
katru izvēlētu no Cl un Br,
Rb ir C1-3alkilgrupa, neobligāti aizvietota ar nb = 0–3 grupām Xb, 
katru izvēlētu no Cl un Br,
Y katrs neatkarīgi ir halogēna atoms, C1-2alkilgrupa, C1-2halogēn-
alkil grupa vai C1-2halogēnalkoksigrupa, un
m ir 0 līdz 2.
 4. Azola atvasinājums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 3. pre-
tenzijai, raksturīgs ar to, ka na, nb un m katrs ir 0 vai 1, un katrs 
Y ir halogēna atoms.
 5. Metode azola atvasinājuma saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
4. pretenzijai iegūšanai, kas ietver ar halogēna atomu aizvietoja-
mas aizejošās grupas savienojumā ar formulu (II) aizvietošanu ar 
halogēna atomu, lai iegūtu savienojumu ar formulu (Ia):

,

,

raksturīgu ar to, ka:
Ra ir definēts kā 1. pretenzijā, neobligāti aizvietots ar na1 grupām 
Xa un pa grupām La vai Z,
Rb ir definēts kā 1. pretenzijā, neobligāti aizvietots ar nb1 grupām 
Xb un pb grupām Lb vai Z,
turklāt (pa + pb) ir > 1,
La katra ir aizejošā grupa, kuru var aizvietot ar halogēna atomu,
Lb katra ir aizejošā grupa, kuru var aizvietot ar halogēna atomu,
Z ir halogēna atoms, un
A, Xa, Xb, Y un m ir tādi, kā definēts 1. pretenzijā.
 6. Metode azola atvasinājuma saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
4. pretenzijai iegūšanai, kas ietver
 (i) karbonilsavienojuma ar formulu (V) pārvēršanu oksirāna 
atvasinājumā ar formulu (III)

un turklāt Ra, Rb, Xa, Xb, Y, na, nb un m ir tādi, kā definēts 
1. pretenzijā,
 (ii) pēc tam savienojuma (III) reakciju ar savienojumu ar for-
mulu (IV)

,

raksturīgu ar to, ka A ir tāds, kā definēts 1. pretenzijā, un M ir H 
vai sārmu metāls.
 7. Metode azola atvasinājuma saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
4. pretenzijai iegūšanai, kas ietver tādu stadiju kā oksetāna sa-
vienojuma ar formulu (XVI)

pakļaušanu gredzena atvēršanai, izmantojot halogēnskābi,
turklāt Ra, Xa, na, A, Y un m ir tādi, kā definēts 1. pretenzijā.
 8. Savienojums ar formulu (XVI):

,

turklāt Ra, Xa, na, A, Y un m ir tādi, kā definēts 1. pretenzijā.
 9. Savienojums saskaņā ar 8. pretenziju, kurš ir savienojums 
ar formulu (XXI):
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.

 10. Metode savienojuma (XXI) saskaņā ar 9. pretenziju iegū-
šanai, kas ietver sulfonestera ar formulu (XX)

reducēšanu, turklāt A, Y un m ir tādi, kā definēts 1. pretenzijā, 
un R3 ir zemākā alkilgrupa, neobligāti aizvietota fenilgrupa vai 
neobligāti aizvietota naftilgrupa.
 11. Līdzeklis dārzkopībai, zemkopībai vai rūpniecisku materiālu 
aizsardzībai, kas kā aktīvu ingredientu satur azola atvasinājumu 
saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 4. pretenzijai.

 
 
 (51) A61M 15/00(200601) (11) 2514467
  G06M 1/24(200601)

 (21) 11010214.2  (22) 18.05.2011
 (43) 24.10.2012
 (45) 31.12.2014
 (31) 345763 P  (32) 18.05.2010 (33) US
  417659 P   29.11.2010  US
 (73) Ivax Pharmaceuticals Ireland, Unit 301 Industrial Park, 

Waterford, IE
  Norton Waterford, Unit 301 Industrial Park, Waterford, IE
  TEVA Pharmaceuticals Ireland, Unit 301 Industrial Park, 

Waterford, IE
 (72) USCHOLD, Robert Charles, US
  KARG, Jeffrey A., US
  CLANCY, Paul, IE
  FENLON, Derek, IE
  WALSH, Declan, IE
  KAAR, Simon, IE
  HAZENBERG, Jan Geert, IE
  BUCK, Dan, IE
 (74) Cottam, David William, Teva UK Ltd., Global Patent Group, 

Field House, Station Approach, Harlow, Essex CM20 2FB, 
GB

  Ņina DOLGICERE, Patentu aģentūra KDK, a/k 185, Rīga, 
LV-1084, LV

 (54) DEVU SKAITĪTĀJS INHALATORIEM UN INHALATORI
  DOSE COUNTERS FOR INHALERS AND INHALERS
 (57) 1. Inhalators (12) medikamentu inhalēšanai, kuram ir: 
korpuss (10) medikamenta krājuma saturēšanai (20), pie tam: kor-
puss (10) ietver devu skaitītāju (36); devu skaitītājs (36) ir aprīkots 
ar kustīgu palaidēju (34), kurš ir aprīkots ar atgriešanas atsperi (56) 
ar būtībā cilindrisku un gredzenveidīgu galu; korpusa (10) iekšā ir 
iemontēta balstkonstrukcija (172) minētā atgriešanas atsperes gala 
atbalstīšanai,
 kas raksturīgs ar to, ka balstkonstrukcija (172) satur U-veida 
paliktni (170), uz kura atbalstās minētais gals, un zem paliktņa (170) 
ir dobums (174).
 2. Inhalators (12) saskaņā ar 1. pretenziju, kurā balstkons-
trukcija (172) satur U-veida vertikālu sieniņu, kas aptver U-veida 
paliktni (170), un līdz ar to paliktnis (170) un vertikālā sieniņa veido 
kāpņveida konstrukcijas pakāpienu un pakāpiena pacēlumu.
 3. Inhalators saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju, kurā dobums (174) 
zem paliktņa (170) arī ir U-veida dobums.

 4. Inhalators saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 3. pretenzijai, kas 
satur vismaz vienu noslīpinātu virsmu (176, 178, 180) paliktņa (170) 
ieejā.
 5. Metode inhalatora (12) saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 4. pre-
tenzijai montāžai, kas satur posmu, kurā minētās atsperes (56) 
minētais gals tiek novietots uz paliktņa (170) ar montāžas rīka 
palīdzību un pēc tam montāžas rīks tiek izņemts vismaz daļēji 
caur dobumu (174).
 6. Metode saskaņā ar 5. pretenziju, kurā cilindriskais vai 
gredzenveidīgais atsperes (56) gals, kad tas tiek novietots uz 
paliktņa (170), tiek pārvietots šķērsvirzienā attiecībā pret atsperes 
cilindrisko garumu.
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  C07D 217/24(200601)

 (21) 10792944.0  (22) 21.12.2010
 (43) 31.10.2012
 (45) 24.09.2014
 (31) 288992 P  (32) 22.12.2009 (33) US
  PCT/CN2010/078927  19.11.2010  WO
 (86) PCT/EP2010/070364  21.12.2010
 (87) WO2011/076786  30.06.2011
 (73) Novartis AG, Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH
 (72) BERGHAUSEN, Joerg, CH
  BUSCHMANN, Nicole, CH
  FURET, Pascal, CH
  GESSIER, François, CH
  HERGOVICH LISZTWAN, Joanna, CH
  HOLZER, Philipp, CH
  JACOBY, Edgar, CH
  KALLEN, Joerg, CH
  MASUYA, Keiichi, CH
  PISSOT SOLDERMANN, Carole, CH
  REN, Haixia, CN
  STUTZ, Stefan, CH
 (74) Strang, Andrea Josephine, Novartis Pharma AG, Patent 

Department, Postfach, 4002 Basel, CH
  Baiba KRAVALE, ALFA-PATENTS, a/k 109, Rīga, LV-1082, 

LV
 (54) AIZVIETOTIE IZOHINOLINONI UN HINAZOLINONI
  SUBSTITUTED ISOQUINOLINONES AND QUIN-

AZOLINONES
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 (57) 1. Savienojums ar formulu (I) vai farmaceitiski pieņemams 
tā sāls

,
kurā
Z ir CH2 grupa vai N-R4 grupa;
X ir halogēna atoms;
R4 ir izvēlēts no grupas, kas sastāv no:
ūdeņraža atoma,
C1-7alkilgrupas;
R6 ir neatkarīgi izvēlēts no grupas, kas sastāv no:
ūdeņraža atoma,
R’O grupas,
(R’)2N grupas;
R7 ir neatkarīgi izvēlēts no grupas, kas sastāv no:
R’O grupas,
(R’)2N grupas;
katrs R’ ir neatkarīgi izvēlēts no grupas, kas sastāv no:
ūdeņraža atoma,
C1-7alkilgrupas,
C1-7alkenilgrupas,
halogēn-C1-7alkilgrupas,
halogēn-C1-7alkenilgrupas,
C3-12cikloalkilgrupas,
heterociklilgrupas,
arilgrupas,
hidroksi-C1-7alkilgrupas,
C1-7alkoksi-C1-7alkilgrupas,
amino-C1-7alkilgrupas,
N-C1-7alkil-amino-C1-7alkilgrupas,
N,N-di-C1-7alkil-amino-C1-7alkilgrupas,
C3-12cikloalkil-C1-7alkilgrupas,
heterociklil-C1-7alkilgrupas,
aril-C1-7alkilgrupas,
C1-7alkil-karbonilgrupas,
halogēn-C1-7alkil-karbonilgrupas,
hidroksi-C1-7alkil-karbonilgrupas,
C1-7alkoksi-C1-7alkil-karbonilgrupas,
amino-C1-7alkil-karbonilgrupas,
N-C1-7alkil-amino-C1-7alkil-karbonilgrupas,
N,N-di-C1-7alkil-amino-C1-7alkil-karbonilgrupas,
C3-12cikloalkil-karbonilgrupas,
heterociklil-C1-7alkil-karbonilgrupas,
aril-C1-7alkil-karbonilgrupas,
C3-12cikloalkil-C1-7alkil-karbonilgrupas,
heterociklil-karbonilgrupas,
aril-karbonilgrupas,
C1-7alkil-karbonil-C1-7alkilgrupas,
halogēn-C1-7alkil-karbonil-C1-7alkilgrupas,
hidroksi-C1-7alkil-karbonil-C1-7alkilgrupas,
C1-7alkoksi-C1-7alkil-karbonil-C1-7alkilgrupas,
amino-C1-7alkil-karbonil-C1-7alkilgrupas,
N-C1-7alkil-amino-C1-7alkil-karbonil-C1-7alkilgrupas,
N,N-di-C1-7alkil-amino-C1-7alkil-karbonil-C1-7alkilgrupas,
C3-12cikloalkil-karbonil-C1-7alkilgrupas,
heterociklil-karbonil-C1-7alkilgrupas,
aril-karbonil-C1-7alkilgrupas,
karbonil-C1-7alkilgrupas,
hidroksi-karbonil-C1-7alkilgrupas,
C1-7alkoksi-karbonil-C1-7alkilgrupas,
amino-karbonil-C1-7alkilgrupas,
N-C1-7alkil-amino-karbonil-C1-7alkilgrupas,
N,N-di-C1-7alkil-amino-karbonil-C1-7alkilgrupas,
C3-12cikloalkil-karbonil-C1-7alkilgrupas,
heterociklil-karbonil-C1-7alkilgrupas,
aril-karbonil-C1-7alkilgrupas,
C1-7alkil-karbonil-amino-C1-7alkilgrupas,

C1-7alkil-karbonil-N-C1-7alkil-amino-C1-7alkilgrupas,
halogēn-C1-7alkil-karbonil-amino-C1-7alkilgrupas,
halogēn-C1-7alkil-karbonil-N-C1-7alkil-amino-C1-7alkilgrupas,
kurā arilgrupa, heterociklilgrupa un C3-12cikloalkilgrupa ir neaizvietota 
vai aizvietota ar 1 līdz 4 aizvietotājiem, kas izvēlēti no C1-7alkil-
grupas, halogēn-C1-7alkilgrupas, halogēna atoma, hidroksilgrupas, 
C1-7alk oksi grupas, aminogrupas, nitrogrupas vai ciāngrupas;
katrs R1 ir neatkarīgi izvēlēts no grupas, kas sastāv no:
halogēna atoma,
ciāngrupas,
nitrogrupas,
C1-7alkilgrupas,
C1-7alkenilgrupas,
halogēn-C1-7alkilgrupas,
hidroksilgrupas,
C1-7alkoksigrupas,
aminogrupas,
N-C1-7alkil-aminogrupas,
N,N-di-C1-7alkil-aminogrupas,
amino-karbonil-aminogrupas,
N-C1-7alkil-amino-karbonil-aminogrupas,
N,N-di-C1-7alkil-amino-karbonil-aminogrupas,
C1-7alkil-karbonil-aminogrupas,
amino-karbonilgrupas,
N-C1-7alkil-amino-karbonilgrupas,
N,N-di-C1-7alkil-amino-karbonilgrupas,
hidroksi-C1-7alkilgrupas,
amino-C1-7alkilgrupas,
N-C1-7alkil-amino-C1-7alkilgrupas,
N,N-di-C1-7alkil-amino-C1-7alkilgrupas,
C1-7alkil-karbonil-amino-C1-7alkilgrupas,
C1-7alkil-karbonil-N-C1-7alkil-amino-C1-7alkilgrupas;
n ir 0 līdz 2;
R2 ir izvēlēts no:
(A) fenilgrupas, 2-piridilgrupas un 3-piridilgrupas, aizvietotas para-
pozīcijā, salīdzinot ar izohinolinonu vai hinazolinonu, ar (R3)2N-Y 
grupu, kurā Y iztrūkst (saite) vai
(R3)2N-Y grupa ir izvēlēta no

,

ar 1 vai 2 papildu aizvietotājiem, kas izvēlēti no:
halogēna atoma,
ciāngrupas,
C1-7alkilgrupas,
halogēn-C1-7alkilgrupas,
hidroksilgrupas,
C1-7alkoksigrupas un
hidroksi-C1-7alkilgrupas;
vai
(B) fenilgrupas, 2-piridilgrupas un 3-piridilgrupas, aizvietotas para-
pozīcijā, salīdzinot ar izohinolinonu vai hinazolinonu, ar aizvietotāju, 
kas izvēlēts no:
ciāngrupas,
halogēna atoma,
nitrogrupas,
C1-7alkilgrupas,
halogēn-C1-7alkilgrupas,
hidroksi-C1-7alkilgrupas,
hidroksi-karbonilgrupas,
C1-7alkoksi-karbonilgrupas,
C1-7alkil-karbonilgrupas,
C1-7alkoksigrupas,
(C-saite)-heterociklilgrupas,
kurā (C-saite)-heterociklilgrupa ir neaizvietota vai aizvietota ar 
1 līdz 4 aizvietotājiem, kas izvēlēti no C1-7alkilgrupas, halogēn-
C1-7alkil grupas, halogēna atoma, hidroksilgrupas, C1-7alkoksigrupas, 
amino grupas, nitrogrupas vai ciāngrupas;
un neobligāti aizvietotas ar 1 vai 2 papildu aizvietotājiem, kas 
izvēlēti no:
halogēna atoma,
ciāngrupas,
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C1-7alkilgrupas,
halogēn-C1-7alkilgrupas,
hidroksilgrupas,
C1-7alkoksigrupas,
(C-saite vai N-saite)heterociklil-C1-4alkil-hidroksi-C1-7alkilgrupas;
vai
(C) fenilgrupas, aizvietotas orto-pozīcijā, salīdzinot ar izohinolinonu 
vai hinazolinonu, ar R3O grupu, un aizvietotas para- vai meta-
pozīcijā ar aizvietotāju, kas izvēlēts no metilgrupas, hlora atoma, 
C1-7alkil-karbonilgrupas vai C1-7alkoksi-karbonilgrupas;
(D) (C-saite)-heterocikla grupas, kas izvēlēta no

kurā Z ir 4- līdz 6-locekļu heterociklisks gredzens, veidots pie 
fenilgrupas para- un meta-pozīcijā, satur 1 līdz 3 heteroatomus, 
kas izvēlēti no slāpekļa atoma, skābekļa atoma vai sēra atoma,
kura ir neobligāti aizvietota ar 1 vai 2 papildu aizvietotājiem, kas 
izvēlēti no:
halogēna atoma,
ciāngrupas,
C1-7alkilgrupas,
halogēn-C1-7alkilgrupas,
hidroksilgrupas,
C1-7alkoksigrupas,
hidroksi-C1-7alkilgrupas;
(E) pirazin-2-ilgrupas, kas aizvietota 5. pozīcijā ar:

,

(F) piridazin-3-ilgrupas, kas aizvietota 6. pozīcijā ar:

,
vai
(G) pirimidin-2-ilgrupas, kas aizvietota 5. pozīcijā ar:

,
kurā katrs R3 ir neatkarīgi izvēlēts no:
ūdeņraža atoma,
C1-7alkilgrupas,
hidroksi-C1-7alkilgrupas,
C3-12cikloalkilgrupas,
C1-7alkoksi-C1-7alkil-karbonilgrupas,
amino-C1-7alkil-karbonilgrupas,
N-C1-7alkil-amino-C1-7alkil-karbonilgrupas,
N,N-di-C1-7alkil-amino-C1-7alkil-karbonilgrupas,
(R5)2N-C3-12cikloalkilgrupas,
(R5)2N-C1-7alkilgrupas,
(R5)2N-C3-12cikloalkil-C1-7alkilgrupas,
(R5)2N-C3-12cikloalkil-karbonilgrupas,
R5O-C3-12cikloalkilgrupas,
R5O-C1-7alkilgrupas,
R5O-C3-12cikloalkil-C1-7alkilgrupas,
R5O-(C1-7alkil)-C3-12cikloalkil-C1-7alkilgrupas,
R5O-(hidroksi-C1-7alkil)-C3-12cikloalkil-C1-7alkilgrupas,
(R5)2N-CO-C3-12cikloalkil-C1-7alkilgrupas,
C1-7alkoksikarbonil-C3-12cikloalkil-C1-7alkilgrupas,
hidroksi-karbonil-C3-12cikloalkil-C1-7alkilgrupas,
amino-karbonil-C3-12cikloalkil-C1-7alkilgrupas,

R5O-C3-12cikloalkil-karbonilgrupas,
(R5)2N-karbonil-C1-7alkilgrupas,
R5O-karbonil-C1-7alkilgrupas,
aril-C1-7alkilgrupas,
heterociklil-C1-7alkilgrupas,
C1-7alkil-karbonilgrupas,
halogēn-C1-7alkil-karbonilgrupas,
heterociklil-karbonilgrupas,
aril-karbonilgrupas,
C3-12cikloalkil-karbonilgrupas,
C3-12cikloalkil-C1-7alkilgrupas,
heterociklilgrupas,
arilgrupas,
kurā arilgrupa, heterociklilgrupa un C3-12cikloalkilgrupa ir neaizvietota 
vai aizvietota ar 1 līdz 4 aizvietotājiem, kas izvēlēti no:
halogēna atoma,
C1-7alkilgrupas,
halogēn-C1-7alkilgrupas,
C1-7alkil-karbonilgrupas,
C3-12cikloalkil-karbonilgrupas,
C1-7alkil-sulfonilgrupas,
amino-sulfonilgrupas,
N-C1-7alkil-amino-sulfonilgrupas,
N,N-di-C1-7alkil-amino-sulfonilgrupas,
amino-karbonilgrupas,
N-C1-7alkil-amino-karbonilgrupas,
N,N-di-C1-7alkil-amino-karbonilgrupas,
oksogrupas,
vai
divi R3 kopā ar slāpekļa atomu, pie kura tie ir pievienoti, var veidot 
3- līdz 9-locekļu heterociklisku gredzenu, kas neobligāti satur 1 līdz 
4 papildu heteroatomus, kas izvēlēti no slāpekļa atoma, skābekļa 
atoma vai sēra atoma, turklāt minētais heterocikliskais gredzens ir 
neaizvietots vai aizvietots ar 1 līdz 3 aizvietotājiem, kas izvēlēti no:
halogēna atoma,
hidroksi-C1-7alkilgrupas,
C1-7alkilgrupas,
halogēn-C1-7alkilgrupas,
oksogrupas,
hidroksilgrupas,
C1-7alkoksigrupas,
aminogrupas,
N-C1-7alkil-aminogrupas,
N,N-di-C1-7alkil-aminogrupas,
hidroksi-karbonilgrupas,
C1-7alkoksi-karbonilgrupas,
amino-karbonilgrupas,
N-C1-7alkil-amino-karbonilgrupas,
N,N-di-C1-7alkil-amino-karbonilgrupas,
C1-7alkil-karbonilgrupas,
C1-7alkil-sulfonilgrupas,
heterociklilgrupas,
C1-7alkil-karbonil-aminogrupas,
C1-7alkil-karbonil-N-C1-7alkil-aminogrupas;
un
katrs R5 ir neatkarīgi izvēlēts no:
ūdeņraža atoma,
C1-7alkilgrupas,
hidroksi-C1-7alkilgrupas,
C1-7alkil-karbonilgrupas,
C1-7alkoksi-karbonil-C1-7alkilgrupas,
amino-karbonil-C1-7alkilgrupas,
N-C1-7alkil-amino-karbonil-C1-7alkilgrupas,
N,N-di-C1-7alkil-amino-karbonil-C1-7alkilgrupas,
C1-7alkil-sulfonilgrupas,
amino-sulfonilgrupas,
N-C1-7alkil-amino-sulfonilgrupas,
N,N-di-C1-7alkil-amino-sulfonilgrupas,
heterociklil-karbonilgrupas,
amino-karbonilgrupas,
N-C1-7alkil-amino-karbonilgrupas,
N,N-di-C1-7alkil-amino-karbonilgrupas,
C3-12cikloalkil-karbonilgrupas,
C1-7alkoksi-karbonil-amino-C1-7alkilgrupas,
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C1-7alkoksi-karbonil-N-C1-7alkil-amino-C1-7alkilgrupas,
C1-7alkoksi-karbonilgrupas,
C3-12cikloalkilgrupas,
hidroksi-C3-12cikloalkilgrupas
vai
divi R5 kopā ar slāpekļa atomu, pie kura tie ir pievienoti, var veidot 
3- līdz 9-locekļu heterociklisku gredzenu, kas neobligāti satur 1 līdz 
4 papildu heteroatomus, kas izvēlēti no slāpekļa atoma, skābekļa 
atoma vai sēra atoma, turklāt minētais heterocikliskais gredzens ir 
neaizvietots vai aizvietots ar 1 līdz 3 aizvietotājiem, kas izvēlēti no:
C1-7alkilgrupas,
oksogrupas,
C1-7alkil-karbonilgrupas,
C1-7alkil-sulfonilgrupas,
hidroksi-C1-7alkilgrupas;
ar nosacījumu, ka, ja Z ir CH2 grupa, n ir 0 vai 1, un kad klātesošs, 
R1 ir orto-hlora atoms, un R2 ir izvēlēts no:
para-C1-3alkil-fenilgrupas,
para-(halogēn-C1-3alkil)-fenilgrupas,
para-C1-3alkoksi-fenilgrupas,
para-halogēn-fenilgrupas,
para-nitro-fenilgrupas,
para-(C1-3alkoksi-karbonil)-fenilgrupas,
para-(hidroksi-karbonil)-fenilgrupas,
kurā fenilgrupa ir neobligāti aizvietota ar 1 vai 2 papildu aizvieto-
tājiem, turklāt minētie aizvietotāji neatkarīgi ir izvēlēti no halogēna 
atoma un metilgrupas,
tad R6 un R7 abi nav etoksigrupa vai metoksigrupa,
arilgrupa nozīmē fenilgrupu vai naftilgrupu, un
heterociklilgrupa nozīmē nepiesātinātu, piesātinātu vai daļēji pie-
sātinātu gredzenu vai gredzena sistēmu, kas satur 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11 vai 12 gredzena atomus, un kas satur vismaz vienu 
heteroatomu, kas izvēlēts no slāpekļa atoma, skābekļa atoma vai 
sēra atoma, kur slāpekļa atoms un sēra atoms var arī neobligāti 
būt oksidēts, un kur, ja nav norādīts citādi, heterocikliskā grupa 
var būt pievienota pie heteroatoma vai oglekļa atoma.
 2. Savienojums ar formulu (I) vai farmaceitiski pieņemams tā 
sāls, saskaņā ar 1. pretenziju, kurā
Z ir CH2 grupa vai N-R4 grupa;
X ir halogēna atoms;
R4 ir izvēlēts no grupas, kas sastāv no:
ūdeņraža atoma,
C1-7alkilgrupas;
R6 ir neatkarīgi izvēlēts no grupas, kas sastāv no:
ūdeņraža atoma,
R’O grupas,
(R’)2N grupas;
R7 ir neatkarīgi izvēlēts no grupas, kas sastāv no:
R’O grupas,
(R’)2N grupas;
R’ ir izvēlēts no grupas, kas sastāv no:
ūdeņraža atoma,
C1-7alkilgrupas,
C1-7alkenilgrupas,
halogēn-C1-7alkilgrupas,
halogēn-C1-7alkenilgrupas,
C3-12cikloalkilgrupas,
heterociklilgrupas,
arilgrupas,
hidroksi-C1-7alkilgrupas,
C1-7alkoksi-C1-7alkilgrupas,
amino-C1-7alkilgrupas,
N-C1-7alkil-amino-C1-7alkilgrupas,
N,N-di-C1-7alkil-amino-C1-7alkilgrupas,
C3-12cikloalkil-C1-7alkilgrupas,
heterociklil-C1-7alkilgrupas,
aril-C1-7alkilgrupas,
C1-7alkil-karbonilgrupas,
halogēn-C1-7alkil-karbonilgrupas,
hidroksi-C1-7alkil-karbonilgrupas,
C1-7alkoksi-C1-7alkil-karbonilgrupas,
amino-C1-7alkil-karbonilgrupas,
N-C1-7alkil-amino-C1-7alkil-karbonilgrupas,
N,N-di-C1-7alkil-amino-C1-7alkil-karbonilgrupas,

C3-12cikloalkil-karbonilgrupas,
heterociklil-C1-7alkil-karbonilgrupas,
aril-C1-7alkil-karbonilgrupas,
C3-12cikloalkil-C1-7alkil-karbonilgrupas,
heterociklil-karbonilgrupas,
aril-karbonilgrupas,
C1-7alkil-karbonil-C1-7alkilgrupas,
halogēn-C1-7alkil-karbonil-C1-7alkilgrupas,
hidroksi-C1-7alkil-karbonil-C1-7alkilgrupas,
C1-7alkoksi-C1-7alkil-karbonil-C1-7alkilgrupas
amino-C1-7alkil-karbonil-C1-7alkilgrupas,
N-C1-7alkil-amino-C1-7alkil-karbonil-C1-7alkilgrupas,
N,N-di-C1-7alkil-amino-C1-7alkil-karbonil-C1-7alkilgrupas,
C3-12cikloalkil-karbonil-C1-7alkilgrupas,
heterociklil-karbonil-C1-7alkilgrupas,
aril-karbonil-C1-7alkilgrupas,
karbonil-C1-7alkilgrupas,
hidroksi-karbonil-C1-7alkilgrupas,
C1-7alkoksi-karbonil-C1-7alkilgrupas,
amino-karbonil-C1-7alkilgrupas,
N-C1-7alkil-amino-karbonil-C1-7alkilgrupas,
N,N-di-C1-7alkil-amino-karbonil-C1-7alkilgrupas,
C3-12cikloalkil-karbonil-C1-7alkilgrupas,
heterociklil-karbonil-C1-7alkilgrupas,
aril-karbonil-C1-7alkilgrupas,
C1-7alkil-karbonil-amino-C1-7alkilgrupas,
C1-7alkil-karbonil-N-C1-7alkil-amino-C1-7alkilgrupas,
halogēn-C1-7alkil-karbonil-amino-C1-7alkilgrupas,
halogēn-C1-7alkil-karbonil-N-C1-7alkil-amino-C1-7alkilgrupas,
kurā arilgrupa, heterociklilgrupa un C3-12cikloalkilgrupa ir neaizvietota 
vai aizvietota ar 1 līdz 4 aizvietotājiem, kas izvēlēti no C1-7alkil-
grupas, halogēn-C1-7alkilgrupas, halogēna atoma, hidroksilgrupas, 
C1-7alk oksi grupas, aminogrupas, nitrogrupas vai ciāngrupas;
R1 ir izvēlēts no grupas, kas sastāv no:
halogēna atoma,
ciāngrupas,
nitrogrupas,
C1-7alkilgrupas,
C1-7alkenilgrupas,
halogēn-C1-7alkilgrupas,
hidroksilgrupas,
C1-7alkoksigrupas,
aminogrupas,
N-C1-7alkil-aminogrupas,
N,N-di-C1-7alkil-aminogrupas,
hidroksi-C1-7alkilgrupas,
amino-C1-7alkilgrupas,
N-C1-7alkil-amino-C1-7alkilgrupas,
N,N-di-C1-7alkil-amino-C1-7alkilgrupas,
C1-7alkil-karbonil-amino-C1-7alkilgrupas,
C1-7alkil-karbonil-N-C1-7alkil-amino-C1-7alkilgrupas;
n ir 0 līdz 2;
R2 ir izvēlēts no:
(A) fenilgrupas, 2-piridilgrupas un 3-piridilgrupas, aizvietotas para-
pozīcijā ar (R3)2N-Y grupu, kurā Y iztrūkst (saite) vai (R3)2N-Y 
grupa ir izvēlēta no

un neobligāti aizvietota ar 1 vai 2 papildu aizvietotājiem, kas izvēlēti no:
halogēna atoma,
ciāngrupas,
C1-7alkilgrupas,
halogēn-C1-7alkilgrupas,
hidroksilgrupas,
C1-7alkoksigrupas, 
hidroksi-C1-7alkilgrupas;
vai
(B) fenilgrupas, 2-piridilgrupas un 3-piridilgrupas, aizvietotas para-
pozīcijā ar aizvietotāju, kas izvēlēts no:
ciāngrupas,
halogēna atoma,
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nitrogrupas,
C1-7alkilgrupas,
halogēn-C1-7alkilgrupas,
hidroksi-C1-7alkilgrupas,
hidroksi-karbonilgrupas,
C1-7alkoksi-karbonilgrupas,
C1-7alkil-karbonilgrupas,
C1-7alkoksigrupas,
(C-saite)-heterociklilgrupas,
kurā (C-saite)-heterociklilgrupa ir neaizvietota vai aizvietota ar 
1 līdz 4 aizvietotājiem, kas izvēlēti no C1-7alkilgrupas, halogēn-
C1-7alkil grupas, halogēna atoma, hidroksilgrupas, C1-7alkoksigrupas, 
amino grupas, nitrogrupas vai ciāngrupas;
un neobligāti aizvietotas ar 1 vai 2 papildu aizvietotājiem, kas 
izvēlēti no:
halogēna atoma,
ciāngrupas,
C1-7alkilgrupas,
halogēn-C1-7alkilgrupas,
hidroksilgrupas,
C1-7alkoksigrupas,
hidroksi-C1-7alkilgrupas;
vai
(C) fenilgrupas, aizvietotas orto-pozīcijā ar R3O grupu, un aizvietotas 
para- vai meta-pozīcijā ar aizvietotāju, kas izvēlēts no metilgrupas 
vai hlora atoma; vai
(D) (C-saite)-heterocikla grupas, izvēlētas no:

kurā Z ir 4- līdz 6-locekļu heterociklisks gredzens, veidots pie 
fenilgrupas para- un meta-pozīcijas, satur 1 līdz 3 heteroatomus, 
kas izvēlēti no slāpekļa atoma, skābekļa atoma vai sēra atoma,
kura ir neobligāti aizvietota ar 1 vai 2 papildu aizvietotājiem, kas 
izvēlēti no:
halogēna atoma,
ciāngrupas,
C1-7alkilgrupas,
halogēn-C1-7alkilgrupas,
hidroksilgrupas,
C1-7alkoksigrupas,
hidroksi-C1-7alkilgrupas;
kurā R3 ir neatkarīgi izvēlēts no:
ūdeņraža atoma,
C1-7alkilgrupas,
C3-12cikloalkilgrupas,
(R5)2N-C3-12cikloalkilgrupas,
(R5)2N-C1-7alkilgrupas,
(R5)2N-C3-12cikloalkil-C1-7alkilgrupas,
(R5)2N-C3-12cikloalkil-karbonilgrupas,
R5O-C3-12cikloalkilgrupas,
R5O-C1-7alkilgrupas,
R5O-C3-12cikloalkil-C1-7alkilgrupas,
R5O-C3-12cikloalkil-karbonilgrupas,
(R5)2N-karbonil-C1-7alkilgrupas,
R5O-karbonil-C1-7alkilgrupas,
aril-C1-7alkilgrupas,
heterociklil-C1-7alkilgrupas,
C1-7alkil-karbonilgrupas,
heterociklil-karbonilgrupas,
aril-karbonilgrupas,
C3-12cikloalkil-karbonilgrupas,
C3-12cikloalkil-C1-7alkilgrupas,
heterociklilgrupas,
arilgrupas,
kurā arilgrupa, heterociklilgrupa un C3-12cikloalkilgrupa ir neaizvietota 
vai aizvietota ar 1 līdz 4 aizvietotājiem, kas izvēlēti no:
halogēna atoma,
C1-7alkilgrupas,
halogēn-C1-7alkilgrupas,
C1-7alkil-karbonilgrupas,
C3-12cikloalkil-karbonilgrupas,

C1-7alkil-sulfonilgrupas,
amino-sulfonilgrupas,
N-C1-7alkil-amino-sulfonilgrupas,
N,N-di-C1-7alkil-amino-sulfonilgrupas,
amino-karbonilgrupas,
N-C1-7alkil-amino-karbonilgrupas,
N,N-di-C1-7alkil-amino-karbonilgrupas,
oksogrupas,
vai
divi R3 kopā ar slāpekļa atomu, pie kura tie ir pievienoti, var veidot 
3- līdz 9-locekļu heterociklisku gredzenu, kas neobligāti satur 1 līdz 
4 papildu heteroatomus, kas izvēlēti no slāpekļa atoma, skābekļa 
atoma vai sēra atoma, turklāt minētais heterocikliskais gredzens ir 
neaizvietots vai aizvietots ar 1 līdz 3 aizvietotājiem, kas izvēlēti no:
halogēna atoma,
C1-7alkilgrupas,
halogēn-C1-7alkilgrupas,
oksogrupas,
hidroksilgrupas,
C1-7alkoksigrupas,
aminogrupas,
N-C1-7alkil-aminogrupas,
N,N-di-C1-7alkil-aminogrupas,
hidroksi-karbonilgrupas,
C1-7alkoksi-karbonilgrupas,
amino-karbonilgrupas,
N-C1-7alkil-amino-karbonilgrupas,
N,N-di-C1-7alkil-amino-karbonilgrupas,
C1-7alkil-karbonilgrupas,
C1-7alkil-karbonil-aminogrupas,
C1-7alkil-karbonil-N-C1-7alkil-aminogrupas;
un R5 ir neatkarīgi izvēlēts no:
ūdeņraža atoma,
C1-7alkilgrupas,
C1-7alkoksi-karbonil-C1-7alkilgrupas,
amino-karbonil-C1-7alkilgrupas,
N-C1-7alkil-amino-karbonil-C1-7alkilgrupas,
N,N-di-C1-7alkil-amino-karbonil-C1-7alkilgrupas,
C1-7alkil-sulfonilgrupas,
amino-sulfonilgrupas,
N-C1-7alkil-amino-sulfonilgrupas,
N,N-di-C1-7alkil-amino-sulfonilgrupas,
amino-karbonilgrupas,
N-C1-7alkil-amino-karbonilgrupas,
N,N-di-C1-7alkil-amino-karbonilgrupas,
C3-12cikloalkil-karbonilgrupas,
C1-7alkoksi-karbonil-amino-C1-7alkilgrupas,
C1-7alkoksi-karbonil-N-C1-7alkil-amino-C1-7alkilgrupas,
C1-7alkoksi-karbonilgrupas,
vai 
divi R5 kopā ar slāpekļa atomu, pie kura tie ir pievienoti, var veidot 
3- līdz 9-locekļu heterociklisku gredzenu, kas neobligāti satur 1 līdz 
4 papildu heteroatomus, kas izvēlēti no slāpekļa atoma, skābekļa 
atoma vai sēra atoma, turklāt minētais heterocikliskais gredzens ir 
neaizvietots vai aizvietots ar 1 līdz 3 aizvietotājiem, kas izvēlēti no:
C1-7alkilgrupas,
oksogrupas,
ar nosacījumu, ka, ja Z ir CH2, n ir 0 un R2 ir izvēlēts no:
para-C1-3alkil-fenilgrupas
para-(halogēn-C1-3alkil)-fenilgrupas,
para-C1-3alkoksi-fenilgrupas,
para-halogēn-fenilgrupas,
para-nitro-fenilgrupas,
para-(C1-3alkoksi-karbonil)-fenilgrupas,
para-(hidroksi-karbonil)-fenilgrupas,
kurā fenilgrupa ir neobligāti aizvietota ar 1 vai 2 papildu aizvietotājiem,
tad R6 un R7 abi nav etoksigrupa vai metoksigrupa.
 3. Savienojums ar formulu (I) vai farmaceitiski pieņemams tā 
sāls, saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju, kurā Z ir CH2 grupa.
 4. Savienojums ar formulu (I) vai farmaceitiski pieņemams tā 
sāls, saskaņā ar 1., 2. vai 3. pretenziju, kurā X ir hlora atoms.
 5. Savienojums ar formulu (I) vai farmaceitiski pieņemams tā 
sāls, saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 4. pretenzijai, kurā katrs R’ ir 
neatkarīgi izvēlēts no:
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ūdeņraža atoma,
C1-6alkilgrupas,
heterociklil-C1-4alkilgrupas,
amino-C1-4alkilgrupas,
N-C1-4alkil-amino-C1-4alkilgrupas,
N,N-di-C1-4alkil-amino-C1-4alkilgrupas,
heterociklil-karbonil-C1-4alkilgrupas,
hidroksi-C1-4alkilgrupas,
amino-karbonil-C1-4alkilgrupas,
N-C1-4alkil-amino-karbonil-C1-4alkilgrupas,
N,N-di-C1-4alkil-amino-karbonil-C1-4alkilgrupas,
d3 metoksigrupas,
C3-7cikloalkil-C1-4alkilgrupas,
C3-7cikloalkilgrupas,
aril-C1-4alkilgrupas,
C1-4alkoksi-C1-4alkilgrupas,
C1-6alkenilgrupas,
halogēn-C1-4alkilgrupas,
halogēn-C1-4alkenilgrupas,
C1-4alkil-karbonilgrupas,
C1-4alkil-karbonil-amino-C1-4alkilgrupas,
aril-C1-4alkilgrupas,
heterociklilgrupas un
arilgrupas,
kurā minētā C3-7cikloalkilgrupa (ieskaitot C3-7cikloalkilgrupas aizvie-
totāju C3-7cikloalkil-C1-4alkilgrupā), ir neobligāti aizvietota ar hidr-
oksilgrupu vai metilgrupu, un kurā arilgrupa (ieskaitot aril-C1-4alkil-
grupā) un heterociklilgrupa (ieskaitot heterociklil-C1-4alkilgrupā un 
heterociklil-karbonil-C1-4alkilgrupā), ir neobligāti aizvietota ar 1 vai 
2 C1-4alkilgrupas aizvietotājiem.
 6. Savienojums ar formulu (I) vai farmaceitiski pieņemams tā 
sāls, saskaņā ar jebkuru no 1., 2. vai 3. pretenzijas, kurā
R’ ir izvēlēts no grupas, kas sastāv no:
ūdeņraža atoma,
C1-4alkilgrupas,
C1-4alkenilgrupas,
halogēn-C1-4alkilgrupas,
C3-12cikloalkilgrupas,
C3-12cikloalkil-C1-2alkilgrupas,
kurā arilgrupa, heterociklilgrupa un C3-12cikloalkilgrupa ir neaizvietota 
vai aizvietota ar 1 vai 2 aizvietotājiem, kas izvēlēti no C1-4alkilgrupas, 
halogēn-C1-4alkilgrupas, halogēna atoma, hidroksilgrupas, C1-4alk-
oksigrupas, aminogrupas, nitrogrupas vai ciāngrupas.
 7. Savienojums ar formulu (I) vai farmaceitiski pieņemams tā 
sāls, saskaņā ar jebkuru no 1., 2., 3. vai 6. pretenzijas, kurā
R6 ir izvēlēts no
R’O grupas
un
R7 ir izvēlēts no
R’O grupas.
 8. Savienojums ar formulu (I) vai farmaceitiski pieņemams tā 
sāls, saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 7. pretenzijai, kurā R2 ir izvēlēts 
no:
(A) fenilgrupas, 2-piridilgrupas vai 3-piridilgrupas, aizvietotas para-
pozīcijā, salīdzinot ar izohinolinonu vai hinazolinonu, ar (R3)2N-Y 
grupu, kurā Y ir iztrūkstošs (saite) vai (R3)2N-Y grupa ir izvēlēta no:

,

un kurā minētā fenilgrupa, 2-piridilgrupa vai 3-piridilgrupa ir neob-
ligāti aizvietota ar 1 vai 2 papildu aizvietotājiem, kas izvēlēti no:
halogēna atoma,
ciāngrupas,
C1-4alkilgrupas,
halogēn-C1-4alkilgrupas,
hidroksilgrupas,
C1-4alkoksigrupas,
hidroksi-C1-4alkilgrupas.
 9. Savienojums ar formulu (I) vai farmaceitiski pieņemams tā 
sāls, saskaņā ar 8. pretenziju, kurā R2 ir izvēlēts no:
(A) fenilgrupas, 2-piridilgrupas vai 3-piridilgrupas, aizvietotas para-
pozīcijā, salīdzinot ar izohinolinonu vai hinazolinonu, ar (R3)2N-Y 

grupu, kurā Y ir iztrūkstošs (saite) un kurā fenilgrupa, 2-piridilgrupa 
vai 3-piridilgrupa nav papildus aizvietota.
 10. Savienojums ar formulu (I) vai farmaceitiski pieņemams tā 
sāls, saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 9. pretenzijai, kurā katrs R3 ir 
neatkarīgi izvēlēts no:
C1-4alkilgrupas,
C3-7cikloalkil-C1-4alkilgrupas,
heterociklil-C1-4alkilgrupas,
aril-C1-4alkilgrupas,
(R5)2N-C3-7cikloalkilgrupas,
(R5)2N-C3-7cikloalkil-C1-4alkilgrupas,
(R5)2N-CO-C3-7cikloalkil-C1-4alkilgrupas,
arilgrupas,
heterociklilgrupas,
C3-7cikloalkilgrupas,
kurā arilgrupa, heterociklilgrupa un C3-7cikloalkilgrupa ir neaizvietota 
vai aizvietota ar 1 līdz 4 aizvietotājiem, kas izvēlēti no:
halogēna atoma,
C1-4alkilgrupas,
halogēn-C1-4alkilgrupas,
C1-4alkil-karbonilgrupas,
C3-7cikloalkil-karbonilgrupas,
C1-4alkil-sulfonilgrupas,
amino-sulfonilgrupas,
N-C1-4alkil-amino-sulfonilgrupas,
N,N-di-C1-4alkil-amino-sulfonilgrupas,
amino-karbonilgrupas,
N-C1-4alkil-amino-karbonilgrupas,
N,N-di-C1-4alkil-amino-karbonilgrupas un 
oksogrupas.
 11. Savienojums ar formulu (I) vai farmaceitiski pieņemams 
tā sāls saskaņā ar 1. pretenziju, kurā R2 ir izvēlēts no (A) fenil-
grupas, 2-piridilgrupas vai 3-piridilgrupas, aizvietotas para-pozīcijā 
ar (R3)2N-Y grupu, kurā Y iztrūkst, un kurā viens R3 ir C1-4alkil-
grupa un otrs R3 ir (R5)2N-cikloheksil-C1-2alkilgrupa, un kurā divi 
R5 kopā ar slāpekļa atomu, pie kura tie ir pievienoti, veido 6-locekļu 
hetero ciklisku gredzenu, kas neobligāti satur vienu papildu slāpekļa 
heteroatomu, un/vai kas neobligāti satur skābekļa atomu un/vai 
sēra atomu, minētais heterocikliskais gredzens ir neaizvietots vai 
aizvietots ar 1 vai 2 aizvietotājiem, kas neatkarīgi izvēlēti no:
C1-4alkilgrupas,
oksogrupas,
C1-4alkil-karbonilgrupas,
C1-4alkil-sulfonilgupas un
hidroksi-C1-4alkilgrupas.
 12. Savienojums ar formulu (I) vai farmaceitiski pieņemams tā 
sāls, saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 10. pretenzijai, kurā, kad divi 
R3 aizvietotāji ir klātesoši un tie nav savienoti, lai veidotu gredzenu, 
vismaz viens R3 aizvietotājs ir C1-4alkilgrupa.
 13. Savienojums ar formulu (I) vai farmaceitiski pieņemams tā 
sāls, saskaņā ar jebkuru no 1., 2., 3., 6. vai 7. pretenzijas, kurā 
R2 ir izvēlēts no fenilgrupas, 2-piridilgrupas vai 3-piridilgrupas, kas 
aizvietota para-pozīcijā ar (R3)2N-Y grupu, kurā Y iztrūkst (saite) 
vai (R3)2N-Y grupa ir izvēlēta no

,

un neobligāti aizvietota ar 1 vai 2 papildu aizvietotājiem, kas izvēlēti no:
halogēna atoma,
ciāngrupas,
C1-7alkilgrupas,
halogēn-C1-7alkilgrupas,
hidroksilgrupas,
C1-7alkoksigrupas,
hidroksi-C1-7alkilgrupas,
kurā
R3 ir neatkarīgi izvēlēts no:
ūdeņraža atoma,
C1-4alkilgrupas,
C3-12cikloalkilgrupas,
(R5)2N-C3-7cikloalkilgrupas,
(R5)2N-C1-7alkilgrupas,
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(R5)2N-C3-7cikloalkil-C1-2alkilgrupas,
(R5)2N-C3-7cikloalkil-karbonilgrupas,
aril-C1-2alkilgrupas,
heterociklil-C1-2alkilgrupas,
C1-4alkil-karbonilgrupas,
heterociklil-karbonilgrupas
C3-7cikloalkil-C1-2alkilgrupas,
heterociklilgrupas,
kurā arilgrupa, heterociklilgrupa un C3-12cikloalkilgrupa ir neaizvietota 
vai aizvietotas ar 1 vai 2 aizvietotājiem, kas izvēlēti no:
halogēna atoma,
C1-4alkilgrupas
halogēn-C1-4alkilgrupas,
C1-4alkil-karbonilgrupas,
C3-7cikloalkil-karbonilgrupas,
C1-4alkil-sulfonilgrupas,
N,N-di-C1-4alkil-amino-karbonilgrupas,
oksogrupas
vai
divi R3 kopā ar slāpekļa atomu, pie kura tie ir pievienoti, var veidot 
4- līdz 7-locekļu heterociklisku gredzenu, kas neobligāti satur 1 vai 
2 papildu heteroatomus, kas izvēlēti no slāpekļa atoma, skābekļa 
atoma vai sēra atoma, turklāt minētais heterocikliskais gredzens ir 
neaizvietots vai aizvietots ar 1 vai 2 aizvietotājiem, kas izvēlēti no:
C1-4alkilgrupas,
oksogrupas,
hidroksilgrupas,
aminogrupas,
N,N-di-C1-4alkil-aminogrupas,
hidroksi-karbonilgrupas,
C1-4alkoksi-karbonilgrupas,
amino-karbonilgrupas,
N-C1-4alkil-amino-karbonilgrupas,
C1-4alkil-karbonilgrupas,
C1-4alkil-karbonil-aminogrupas;
un
R5 ir neatkarīgi izvēlēts no:
ūdeņraža atoma,
C1-4alkilgrupas,
C1-4alkoksi-karbonil-C1-2alkilgrupas,
amino-karbonil-C1-2alkilgrupas,
C1-4alkil-sulfonilgrupas,
N,N-di-C1-4alkil-amino-karbonilgrupas,
C1-4alkoksi-karbonil-amino-C1-2alkilgrupas,
C1-4alkoksi-karbonilgrupas
vai
divi R5 kopā ar slāpekļa atomu, pie kura tie ir pievienoti, var veidot 
4- līdz 7-locekļu heterociklisku gredzenu, kas neobligāti satur 1 līdz 
4 papildu heteroatomus, kas izvēlēti no slāpekļa atoma, skābekļa 
atoma vai sēra atoma, turklāt minētais heterocikliskais gredzens 
ir neaizvietots vai aizvietots ar 1 vai 2 aizvietotājiem, kas izvēlēti 
no C1-4alkil-oksogrupas.
 14. Savienojums ar formulu (I) vai farmaceitiski pieņemams tā 
sāls, saskaņā ar 1. pretenziju, kas izvēlēts no:
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-2-(4-dimetilamino-fenil)-6-met oksi-
1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
1-(4-hlor-fenil)-2-(4-dimetilamino-fenil)-6,7-dietoksi-1,4-dihidro-2H-
izohinolin-3-ona,
1-(3,4-difluor-fenil)-6,7-dietoksi-2-(4-metoksi-fenil)-1,4-dihidro-2H-izo-
hinolin-3-ona,
4-[1-(4-hlor-fenil)-6,7-dietoksi-3-okso-3,4-dihidro-1H-izohinolin-
2-il]-benznitrila,
1-(4-hlor-fenil)-6,7-dietoksi-2-(5-metil-piridin-2-il)-1,4-dihidro-2H-izo-
hinolin-3-ona,
2-benzfuran-5-il-1-(4-hlor-fenil)-6,7-dietoksi-1,4-dihidro-2H-izo hinolin-
3-ona,
1-(4-hlor-fenil)-6,7-dietoksi-2-(6-metil-piridin-3-il)-1,4-dihidro-2H-izo-
hinolin-3-ona,
1-(4-hlor-fenil)-2-(4-dimetilamino-2-metoksi-fenil)-6,7-dietoksi-1,4-di-
hidro-2H-izohinolin-3-ona,
1-(4-hlor-fenil)-6,7-dietoksi-2-(4-morfolin-4-il-fenil)-1,4-dihidro-2H-
izohinolin-3-ona,
1-(4-hlor-fenil)-6,7-dietoksi-2-(2-metoksi-4-morfolin-4-il-fenil)-1,4-di-
hidro-2H-izohinolin-3-ona,

7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-2-(3,4-dimetil-fenil)-6-metoksi-1,4-
dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-2-(2,4-dimetil-fenil)-6-metoksi-1,4-
dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-2-(2-metoksi-5-metil-
fenil)-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-2-(4-metoksi-2-metil-
fenil)-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-2-(2-hlor-4-metil-fenil)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-
1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-2-(2,4-dimetoksi-fenil)-6-metoksi-
1,4-di hidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-2-(3,4-dihlor-fenil)-6-metoksi-1,4-
dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-2-p-tolil-1,4-dihidro-2H-
izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-2-(3,4-dimetoksi-fenil)-6-metoksi-
1,4-di hidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-2-(1-metil-1H-indazol-
5-il)-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-2-(4-pirolidin-1-il-fenil)-
1,4-di hidro-2H-izohinolin-3-ona,
1-(4-brom-fenil)-7-((R)-sek-butoksi)-2-(4-dimetilamino-fenil)-6-met-
oksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-2-metil-fenil)-2-(4-dimetilamino-fenil)-
6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-3-fluor-fenil)-2-(4-dimetilamino-fenil)-
6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-3-metil-fenil)-2-(4-dimetilamino-fenil)-
6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-3-nitro-fenil)-2-(4-dimetilamino-fenil)-
6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
1-(3-amino-4-hlor-fenil)-7-((R)-sek-butoksi)-2-(4-dimetilamino-fenil)-
6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-2-(4-dimetilamino-2-metoksi-fenil)-
6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-2-(4-dimetilamino-2-metil-fenil)-
6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-2-(2-metoksi-4-morfolin-
4-il-fenil)-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
{2-[7-((R)-sek-butoksi)-2-(4-dimetilamino-fenil)-6-metoksi-3-okso-
1,2,3,4-tetrahidro-izohinolin-1-il]-5-hlor-fenil}-urīnvielas,
1-{2-[7-((R)-sek-butoksi)-2-(4-dimetilamino-fenil)-6-metoksi-3-okso-
1,2,3,4-tetrahidro-izohinolin-1-il]-5-hlor-fenil}-3-metil-urīnvielas,
N-{2-[7-((R)-sek-butoksi)-2-(4-dimetilamino-fenil)-6-metoksi-3-okso-
1,2,3,4-tetrahidro-izohinolin-1-il]-5-hlor-fenil}-acetamīda,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-2-dimetilamino-fenil)-2-(4-dimetilamino-
fenil)-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
2-[7-((R)-sek-butoksi)-2-(4-dimetilamino-fenil)-6-metoksi-3-okso-
1,2,3,4-tetrahidro-izohinolin-1-il]-5-hlor-benzamīda,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-2-hidroksimetil-fenil)-2-(4-dimetilamino-
fenil)-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
1-(2-aminometil-4-hlor-fenil)-7-((R)-sek-butoksi)-2-(4-dimetil amino-
fenil)-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
N-{2-[7-((R)-sek-butoksi)-2-(4-dimetilamino-fenil)-6-metoksi-3-okso-
1,2,3,4-tetrahidro-izohinolin-1-il]-5-hlor-benzil}-acetamīda
N-{5-hlor-2-[6,7-dietoksi-2-(4-metoksi-fenil)-3-okso-1,2,3,4-tetrahidro-
izohinolin-1-il]-fenil}-acetamīda,
1-{2-[7-((R)-sek-butoksi)-2-(4-dimetilamino-fenil)-6-metoksi-3-okso-
1,2,3,4-tetrahidro-izohinolin-1-il]-5-hlor-fenil}-3-etil-urīnvielas,
N-{2-[7-((R)-sek-butoksi)-2-(4-dimetilamino-fenil)-6-metoksi-3-okso-
1,2,3,4-tetrahidro-izohinolin-1-il]-5-hlor-fenil}-propionamīda,
7-((R)-sek-butoksi)-1-[4-hlor-2-(etil-metil-amino)-fenil]-2-(4-dimetil-
amino-fenil)-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
2-[7-((R)-sek-butoksi)-2-(4-dimetilamino-fenil)-6-metoksi-3-okso-
1,2,3,4-tetrahidro-izohinolin-1-il]-5-hlor-N-metil-benzamīda,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-2-metil-aminometil-fenil)-2-(4-dimetil-
amino-fenil)-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
1-(4-hlor-fenil)-6,7-dietoksi-2-[4-metil-2-(3-morfolin-4-il-propoksi)-fen-
il]-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
{2-[1-(4-hlor-fenil)-6,7-dietoksi-3-okso-3,4-dihidro-1H-izohinolin-
2-il]-5-metil-fenoksi}-etiķskābes,
1-(4-hlor-fenil)-6,7-dietoksi-2-[4-metil-2-(2H-tetrazol-5-ilmet oksi)-
fenil]-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
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1-(4-hlor-fenil)-6,7-dietoksi-2-[4-metil-2-(2-morfolin-4-il-etoksi)-fenil]-
1,4-di hidro-2H-izohinolin-3-ona,
1-(4-hlor-fenil)-2-[2-(3-dimetilamino-propoksi)-4-metil-fenil]-6,7-di-
etoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
1-(4-hlor-fenil)-6,7-dietoksi-2-{4-metil-2-[2-(4-metil-piperazin-1-il)-
etoksi]-fenil}-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
1-(4-hlor-fenil)-6,7-dietoksi-2-{4-metil-2-[3-(4-metil-piperazin-1-il)-
propoksi]-fenil}-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
{4-hlor-2-[1-(4-hlor-fenil)-6,7-dietoksi-3-okso-3,4-dihidro-1H-
izohinolin-2-il]-fenoksi}-etiķskābes metilestera,
{4-hlor-2-[1-(4-hlor-fenil)-6,7-dietoksi-3-okso-3,4-dihidro-1H-
izohinolin-2-il]-fenoksi}-etiķskābes,
2-[5-hlor-2-(2-dimetilamino-etoksi)-fenil]-1-(4-hlor-fenil)-6,7-
dietoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
2-[5-hlor-2-(3-morfolin-4-il-propoksi)-fenil]-1-(4-hlor-fenil)-6,7-di-
etoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
2-[5-hlor-2-(2-morfolin-4-il-etoksi)-fenil]-1-(4-hlor-fenil)-6,7-di etoksi-
1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
2-[5-hlor-2-(3-dimetilamino-propoksi)-fenil]-1-(4-hlor-fenil)-6,7-di-
etoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
2-[5-hlor-2-(3-hidroksi-propoksi)-fenil]-1-(4-hlor-fenil)-6,7-dietoksi-1,4-
dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
2-[5-hlor-2-(2-hidroksi-etoksi)-fenil]-1-(4-hlor-fenil)-6,7-dietoksi-1,4-
dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
6-((R)-sek-butoksi)-4-(4-hlor-fenil)-3-(4-dimetilamino-fenil)-7-met oksi-
3,4-dihidro-1H-hinazolin-2-ona,
4-(4-hlor-fenil)-6,7-dimetoksi-3-(4-metoksi-fenil)-3,4-dihidro-1H-hin-
azolin-2-ona,
6-((R)-sek-butoksi)-4-(4-hlor-fenil)-3-(4-dimetilamino-fenil)-7-metoksi-
1-metil-3,4-dihidro-1H-hinazolin-2-ona,
4-(4-hlor-fenil)-3-(4-dimetilamino-fenil)-6,7-dimetoksi-3,4-dihidro-1H-
hinazolin-2-ona,
6-((R)-sek-butoksi)-4-(4-hlor-fenil)-7-metoksi-3-(4-metoksi-fenil)-3,4-
dihidro-1H-hinazolin-2-ona,
4-(4-hlor-fenil)-3-(4-dimetilamino-fenil)-6,7-dimetoksi-1-metil-3,4-di-
hidro-1H-hinazolin-2-ona,
4-(4-hlor-fenil)-3-(4-dimetilamino-fenil)-1-etil-6,7-dimetoksi-3,4-di-
hidro-1H-hinazolin-2-ona,
4-(4-hlor-fenil)-3-(4-dimetilamino-fenil)-1-izopropil-6,7-dimetoksi-3,4-
dihidro-1H-hinazolin-2-ona,
6-((R)-sek-butoksi)-4-(4-hlor-fenil)-3-(4-dimetilamino-fenil)-1-etil-
7-metoksi-3,4-dihidro-1H-hinazolin-2-ona,
1-(4-hlor-fenil)-7-metoksi-2-(4-metoksi-fenil)-6-(2-morfolin-4-il-etoksi)-
1,4-di hidro-2H-izohinolin-3-ona,
6-(2-amino-etoksi)-1-(4-hlor-fenil)-7-metoksi-2-(4-metoksi-fenil)-1,4-
dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-etoksi-2-(4-metoksi-fenil)-1,4-
dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-2-(4-metoksi-fenil)-6-[2-(4-metil-
piperazin-1-il)-2-okso-etoksi]-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-2-(4-metoksi-fenil)-7-propoksi-1,4-
dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-2-(4-metoksi-fenil)-1,4-
dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
1-(4-hlor-fenil)-2-(4-dimetilamino-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-1,4-
dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
1-(4-hlor-fenil)-6-(2-dimetilamino-etoksi)-7-metoksi-2-(4-met oksi-
fenil)-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
1-(4-hlor-fenil)-6-(2-hidroksi-etoksi)-7-metoksi-2-(4-metoksi-fenil)-1,4-
dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-(3-dimetilamino-propoksi)-2-(4-
metoksi-fenil)-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-izobutoksi-2-(4-metoksi-fenil)-
1,4-di hidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-izopropoksi-2-(4-met oksi-fenil)-
1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-2-(4-metoksi-fenil)-6-propoksi-1,4-
dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-(3-hidroksi-propoksi)-2-(4-met-
oksi-fenil)-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
2-[7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-2-(4-metoksi-fenil)-3-okso-
1,2,3,4-tetra hidro-izohinolin-6-iloksi]-N,N-dimetil-acetamīda,
2-[7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-2-(4-metoksi-fenil)-3-okso-
1,2,3,4-tetra hidro-izohinolin-6-iloksi]-N-metil-acetamīda,

1-(4-hlor-fenil)-7-izobutoksi-6-metoksi-2-(4-metoksi-fenil)-1,4-
dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-sek-butoksi-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-2-(4-metoksi-fenil)-1,4-di-
hidro-2H-izohinolin-3-ona,
1-(4-hlor-fenil)-7-ciklopropilmetoksi-6-metoksi-2-(4-metoksi-fenil)-1,4-
dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
1-(4-hlor-fenil)-7-ciklopentiloksi-6-metoksi-2-(4-metoksi-fenil)-1,4-di-
hidro-2H-izohinolin-3-ona,
1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-2-(4-metoksi-fenil)-7-(3-morfolin-4-il-prop-
oksi)-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((S)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-2-(4-metoksi-fenil)-1,4-
dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
1-(4-hlor-fenil)-7-(3-hidroksi-propoksi)-6-metoksi-2-(4-metoksi-
fenil)-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
1-(4-hlor-fenil)-7-(3-dimetilamino-propoksi)-6-metoksi-2-(4-metoksi-
fenil)-1,4-di hidro-2H-izohinolin-3-ona,
1-(4-hlor-fenil)-7-(1-etil-propoksi)-6-metoksi-2-(4-metoksi-fenil)-1,4-
dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-(3-amino-propoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-2-(4-metoksi-fenil)-
1,4-di hidro-2H-izohinolin-3-ona,
1-(4-hlor-fenil)-7-ciklobutoksi-6-metoksi-2-(4-metoksi-fenil)-1,4-
dihidro-2H-izo hinolin-3-ona,
1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-2-(4-metoksi-fenil)-7-(1-metil-butoksi)-1,4-
dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
1-(4-hlor-fenil)-7-(1,2-dimetil-propoksi)-6-metoksi-2-(4-met oksi-fenil)-
1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-(3-amino-1-metil-propoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-2-(4-metoksi-
fenil)-1,4-di hidro-2H-izohinolin-3-ona,
1-(4-hlor-fenil)-7-cikloheksiloksi-2-(4-dimetilamino-fenil)-6-metoksi-
1,4-dihidro-2H-izoh inolin-3-ona,
7-benziloksi-1-(4-hlor-fenil)-2-(4-dimetilamino-fenil)-6-metoksi-1,4-
dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
1-(4-hlor-fenil)-7-cikloheksilmetoksi-2-(4-dimetilamino-fenil)-6-
metoksi-1,4-di hidro-2H-izohinolin-3-ona,
1-(4-hlor-fenil)-7-ciklobutilmetoksi-2-(4-dimetilamino-fenil)-6-metoksi-
1,4-di hidro-2H-izohinolin-3-ona,
1-(4-hlor-fenil)-2-(4-dimetilamino-fenil)-7-etoksi-6-metoksi-1,4-di-
hidro-2H-izohinolin-3-ona,
1-(4-hlor-fenil)-2-(4-dimetilamino-fenil)-7-izobutoksi-6-metoksi-1,4-
dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
1-(4-hlor-fenil)-2-(4-dimetilamino-fenil)-6-metoksi-7-propoksi-
1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
1-(4-hlor-fenil)-7-ciklopentilmetoksi-2-(4-dimetilamino-fenil)-6-
metoksi-1,4-di hidro-2H-izohinolin-3-ona,
1-(4-hlor-fenil)-2-(4-dimetilamino-fenil)-7-(1-etil-propoksi)-6-metoksi-
1,4-di hidro-2H-izohinolin-3-ona,
1-(4-hlor-fenil)-7-ciklopentiloksi-2-(4-dimetilamino-fenil)-6-metoksi-
1,4-di hidro-2H-izohinolin-3-ona,
1-(4-hlor-fenil)-7-ciklopropilmetoksi-2-(4-dimetilamino-fenil)-6-
metoksi-1,4-di hidro-2H-izohinolin-3-ona,
1-(4-hlor-fenil)-2-(4-dimetilamino-fenil)-6-metoksi-7-(1-metil-butoksi)-
1,4-di hidro-2H-izohinolin-3-ona,
1-(4-hlor-fenil)-2-(4-dimetilamino-fenil)-6-metoksi-7-((R)-2-metoksi-
1-metil-etoksi)-1,4-di hidro-2H-izohinolin-3-ona,
1-(4-hlor-fenil)-2-(4-dimetilamino-fenil)-7-(1,3-dimetil-but-3-eniloksi)-
6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
1-(4-hlor-fenil)-2-(4-dimetilamino-fenil)-6-metoksi-7-(1-metil-but-3-
eniloksi)-1,4-di hidro-2H-izohinolin-3-ona,
1-(4-hlor-fenil)-2-(4-dimetilamino-fenil)-6,7-dimetoksi-1,4-dihidro-2H-
izohinolin-3-ona,
1-(4-hlor-fenil)-7-ciklobutoksi-2-(4-dimetilamino-fenil)-6-metoksi-1,4-
dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((S)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-2-(4-dimetilamino-fenil)-6-metoksi-
1,4-di hidro-2H-izohinolin-3-ona,
1-(4-hlor-fenil)-2-(4-dimetilamino-fenil)-6-metoksi-7-(piridin-4-
ilmetoksi)-1,4-di hidro-2H-izohinolin-3-ona,
1-(4-hlor-fenil)-7-izopropil-amino-2-[4-(metil-piridin-4-ilmetil-amino)-
fenil]-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
N-{1-(4-hlor-fenil)-2-[4-(metil-piridin-4-ilmetil-amino)-fenil]-3-okso-
1,2,3,4-tetrahidro-izohinolin-7-il}-propionamīda,
1-(4-hlor-fenil)-7-(izopropil-propil-amino)-2-[4-(metil-piridin-4-ilmetil-
amino)-fenil]-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
1-(4-hlor-fenil)-7-[(2-dimetilamino-etil)-izopropil-amino]-2-[4-(metil-
piridin-4-ilmetil-amino)-fenil]-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
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N-[2-({1-(4-hlor-fenil)-2-[4-(metil-piridin-4-ilmetil-amino)-fenil]-3-okso-
1,2,3,4-tetra hidro-izohinolin-7-il}-izopropil-amino)-etil]-acetamīda,
1-(4-hlor-fenil)-7-izobutilamino-2-[4-(metil-piridin-4-ilmetil-amino)-
fenil]-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
1-(4-hlor-fenil)-7-(ciklopentilmetil-amino)-2-[4-(metil-piridin-4-ilmetil-
amino)-fenil]-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
1-(4-hlor-fenil)-7-(1-etil-propilamino)-2-[4-(metil-piridin-4-ilmetil-
amino)-fenil]-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
1-(4-hlor-fenil)-7-cikloheksilamino-2-[4-(metil-piridin-4-ilmetil-amino)-
fenil]-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-sek-butilamino-1-(4-hlor-fenil)-2-[4-(metil-piridin-4-ilmetil-amino)-
fenil]-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
1-(4-hlor-fenil)-7-ciklobutilamino-2-[4-(metil-piridin-4-ilmetil-amino)-
fenil]-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
1-(4-hlor-fenil)-7-ciklopentilamino-2-[4-(metil-piridin-4-ilmetil-amino)-
fenil]-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
1-(4-hlor-fenil)-2-[4-(metil-piridin-4-ilmetil-amino)-fenil]-7-propilamino-
1,4-di hidro-2H-izohinolin-3-ona,
1-(4-hlor-fenil)-7-etilamino-2-[4-(metil-piridin-4-ilmetil-amino)-
fenil]-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-benzilamino-1-(4-hlor-fenil)-2-[4-(metil-piridin-4-ilmetil-amino)-
fenil]-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
1-(4-hlor-fenil)-7-(ciklopropilmetil-amino)-2-[4-(metil-piridin-4-ilmetil-
amino)-fenil]-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
1-(4-hlor-fenil)-7-(cikloheksilmetil-amino)-2-[4-(metil-piridin-4-ilmetil-
amino)-fenil]-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
N-{1-(4-hlor-fenil)-2-[4-(metil-piridin-4-ilmetil-amino)-fenil]-3-okso-
1,2,3,4-tetrahidro-izohinolin-7-il}-acetamīda,
N-{1-(4-hlor-fenil)-2-[4-(metil-piridin-4-ilmetil-amino)-fenil]-3-okso-
1,2,3,4-tetrahidro-izohinolin-7-il}-izobutiramīda,
N-{1-(4-hlor-fenil)-2-[4-(metil-piridin-4-ilmetil-amino)-fenil]-3-okso-
1,2,3,4-tetrahidro-izohinolin-7-il}-N-izopropil-acetamīda,
N-{1-(4-hlor-fenil)-2-[4-(metil-piridin-4-ilmetil-amino)-fenil]-3-okso-
1,2,3,4-tetrahidro-izohinolin-7-il}-N-izopropil-propionamīda,
1-(4-hlor-fenil)-7-(izopropil-metil-amino)-2-[4-(metil-piridin-4-ilmetil-
amino)-fenil]-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
1-(4-hlor-fenil)-7-(etil-izopropil-amino)-2-[4-(metil-piridin-4-ilmetil-
amino)-fenil]-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-2-[4-(2-okso-pirolidin-
1-il)-fenil]-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-2-(4-pirazol-1-il-fenil)-
1,4-di hidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-2-[4-(1H-pirazol-4-il)-
fenil]-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
N-{4-[7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-3-okso-3,4-
dihidro-1H-izo hinolin-2-il]-fenil}-acetamīda,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-2-[4-(2-okso-azetidin-
1-il)-fenil]-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-2-[4-(3,5-dimetil-1H-pirazol-4-il)-
fenil]-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
4-[7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-3-okso-3,4-dihidro-
1H-izo hinolin-2-il]-N-etil-N-metil-benzamīda,
(2S,4R)-1-{4-[7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-3-
okso-3,4-di hidro-1H-izohinolin-2-il]-benzoil}-4-hidroksi-pirolidīn-2-
karbonskābes metilamīda,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-2-[4-(piperidīn-
1-karbonil)-fenil]-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
4-[7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-3-okso-3,4-di-
hidro-1H-izohinolin-2-il]-N-metil-benzamīda,
4-[7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-3-okso-3,4-di-
hidro-1H-izohinolin-2-il]-N,N-dietil-benzamīda,
4-[7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-3-okso-3,4-di-
hidro-1H-izohinolin-2-il]-N,N-dimetil-benzamīda,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-2-[4-(pirolidīn-
1-karbonil)-fenil]-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
4-[7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-3-okso-3,4-di-
hidro-1H-izohinolin-2-il]-benzamīda,
4-[7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-3-okso-3,4-di-
hidro-1H-izohinolin-2-il]-N-metil-N-piridin-4-il-benzamīda,
4-[7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-3-okso-3,4-di-
hidro-1H-izohinolin-2-il]-N-piridin-4-ilbenzamīda,
4-[7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-3-okso-3,4-di-
hidro-1H-izohinolin-2-il]-N-piridin-3-ilbenzamīda,
(S)-1-{4-[7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-3-okso-3,4-

dihidro-1H-izohinolin-2-il]-benzoil}-pirolidīn-2-karbonskābes metil-
amīda,
(R)-1-{4-[7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-3-okso-3,4-
dihidro-1H-izohinolin-2-il]-benzoil}-pirolidīn-2-karbonskābes metil-
amīda,
(2R,4S)-1-{4-[7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-3-okso-
3,4-dihidro-1H-izohinolin-2-il]-benzoil}-4-hidroksi-pirolidīn-2-karbon-
skābes metilamīda,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-2-(4-hidroksimetil-fenil)-6-metoksi-
1,4-di hidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-2-[4-(metil-piridin-4-il-
metil-amino)-fenil]-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
N-{4-[7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-3-okso-3,4-
dihidro-1H-izo hinolin-2-il]-fenil}-N-metil-acetamīda,
N-{4-[7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-3-okso-3,4-
dihidro-1H-izo hinolin-2-il]-fenil}-N-ciklopentilmetil-acetamīda,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-2-[4-(metil-piperidin-
3-ilmetil-amino)-fenil]-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-2-{4-[metil-(1-metil-
piperidin-3-ilmetil)-amino]-fenil}-1,4-di hidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-2-[4-(metil-piperidin-
4-ilmetil-amino)-fenil]-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
2-{4-[(1-acetil-piperidin-4-ilmetil)-metil-amino]-fenil}-7-((R)-sek-
butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-2-{4-[(1-metānsulfonil-piperidin-
4-ilmetil)-metil-amino]-fenil}-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-
3-ona,
4-[({4-[7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-3-okso-3,4-
dihidro-1H-izohinolin-2-il]-fenil}-metil-amino)-metil]-piperidīn-1-
karbon skābes dimetilamīda,
2-{4-[(trans-4-amino-cikloheksilmetil)-metil-amino]-fenil}-7-((R)-sek-
butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-2-{4-[(trans-4-etilamino-ciklo-
heksil metil)-metil-amino]-fenil}-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-
3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-2-(4-{[4-(etil-metil-amino)-trans-
cikloheksilmetil]-metil-amino}-fenil)-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izo-
hinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-2-(4-dietilamino-fenil)-6-metoksi-
1,4-di hidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-2-[4-(ciklopentilmetil-metil-amino)-
fenil]-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-2-[4-(izopropilmetil-amino)-fenil]-
6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-2-[4-(ciklopentilmetil-amino)-fenil]-
6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-2-[4-(cikloheksilmetil-amino)-fenil]-
6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-2-[4-(sek-butilmetil-amino)-fenil]-1-(4-hlor-fenil)-
6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-2-[4-(ciklopropilmetil-metil-amino)-
fenil]-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-2-[4-(cikloheksilmetil-metil-amino)-
fenil]-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-2-[4-(izobutilmetil-amino)-fenil]-
6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
2-[4-(benzil-metil-amino)-fenil]-7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-
6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-2-[4-(etil-metil-amino)-fenil]-6-
metoksi-1,4-di hidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-2-(4-etilamino-fenil)-6-metoksi-1,4-
dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-2-(4-dipropilamino-fenil)-6-
metoksi-1,4-di hidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-2-[4-(ciklobutilmetil-amino)-fenil]-
6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-2-{4-[(2-fluor-benzil)-metil-amino]-
fenil}-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-2-{4-[(2,3-difluor-benzil)-metil-
amino]-fenil}-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-2-{4-[metil-(3-trifluor-
metil-benzil)-amino]-fenil}-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-2-{4-[metil-(4-trifluor-
metil-benzil)-amino]-fenil}-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
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7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-2-{4-[(3-fluor-benzil)-metil-amino]-
fenil}-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-2-[4-(metil-piridin-3-il-
metil-amino)-fenil]-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-2-{4-[(4-fluor-benzil)-metil-amino]-
fenil}-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-2-{4-[(3,4-difluor-benzil)-metil-
amino]-fenil}-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-2-{4-[(piridin-4-ilmetil)-
amino]-fenil}-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-2-[4-(ciklopropilmetil-piridin-4-il-
metil-amino)-fenil]-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-2-[4-(etil-piridin-4-ilmetil-amino)-
fenil]-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-2-{4-[(2-morfolin-4-il-
etil)-piridin-4-ilmetil-amino]-fenil}-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-2-[4-(metil-pirimidin-
4-ilmetil-amino)-fenil]-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-2-{4-[(3-fluor-piridin-4-ilmetil)-
metil-amino]-fen il}-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-2-[4-(metil-tiofen-3-il-
metil-amino)-fenil]-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-2-{4-[metil-(3-metil-3H-
imidazol-4-ilmetil)-amino]-fenil}-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-2-[4-(furan-3-ilmetil-metil-amino)-
fenil]-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-2-{4-[metil-(2-morfolin-
4-il-etil)-amino]-fenil}-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-2-{4-[metil-(1-metil-
piperidin-4-il metil)-amino]-fenil}-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-2-{4-[metil-(4-propil-
amino-trans-cikloheksilmetil)-amino]-fenil}-1,4-dihidro-2H-izohinolin-
3-ona,
N-{4-[({4-[7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-3-okso-3,4-
dihidro-1H-izohinolin-2-il]-fenil}-metil-amino)-metil]-trans-cikloheksil}-
acetamīda,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-2-{4-[(4-dimetilamino-trans-
cikloheksilmetil)-metil-amino]-fenil}-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izo-
hinolin-3-ona,
2-{4-[(trans-4-amino-cikloheksilmetil)-metil-amino]-fenil}-7-((R)-sek-
butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
N-{4-[({4-[7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-3-okso-3,4-
dihidro-1H-izohinolin-2-il]-fenil}-metil-amino)-metil]-trans-cikloheksil}-
acetamīda,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-2-{4-[(4-dimetilamino-trans-ciklo-
heksil metil)-metil-amino]-fenil}-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-
3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-2-{4-[metil-(1-propionil-
piperidin-4-ilmetil)-amino]-fenil}-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-2-(4-{metil-[1-(3-metil-
butiril)-piperidin-4-ilmetil]-amino}-fenil)-1,4-dihidro-2H-izohinolin-
3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-2-{4-[(1-izobutiril-piperidin-4-il-
metil)-metil-amino]-fenil}-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-2-{4-[(1-ciklopropānkarbonil-
piperidin-4-il metil)-metil-amino]-fenil}-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-
izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-2-{4-[(1-butiril-piperidin-4-ilmetil)-metil-amino]-
fenil}-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
N-{4-[({4-[7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-3-okso-3,4-
dihidro-1H-izohinolin-2-il]-fenil}-metil-amino)-metil]-trans-cikloheksil}-
3-metil-butiramīda,
N-{4-[({4-[7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-3-okso-3,4-
dihidro-1H-izohinolin-2-il]-fenil}-metil-amino)-metil]-trans-cikloheksil}-
izobutiramīda,
N-{4-[({4-[7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-3-okso-3,4-
dihidro-1H-izohinolin-2-il]-fenil}-metil-amino)-metil]-trans-cikloheksil}-
propionamīda,
N-{4-[({4-[7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-3-okso-3,4-
dihidro-1H-izohinolin-2-il]-fenil}-metil-amino)-metil]-trans-cikloheksil}-
butiramīda,
N-{4-[({4-[7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-3-okso-3,4-
dihidro-1H-izohinolin-2-il]-fenil}-metil-amino)-metil]-trans-cikloheksil}-
metānsulfonamīda,

3-{4-[({4-[7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-3-okso-3,4-
dihidro-1H-izohinolin-2-il]-fenil}-metil-amino)-metil]-trans-ciklo-
heksil}-1,1-di metil-urīnvielas,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-2-{4-[(1-ciklobutānkarbonil-
piperidin-4-il metil)-metil-amino]-fenil}-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-
izohinolin-3-ona,
N-{4-[({4-[7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-3-okso-3,4-
dihidro-1H-izohinolin-2-il]-fenil}-metil-amino)-metil]-trans-cikloheksil}-
N-etil-acetamīda,
N-{4-[({4-[7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-3-okso-3,4-
dihidro-1H-izohinolin-2-il]-fenil}-metil-amino)-metil]-trans-cikloheksil}-
N-etil-metānsulfonamīda,
1-{4-[({4-[7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-3-okso-3,4-
dihidro-1H-izohinolin-2-il]-fenil}-metil-amino)-metil]-trans-cikloheksil}-
1-etil-3,3-dimetil-urīnvielas,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-2-{4-[(trans-4-dipropil amino-
cikloheksilmetil)-metil-amino]-fenil}-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izo-
hinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-2-(4-{[trans-4-(izobutil-metil-
amino)-cikloheksilmetil]-metil-amino}-fenil)-6-metoksi-1,4-di hidro-
2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-2-(4-{[trans-4-(izopropil-metil-
amino)-cikloheksilmetil]-metil-amino}-fenil)-6-metoksi-1,4-di hidro-
2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-2-[4-(1-pirolidin-1-il-etil)-
fenil]-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-2-[4-(1-morfolin-4-il-
etil)-fenil]-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-2-[4-(1-hidroksi-etil)-fenil]-6-
metoksi-1,4-di hidro-2H-izohinolin-3-ona,
N-(1-{4-[7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-3-okso-3,4-di-
hidro-1H-izohinolin-2-il]-fenil}-etil)-N-etil-acetamīda,
1-acetil-piperidīn-4-karbonskābes (1-{4-[7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-
fenil)-6-metoksi-3-okso-3,4-dihidro-1H-izohinolin-2-il]-fenil}-etil)-etil-
amīda,
piperidīn-4-karbonskābes (1-{4-[7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-
fenil)-6-metoksi-3-okso-3,4-dihidro-1H-izohinolin-2-il]-fenil}-etil)-
etil-amīda,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-2-{4-[1-(piperidin-4-
ilamino)-etil]-fenil}-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
N-(1-{4-[7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-3-okso-3,4-di-
hidro-1H-izohinolin-2-il]-fenil}-etil)-N-piperidin-4-il-acetamīda,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-2-{4-[1-(metil-piperidin-
4-il-amino)-etil]-fenil}-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-2-(4-{1-[(cis-4-dimetil amino-
cikloheksil)-metil-amino]-etil}-fenil)-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-
izohinolin-3-ona,
N-(1-{4-[7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-3-okso-3,4-di-
hidro-1H-izohinolin-2-il]-fenil}-etil)-N-(cis-4-dimetilamino-cikloheksil)-
acetamīda,
2-{4-[1-(trans-4-amino-cikloheksilamino)-etil]-fenil}-7-((R)-sek-
butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-met oksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-2-{4-[1-(4-dimetilamino-piperidin-
1-il)-etil]-fenil}-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-2-(4-{1-[4-(izopropil-metil-amino)-
piperidin-1-il]-etil}-fenil)-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
N-[1-(1-{4-[7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-3-okso-3,4-
dihidro-1H-izohinolin-2-il]-fenil}-etil)-piperidin-4-il]-acetamīda,
2-{4-[1-(4-acetil-piperazin-1-il)-etil]-fenil}-7-((R)-sek-butoksi)-
1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-2-[4-(1-dimetilamino-etil)-fenil]-
6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-2-{4-[1-(4-hidroksi-piperidin-1-il)-
etil]-fenil}-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-2-{4-[1-(2-dimetilamino-etilamino)-
etil]-fenil}-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
2-{4-[1-(1-acetil-piperidin-4-ilamino)-etil]-fenil}-7-((R)-sek-butoksi)-
1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-2-{4-[1-((R)-3-hidroksi-pirolidin-1-
il)-etil]-fenil}-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-2-{4-[1-((S)-3-hidroksi-pirolidin-1-
il)-etil]-fenil}-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
1-(1-{4-[7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-3-okso-3,4-di-
hidro-1H-izohinolin-2-il]-fenil}-etil)-piperidīn-4-karbonskābes amīda,
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7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-2-{4-[1-((S)-3-hidroksi-piperidin-1-
il)-etil]-fenil}-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-2-{4-[1-((R)-3-hidroksi-piperidin-1-
il)-etil]-fenil}-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-2-[4-(1-tiomorfolin-4-il-
etil)-fenil]-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
N-(1-{4-[7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-3-okso-3,4-di-
hidro-1H-izohinolin-2-il]-fenil}-etil)-N-izobutil-acetamīda,
N-(1-{4-[7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-3-okso-3,4-di-
hidro-1H-izohinolin-2-il]-fenil}-etil)-N-propil-acetamīda,
N-(1-{4-[7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-3-okso-3,4-di-
hidro-1H-izohinolin-2-il]-fenil}-etil)-N-izopropil-acetamīda,
N-(1-{4-[7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-3-okso-3,4-di-
hidro-1H-izohinolin-2-il]-fenil}-etil)-N-ciklopropil-acetamīda,
N-(1-{4-[7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-3-okso-3,4-
dihidro-1H-izohinolin-2-il]-fenil}-etil)-N-cikloheksilmetil-acetamīda,
N-(1-{4-[7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-3-okso-3,4-di-
hidro-1H-izohinolin-2-il]-fenil}-etil)-N-ciklopentil-acetamīda,
N-(1-{4-[7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-3-okso-3,4-di-
hidro-1H-izohinolin-2-il]-fenil}-etil)-N-cikloheksil-acetamīda,
N-(1-{4-[7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-3-okso-3,4-
dihidro-1H-izohinolin-2-il]-fenil}-etil)-N-ciklopropilmetil-acetamīda,
N-(1-{4-[7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-3-okso-3,4-di-
hidro-1H-izohinolin-2-il]-fenil}-etil)-N-ciklopentilmetil-acetamīda,
N-benzil-N-(1-{4-[7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-3-
okso-3,4-di hidro-1H-izohinolin-2-il]-fenil}-etil)-acetamīda,
N-(1-{4-[7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-3-okso-3,4-di-
hidro-1H-izohinolin-2-il]-fenil}-etil)-N-ciklobutil-acetamīda,
1-metil-piperidīn-4-karbonskābes (1-{4-[7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-
fenil)-6-metoksi-3-okso-3,4-dihidro-1H-izohinolin-2-il]-fenil}-etil)-etil-
amīda,
1-metil-piperidīn-3-karbonskābes (1-{4-[7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-
fenil)-6-metoksi-3-okso-3,4-dihidro-1H-izohinolin-2-il]-fenil}-etil)-etil-
amīda,
(1S,3R)-3-amino-ciklopentānkarbonskābes (1-{4-[7-((R)-sek-butoksi)-
1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-3-okso-3,4-dihidro-1H-izohinolin-2-il]-fenil}-
etil)-etilamīda,
(1R,3R)-3-amino-ciklopentānkarbonskābes (1-{4-[7-((R)-sek-
butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-3-okso-3,4-dihidro-1H-izohinolin-
2-il]-fenil}-etil)-etilamīda,
pirolidīn-3-karbonskābes (1-{4-[7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-
6-metoksi-3-okso-3,4-dihidro-1H-izohinolin-2-il]-fenil}-etil)-etilamīda,
cis-4-amino-cikloheksānkarbonskābes (1-{4-[7-((R)-sek-butoksi)-
1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-3-okso-3,4-dihidro-1H-izohinolin-2-il]-fenil}-
etil)-etilamīda,
trans-4-amino-cikloheksānkarbonskābes (1-{4-[7-((R)-sek-butoksi)-
1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-3-okso-3,4-dihidro-1H-izohinolin-2-il]-fenil}-
etil)-etilamīda,
trans-4-dimetilamino-cikloheksān-karbonskābes (1-{4-[7-((R)-sek-
butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-3-okso-3,4-dihidro-1H-izohinolin-
2-il]-fenil}-etil)-etilamīda,
(1R,3R)-3-dimetilamino-ciklopentānkarbonskābes (1-{4-[7-((R)-sek-
butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-3-okso-3,4-dihidro-1H-izohinolin-
2-il]-fenil}-etil)-etilamīda,
1-metil-pirolidīn-3-karbonskābes (1-{4-[7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-
fenil)-6-metoksi-3-okso-3,4-dihidro-1H-izohinolin-2-il]-fenil}-etil)-etil-
amīda,
cis-4-dimetilamino-cikloheksānkarbonskābes (1-{4-[7-((R)-sek-
butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-3-okso-3,4-dihidro-1H-izohinolin-
2-il]-fenil}-etil)-etilamīda,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-2-{4-[1-((S)-piperidin-
3-ilamino)-etil]-fenil}-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-2-{4-[1-((R)-piperidin-
3-ilamino)-etil]-fenil}-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
N-((S)-1-{4-[7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-3-okso-3,4-
dihidro-1H-izohinolin-2-il]-fenil}-etil)-N-(R)-piperidin-3-il-acetamīda,
N-((R)-1-{4-[7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-3-okso-3,4-
dihidro-1H-izohinolin-2-il]-fenil}-etil)-N-(R)-piperidin-3-il-acetamīda,
N-((S)-1-{4-[7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-3-okso-3,4-
dihidro-1H-izohinolin-2-il]-fenil}-etil)-N-(S)-piperidin-3-il-acetamīda,
N-((R)-1-{4-[7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-3-okso-3,4-
dihidro-1H-izohinolin-2-il]-fenil}-etil)-N-(S)-piperidin-3-il-acetamīda,
N-(2-amino-etil)-N-(1-{4-[7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-met-
oksi-3-okso-3,4-dihidro-1H-izohinolin-2-il]-fenil}-etil)-acetamīda,

N-(1-{4-[7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-3-okso-3,4-
dihidro-1H-izohinolin-2-il]-fenil}-etil)-N-(2-dimetilamino-etil)-acet-
amīda,
N-(3-amino-propil)-N-(1-{4-[7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-met-
oksi-3-okso-3,4-dihidro-1H-izohinolin-2-il]-fenil}-etil)-acetamīda,
N-(1-{4-[7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-3-okso-3,4-
dihidro-1H-izohinolin-2-il]-fenil}-etil)-N-(3-dimetilamino-propil)-acet-
amīda,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-2-{4-[1-(etil-piperidin-4-il-amino)-
etil]-fenil}-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
2-{4-[1-((S)-3-amino-piperidin-1-il)-etil]-fenil}-7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-
hlor-fenil)-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
2-{4-[1-((R)-3-amino-pirolidin-1-il)-etil]-fenil}-7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-
hlor-fenil)-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
2-{4-[1-((S)-3-amino-pirolidin-1-il)-etil]-fenil}-7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-
hlor-fenil)-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
N-[(S)-1-(1-{4-[7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-3-okso-
3,4-di hidro-1H-izohinolin-2-il]-fenil}-etil)-piperidin-3-il]-acetamīda,
N-[(R)-1-(1-{4-[7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-3-okso-
3,4-di hidro-1H-izohinolin-2-il]-fenil}-etil)-pirolidin-3-il]-acetamīda,
N-[(S)-1-(1-{4-[7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-3-okso-
3,4-di hidro-1H-izohinolin-2-il]-fenil}-etil)-pirolidin-3-il]-acetamīda,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hloro-fenil)-2-{4-[1-((S)-3-dimetilamino-
piperidin-1-il)-etil]-fen il}-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-2-{4-[1-((S)-3-dimetilamino-
pirolidin-1-il)-etil]-fenil}-6-metoksi-1,4-di hidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-2-{4-[1-((R)-3-dimetilamino-piroli-
din-1-il)-etil]-fenil}-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-2-{4-[1-(4-dietilamino-piperidin-
1-il)-etil]-fenil}-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-2-{4-[1-(3-okso-
morfolin-4-il)-etil]-fenil}-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
(S)-7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-2-{4-[(trans-4-dimetilamino-
cikloheksilmetil)-metil-amino]-fenil}-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izo-
hinolin-3-ona,
(R)-7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-2-{4-[(trans-4-dimetilamino-
cikloheksilmetil)-metil-amino]-fenil}-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izo-
hinolin-3-ona,
(S)-7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-2-(4-metoksi-fenil)-
1,4-di hidro-2H-izohinolin-3-ona,
(R)-7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-2-(4-metoksi-fenil)-
1,4-di hidro-2H-izohinolin-3-ona,
(S)-7-((S)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-2-(4-metoksi-fenil)-
1,4-di hidro-2H-izohinolin-3-ona,
(R)-7-((S)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-2-(4-metoksi-fenil)-
1,4-di hidro-2H-izohinolin-3-ona,
(S)-7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-2-(4-dimetilamino-fenil)-6-
metoksi-1,4-di hidro-2H-izohinolin-3-ona,
(R)-7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-2-(4-dimetilamino-fenil)-6-
metoksi-1,4-di hidro-2H-izohinolin-3-ona,
4-[(S)-7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-3-okso-3,4-
dihidro-1H-izo hinolin-2-il]-N-etil-N-metil-benzamīda,
4-[(R)-7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-3-okso-3,4-
dihidro-1H-izo hinolin-2-il]-N-etil-N-metil-benzamīda,
(S)-1-(4-hlor-fenil)-2-(4-dimetilamino-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-
1,4-di hidro-2H-izohinolin-3-ona,
(R)-1-(4-hlor-fenil)-2-(4-dimetilamino-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-
1,4-di hidro-2H-izohinolin-3-ona,
(S)-7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-2-[4-(ciklopropilmetil-metil-
amino)-fenil]-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
(R)-7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-2-[4-(ciklopropilmetil-metil-
amino)-fenil]-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
(S)-7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-2-[4-(2-okso-
azetidin-1-il)-fenil]-1,4-di hidro-2H-izohinolin-3-ona,
(R)-7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-2-[4-(2-okso-
azetidin-1-il)-fenil]-1,4-di hidro-2H-izohinolin-3-ona,
(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-ciklobutoksi-2-(4-dimetilamino-fenil)-6-metoksi-
1,4-dihidro-2H-izo hinolin-3-ona,
(R)-1-(4-hlor-fenil)-7-ciklobutoksi-2-(4-dimetilamino-fenil)-6-metoksi-
1,4-dihidro-2H-izo hinolin-3-ona,
(S)-7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-2-[4-(metil-piridin-
4-ilmetil-amino)fenil]-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
(R)-7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-2-[4-(metil-piridin-
4-ilmetil-amino)-fenil]-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
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N-((S)-1-{4-[(S)-7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-3-okso-
3,4-dihidro-1H-izo hinolin-2-il]-fenil}-etil)-N-etil-acetamīda,
N-((R)-1-{4-[(S)-7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-3-okso-
3,4-dihidro-1H-izo hinolin-2-il]-fenil}-etil)-N-etil-acetamīda,
N-((S)-1-{4-[(R)-7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-3-okso-
3,4-dihidro-1H-izo hinolin-2-il]-fenil}-etil)-N-etil-acetamīda,
N-((R)-1-{4-[(R)-7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-3-okso-
3,4-dihidro-1H-izo hinolin-2-il]-fenil}-etil)-N-etil-acetamīda,
N-{4-[({4-[(S)-7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-3-
okso-3,4-dihidro-1H-izo hinolin-2-il]-fenil}-metil-amino)-metil]-trans-
cikloheksil}-propionamīda,
N-{4-[({4-[(R)-7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-3-
okso-3,4-dihidro-1H-izo hinolin-2-il]-fenil}-metil-amino)-metil]-trans-
cikloheksil}-propionamīda,
(S)-7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-2-{4-[(S)-1-(4-dimetilamino-
piperidin-1-il)-etil]-fenil}-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
(S)-7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-2-{4-[(R)-1-(4-dimetilamino-
piperidin-1-il)-etil]-fenil}-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
(R)-7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-2-{4-[(S)-1-(4-dimetilamino-
piperidin-1-il)-etil]-fenil}-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
(R)-7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-2-{4-[(R)-1-(4-dimetilamino-
piperidin-1-il)-etil]-fenil}-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
(S)-1-(4-hlor-fenil)-2-{4-[(trans-4-dimetilamino-cikloheksilmetil)-metil-
amino]-fenil}-7-izo propoksi-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
(S)-1-(4-hlor-fenil)-2-{4-[(trans-4-dimetilamino-cikloheksilmetil)-etil-
amino]-fenil}-7-izopropoksi-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-
3-ona,
N-{4-[({4-[(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-3-okso-3,4-di-
hidro-1H-izohinolin-2-il]-fenil}-metil-amino)-metil]-trans-cikloheksil}-
metānsulfonamīda,
oksazol-4-karbonskābes {4-[({4-[(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-
6-metoksi-3-okso-3,4-dihidro-1H-izohinolin-2-il]-fenil}-metil-amino)-
metil]-trans-cikloheksil}-amīda,
(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-2-(4-{metil-[4-(3-okso-
piperazin-1-il)-trans-ciklo heksilmetil]-amino}-fenil)-1,4-dihidro-2H-
izohinolin-3-ona,
({4-[({4-[(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-3-okso-3,4-di-
hidro-1H-izohinolin-2-il]-fenil}-metil-amino)-metil]-trans-cikloheksil}-
metil-amino)-etiķskābes metilestera,
(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-2-{4-[metil-(trans-4-morfol-
in-4-il-cikloheksilmetil)-amino]-fenil}-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
1-{4-[({4-[(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-3-okso-3,4-di-
hidro-1H-izohinolin-2-il]-fenil}-metil-amino)-metil]-trans-cikloheksil}-
piperazīn-2,5-diona,
2-(karbamoilmetil-{4-[({4-[(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-
3-okso-3,4-dihidro-1H-izohinolin-2-il]-fenil}-metil-amino)-metil]-trans-
cikloheksil}-amino)-acetamīda,
(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-2-(4-{metil-[4-(3-
okso-[1,4]di azepan-1-il)-trans-ciklo heksilmetil]-amino}-fenil)-1,4-
dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-2-(4-{metil-[4-(4-okso-
imid azolidin-1-il)-trans-cikloheksilmetil]-amino}-fenil)-1,4-dihidro-2H-
izohinolin-3-ona,
(S)-1-(4-hlor-fenil)-2-{5-[(trans-4-dimetilamino-cikloheksilmetil)-metil-
amino]-piridin-2-il}-7-izopropoksi-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izo hinolin-
3-ona,
(S)-1-(4-hlor-fenil)-2-{4-[(trans-4-dimetilamino-cikloheksilmetil)-
metil-amino]-3-metil-fenil}-7-izo propoksi-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-
izohinolin-3-ona,
(S)-1-(4-hlor-fenil)-2-{6-[(trans-4-dimetilamino-cikloheksilmetil)-metil-
amino]-piridin-3-il}-7-izo propoksi-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-
3-ona,
(S)-1-(4-hlor-fenil)-2-{4-[(trans-4-dimetilamino-cikloheksilmetil)-
metil-amino]-3-fluor-fenil}-7-izo propoksi-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-
izohinolin-3-ona,
(S)-1-(4-hlor-fenil)-2-{4-[(trans-4-dimetilamino-cikloheksilmetil)-
metil-amino]-2-metoksi-fenil}-7-izo propoksi-6-metoksi-1,4-dihidro-
2H-izohinolin-3-ona,
etānsulfonskābes {4-[({4-[(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-
3-okso-3,4-dihidro-1H-izohinolin-2-il]-fenil}-metil-amino)-metil]-trans-
cikloheksil}-amīda,
N-{4-[({4-[(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-3-okso-3,4-di-
hidro-1H-izohinolin-2-il]-fenil}-metil-amino)-metil]-trans-cikloheksil}-
propionamīda,

(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-2-{4-[metil-(trans-4-
pirolidin-1-il-ciklo heksilmetil)-amino]-fenil}-1,4-dihidro-2H-izohinolin-
3-ona,
(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-2-{4-[metil-(trans-4-
piperidin-1-il-ciklo heksilmetil)-amino]-fenil}-1,4-dihidro-2H-izohinolin-
3-ona,
(S)-1-(4-hlor-fenil)-2-{4-[(S)-1-(1,1-diokso-1lambda*6*-tio morfolin-4-
il)-etil]-fenil}-7-izo propoksi-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
(S)-2-(4-[(S)-1-(4-acetil-piperazin-1-il)-etil]-fenil)-1-(4-hlor-fenil)-7-izo-
propoksi-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
(R)-1-((S)-1-{4-[(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-3-okso-
3,4-di hidro-1H-izohinolin-2-il]-fenil}-etil)-pirolidīn-2-karbonskābes 
metilamīda,
(S)-1-((S)-1-{4-[(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-3-okso-
3,4-di hidro-1H-izohinolin-2-il]-fenil}-etil)-pirolidīn-2-karbonskābes 
metilestera,
(S)-1-(4-hlor-fenil)-2-{4-[(R)-1-(1,1-diokso-1lambda*6*-tiomorfolin-4-
il)-etil]-fenil}-7-izo propoksi-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
(S)-1-(4-hlor-fenil)-2-{4-[1-(1,1-diokso-1lambda*6*-tiomorfolin-4-il)-
ciklopropil]-fenil}-7-izopropoksi-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-
3-ona,
(S)-2-{4-[1-(4-acetil-piperazin-1-il)-ciklopropil]-fenil}-1-(4-hlor-fenil)-
7-izopropoksi-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
trans-4-dimetilamino-cikloheksānkarbonskābes {4-[(S)-1-(4-hlor-
fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-3-okso-3,4-dihidro-1H-izohinolin-2-il]-
fenil}-metilamīda,
(S)-1-(4-hlor-fenil)-2-{4-[2-(4-dimetilamino-piperidin-1-il)-1-metil-etil]-
fenil}-7-izo propoksi-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
(S)-1-(4-hlor-fenil)-2-{4-[2-(4-dimetilamino-piperidin-1-il)-1-metil-2-
okso-etil]-fenil}-7-izopropoksi-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izo hinolin-
3-ona,
(S)-1-(4-hlor-fenil)-2-(4-imidazol-1-ilmetil-fenil)-7-izopropoksi-6-
metoksi-1,4-dihidro-2H-izo hinolin-3-ona,
1-(4-hlor-3-fluor-fenil)-2-(4-dimetilamino-fenil)-7-izopropoksi-6-
metoksi-1,4-dihidro-2H-izo hinolin-3-ona,
N-{4-[1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-3-okso-3,4-dihidro-1H-
izohinolin-2-il]-fenil}-2,2,2-trifluor-N-metil-acetamīda,
1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-2-(4-metil-amino-fenil)-1,4-
dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
(S)-1-(4-hlor-fenil)-2-(4-{[4-(1,1-diokso-1lambda*6*-tiomorfolin-4-il)-
trans-cikloheksilmetil]-metil-amino}-fenil)-7-izopropoksi-6-met oksi-
1,4-dihidro-2H-izo hinolin-3-ona,
{4-[({4-[(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-3-okso-3,4-di-
hidro-1H-izohinolin-2-il]-3-metoksifenil}-metil-amino)-metil]-trans-
cikloheksil}-karbamātskābes terc-butilestera,
{4-[({4-[(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-3-okso-1,4-di-
hidro-1H-izohinolin-2-il]-3-metoksifenil}-metil-amino)-metil]-trans-
cikloheksilamino}-etiķskābes metilestera,
(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-2-(2-metoksi-4-{metil-
[4-(3-okso-piperazin-1-il)-trans-ciklo heksilmetil]-amino}-fenil)-1,4-
dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-2-[4-(metil-piperidin-4-il-
metil-amino)-fenil]-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-2-(4-{metil-[4-(3-metil-
4-okso-imidazolidin-1-il)-trans-cikloheksilmetil]-amino}-fenil)-1,4-di-
hidro-2H-izohinolin-3-ona,
(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-2-(4-{metil-[4-(4-metil-3-
okso-piperazin-1-il)-trans-cikloheksilmetil]-amino}-fenil)-1,4-di hidro-
2H-izohinolin-3-ona,
4-[({4-[(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-3-okso-3,4-di-
hidro-1H-izohinolin-2-il]-fenil}-metil-amino)-metil]-trans-cikloheksān-
karbonskābes metilestera,
4-[({4-[(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-3-okso-3,4-di-
hidro-1H-izohinolin-2-il]-fenil}-metil-amino)-metil]-trans-cikloheksān-
karbonskābes,
4-[({4-[(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-3-okso-3,4-di-
hidro-1H-izohinolin-2-il]-fenil}-metil-amino)-metil]-trans-cikloheksān-
karbonskābes metilamīda,
4-[({4-[(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-3-okso-3,4-di-
hidro-1H-izohinolin-2-il]-fenil}-metil-amino)-metil]-trans-cikloheksān-
karbonskābes amīda,
4-[({4-[(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-3-okso-3,4-di-
hidro-1H-izohinolin-2-il]-fenil}-metil-amino)-metil]-trans-cikloheksān-
karbonskābes (2-hidroksi-etil)-amīda,
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(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-2-{4-[metil-(4-piperazin-
1-il-trans-cikloheksilmetil)-amino]-fenil}-1,4-dihidro-2H-izohinolin-
3-ona,
(S)-2-(4-{[4-(4-acetil-piperazin-1-il)-trans-cikloheksilmetil]-metil-
amino}-fenil)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-
izohinolin-3-ona,
(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-2-(4-{[4-(4-metānsulfonil-piperazin-
1-il)-trans-ciklo heksilmetil]-metil-amino}-fenil)-6-metoksi-1,4-dihidro-
2H-izohinolin-3-ona,
(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-2-(4-{metil-[4-(4-metil-
piperazin-1-il)-trans-cikloheksilmetil]-amino}-fenil)-1,4-dihidro-2H-
izohinolin-3-ona,
2-{4-[({4-[(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-3-okso-3,4-
dihidro-1H-izohinolin-2-il]-fenil}-metil-amino)-metil]-trans-ciklo-
heksilamino}-N-metilacetamīda,
(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-2-[4-(metil-piperidin-2-il-
metil-amino)-fenil]-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-2-{4-[metil-(tetrahidro-
piran-2-il-metil)-amino]-fenil}-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
(S)-1-(4-hlor-fenil)-2-[4-(cikloheksilmetil-metil-amino)-fenil]-7-
izopropoksi-6-metoksi-1,4-di hidro-2H-izohinolin-3-ona,
(S)-2-{5-[(trans-4-amino-cikloheksilmetil)-metil-amino]-piridin-2-il}-
1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-
3-ona,
{4-[({6-[(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-3-okso-3,4-
dihidro-1H-izohinolin-2-il]-piridin-3-il}-metil-amino)-metil]-trans-ciklo-
heksil amino}-etiķskābes metilestera,
2-{4-[({6-[(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-3-okso-3,4-di-
hidro-1H-izohinolin-2-il]-piridin-3-il}-metil-amino)-metil]-trans-ciklo-
heksilamino}-N-metil-acetamīda,
(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-2-(5-{metil-[4-(3-okso-pi-
perazin-1-il)-trans-cikloheksilmetil]-amino}-piridin-2-il)-1,4-dihidro-2H-
izohinolin-3-ona,
(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-2-(5-{metil-[4-(3-okso-
imid azolidin-1-il)-trans-cikloheksilmetil]-amino}-piridin-2-il)-1,4-
dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-2-(5-{metil-[4-(4-metil-
3-okso-piperazin-1-il)-trans-cikloheksilmetil]-amino}-piridin-2-il)-1,4-
dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
{4-[({5-[(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-3-okso-3,4-di-
hidro-1H-izohinolin-2-il]-piridin-2-il}-metil-amino)-metil]-trans-ciklo-
heksilamino}-etiķskābes metilestera,
(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-2-(6-{metil-[4-(3-okso-pi-
perazin-1-il)-trans-cikloheksilmetil]-amino}-piridin-3-il)-1,4-dihidro-2H-
izohinolin-3-ona,
(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-2-(6-{metil-[4-(4-okso-
imid azolidin-1-il)-trans-cikloheksilmetil]-amino}-piridin-3-il)-1,4-
dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
(S)-1-(4-hlor-fenil)-2-(6-{[4-(3-hidroksimetil-4-okso-imidazolidin-1-il)-
trans-cikloheksilmetil]-metil-amino}-piridin-3-il)-7-izopropoksi-6-met-
oksi-1,4-di hidro-2H-izohinolin-3-ona,
(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-2-(6-{metil-[4-(4-metil-
3-okso-piperazin-1-il)-trans-cikloheksilmetil]-amino}-piridin-3-il)-1,4-
dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
2-{4-[({5-[(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-3-okso-3,4-di-
hidro-1H-izohinolin-2-il]-piridin-2-il}-metil-amino)-metil]-trans-ciklo-
heksilamino}-N-izopropil-acetamīda,
(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-2-(6-{metil-[4-(3-metil-
4-okso-imidazolidin-1-il)-trans-cikloheksilmetil]-amino}-piridin-
3-il)-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-2-(6-{[4-(3-izopropil-4-okso-imid-
azolidin-1-il)-trans-cikloheksilmetil]-metil-amino}-piridin-3-il)-6-
metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
(S)-1-(4-hlor-fenil)-3-(6-{[4-(3-etil-4-okso-imidazolidin-1-il)-trans-
cikloheksilmetil]-metil-amino}-piridin-3-il)-7-izopropoksi-6-metoksi-
1,4-di hidro-2H-izohinolin-3-ona,
(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-2-(4-{metil-[4-(3-okso-
piperazin-1-il)-trans-ciklo heksilmetil]-amino}-fenil)-1,4-dihidro-2H-
izohinolin-3-ona,
(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-2-(4-{metil-[4-(2-okso-
piperazin-1-il)-cis-ciklo heksilmetil]-amino}-fenil)-1,4-dihidro-2H-izo-
hinolin-3-ona,
(S)-2-{5-[(trans-4-amino-cikloheksilmetil)-amino]-piridin-2-il}-1-(4-
hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,

1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-2-(4-{metil-[4-(4-metil-3-
okso-piperazin-1-il)-trans-ciklo heksilmetil]-amino}-fenil)-1,4-dihidro-
2H-izohinolin-3-ona,
{4-[({5-[(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-3-okso-3,4-
dihidro-1H-izohinolin-2-il]-pirazin-2-il}-metil-amino)-metil]-trans-
cikloheksil amino}-etiķskābes metilestera,
(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-2-(5-metoksi-2-(5-{metil-
[4-(4-metil-3-okso-piper azin-1-il))-trans-cikloheksilmetil]-amino}-
pirazin-2-il)-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
2-{4-[({6-[(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-3-okso-3,4-di-
hidro-1H-izohinolin-2-il]-piridin-3-il}-metil-amino)-metil]-trans-ciklo-
heksilamino}-N-etil-acetamīda,
2-{4-[({6-[(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-3-okso-3,4-di-
hidro-1H-izohinolin-2-il]-piridin-3-il}-metil-amino)-metil]-trans-ciklo-
heksilamino}-N-izopropil-acetamīda,
(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-2-(5-{metil-[4-(2-okso-
azetidin-1-il)-trans-ciklo heksilmetil]-amino}-piridin-2-il)-1,4-dihidro-
2H-izohinolin-3-ona,
(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-2-(6-{metil-[4-(4-metil-
3-okso-piperazin-1-il)-trans-cikloheksilmetil]-amino}-piridazin-
3-il)-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
2-{4-[({5-[(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-3-okso-3,4-di-
hidro-1H-izohinolin-2-il]-pirazin-2-il}-metil-amino)-metil]-trans-ciklo-
heksilamino}-N-metilacetamīda,
(S)-1-(4-hlor-fenil)-2-(5-{[4-(3-etil-4-okso-imidazolidin-1-il)-trans-
cikloheksilmetil]-metil-amino}-piridin-2-il)-7-izopropoksi-6-metoksi-
1,4-di hidro-2H-izohinolin-3-ona,
(S)-1-(4-hlor-fenil)-2-{6-[(3-hidroksi-ciklobutilmetil)-metil-amino]-
piridin-3-il}-7-izopropoksi-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-
3-ona,
(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-2-(5-{[4-(3-izopropil-4-okso-imid-
azolidin-1-il)-trans-cikloheksilmetil]-metil-amino}-piridin-2-il)-6-
metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-2-(5-{metil-[4-(3-metil-
4-okso-imidazolidin-1-il)-trans-cikloheksilmetil]-amino}-pirazin-
2-il)-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
{4-[({2-[(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-3-okso-3,4-
dihidro-1H-izohinolin-2-il]-pirimidin-5-il}-metil-amino)-metil]-trans-
ciklo heksilamino}-etiķskābes metilestera,
1-(4-hlor-fenil)-2-(4-dimetilamino-fenil)-6-metoksi-7-(2,2,2-trifluor-
etoksi)-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-2-(5-{metil-[4-(4-metil-
3-okso-piperazin-1-il)-trans-cikloheksilmetil]-amino}-pirimidin-
2-il)-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
(S)-1-(4hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-2-(6-{metil-[4-(3-metil-4-
okso-imid azolidin-1-il)-trans-cikloheksilmetil]-amino}-piridazin-3-il)-
1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
1-(4-hlor-fenil)-2-(4-dimetilamino-fenil)-6-metoksi-7-(2-metoksi-
etoksi)-1,4-di hidro-2H-izohinolin-3-ona,
1-(4-hlor-fenil)-2-(4-dimetilamino-fenil)-6-metoksi-7-[(S)-1-(tetrahidro-
furan-2-il)-metoksi]-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
1-(4-hlor-fenil)-2-(4-dimetilamino-fenil)-6-metoksi-7-[(R)-1-(tetrahidro-
furan-2-il)metoksi]-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
1-(4-hlor-fenil)-2-(4-dimetilamino-fenil)-6-metoksi-7-((R)-2-metoksi-
propoksi)-1,4-di hidro-2H-izohinolin-3-ona,
1-((4-hlor-fenil)-2-(4-dimetilamino-fenil)-6-metoksi-7-(2-metoksi-1-
metil-etoksi))-1,4-di hidro-2H-izohinolin-3-ona,
4-[({4-[(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-3-okso-3,4-di-
hidro-1H-izohinolin-2-il]-fenil}-metil-amino)-metil]-trans-cikloheksān-
karbonskābes (2-hidroksi-2-metil-propil)-amīda,
4-[({4-[(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-3-okso-3,4-di-
hidro-1H-izohinolin-2-il]-fenil}-metil-amino)-metil]-trans-cikloheksān-
karbonskābes ((1R,2S)-2-hidroksi-ciklopentil)-amīda,
4-[({4-[(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-3-okso-3,4-di-
hidro-1H-izohinolin-2-il]-fenil}-metil-amino)-metil]-trans-cikloheksān-
karbonskābes ((1R)-2-hidroksi-propil)-amīda,
4-[({4-[(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-3-okso-3,4-di-
hidro-1H-izohinolin-2-il]-fenil}-metil-amino)-metil]-trans-cikloheksān-
karbonskābes ((S)-2-hidroksi-propil)-amīda,
1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-2-(4-{metil-[4-(3-okso-
piperazin-1-il)-trans-cikloheksilmetil]-amino}-fenil)-1,4-dihidro-2H-
izohinolin-3-ona,
(S)-2-[4-(3-amino-1H-pirazol-4-il)-fenil]-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-
6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
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(S)-2-[4-(3-amino-5-metil-1H-pirazol-4-il)-fenil]-1-(4-hlor-fenil)-7-izo-
propoksi-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
1-(4-hlor-fenil)-2-[4-(3,5-dimetil-1H-pirazol-4-il)-fenil]-7-izopropoksi-
6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
1-((4-hlor-fenil)-2-(4-dimetilamino-fenil)-7-(1-hidroksi-ciklo propil-
metoksi))-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
1-(4-hlor-fenil)-2-(4-dimetilamino-fenil)-6-metoksi-7-(3-metoksi-
propoksi)-1,4-di hidro-2H-izohinolin-3-ona,
(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-2-{4-[1-(2-okso-piperazin-
1-il)-etil]-fenil}-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
1-(4-hlor-fenil)-2-(4-dimetilamino-fenil)-6-metoksi-7-(oksetan-
2-ilmetoksi)-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
1-(4-hlor-fenil)-7-(2,2-difluor-etoksi)-2-(4-dimetilamino-fenil)-6-
metoksi-1,4-di hidro-2H-izohinolin-3-ona,
{4-[({5-[1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-3-okso-3,4-dihidro-
1H-izo hinolin-2-il]-pirazin-2-il}-metil-amino)-metil]-trans-ciklo-
heksilamino}-etiķskābes metilestera,
2-{4-[({5-[1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-3-okso-3,4-
dihidro-1H-izo hinolin-2-il]-pirazin-2-il}-metil-amino)-metil]-trans-
cikloheksilamino}-N-metil-acetamīda,
1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-2-(5-{metil-[4-(3-metil-4-
okso-imid azolidin-1-il)-trans-cikloheksilmetil]-amino}-pirazin-2-il)-
1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-2-(6-{metil-[4-(4-metil-3-okso-
piperazin-1-il)-trans-ciklo heksilmetil]-amino}-piridin-3-il)-1,4-dihidro-
2H-izohinolin-3-ona
(S)-1-(4-hlor-fenil)-2-(3-fluor-4-{metil-[4-(4-metil-3-okso-piperazin-1-
il)-trans-cikloheksilmetil]-amino}-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-1,4-
dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
(S)-1-(4-hlor-fenil)-2-(2-fluor-4-{metil-[4-(4-metil-3-okso-piperazin-1-
il)-trans-cikloheksilmetil]-amino}-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-1,4-
dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-2-{4-[(S)-1-(2-okso-piper-
azin-1-il)-etil]-fenil}-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
(S)-1-(4-hlor-fenil)-2-(4-{(S)-1-[4-(2-hidroksi-etil)-2-okso-piperazin-1-il]-
etil}-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-2-{4-[(R)-1-(2-okso-piper-
azin-1-il)-etil]-fenil}-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
(S)-1-(4-hlor-fenil)-2-(4-{(R)-1-[4-(2-hidroksi-etil)-2-okso-piperazin-
1-il]-etil}-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-
3-ona,
1-(4-hlor-2-fluor-fenil)-2-(4-dimetilamino-fenil)-7-izopropoksi-6-
metoksi-1,4-di hidro-2H-izohinolin-3-ona,
(S)-1-(4-hlor-fenil)-2-{4-[(3-hidroksi-3-hidroksimetil-ciklobutil metil)-
metil-amino]-fenil}-7-izopropoksi-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izo hinolin-
3-ona, 
2-[4-(3-amino-5-izobutil-1H-pirazol-4-il)-fenil]-1-(4-hlor-fenil)-7-izo-
propoksi-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
1-(4-hlor-fenil)-2-[6-(3,5-dimetil-1H-pirazol-4-il)-piridin-3-il]-7-izo-
propoksi-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-2-(2-metoksi-4-metil-
2-fenil)-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-2-[4-metil-2-(2H-tetrazol-5-
il metoksi)-fenil]-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-2-[4-metil-2-(tiazol-
5-ilmetoksi)-fenil]-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
4-[1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-3-okso-3,4-dihidro-1H-
izohinolin-2-il]-3-(2H-tetrazol-5-ilmetoksi)-benzoskābes metil estera,
4-[1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-3-okso-3,4-dihidro-1H-
izohinolin-2-il]-3-metoksi-benzoskābes metilestera,
4-[1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-3-okso-3,4-dihidro-1H-
izohinolin-2-il]-3-(tiazol-5-ilmetoksi)-benzoskābes metilestera,
N-((S)-1-{4-[(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-3-okso-3,4-
dihidro-1H-izohinolin-2-il]-fenil}-etil)-acetamīda,
N-((S)-1-{4-[(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-3-okso-3,4-
dihidro-1H-izohinolin-2-il]-fenil}-etil)-2-metoksi-acetamīda,
N-((S)-1-{4-[(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-3-okso-3,4-
dihidro-1H-izohinolin-2-il]-fenil}-etil)-2-dimetilamino-acetamīda,
(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-2-(6-{metil-[4-(2-okso-
pirolidin-1-il)-trans-ciklo heksilmetil]-amino}-piridin-3-il)-1,4-dihidro-
2H-izohinolin-3-ona,
(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-2-(6-{metil-[4-(2-okso-
imid azolidin-1-il)-trans-cikloheksilmetil]-amino}-piridin-3-il)-1,4-
dihidro-2H-izohinolin-3-ona,

(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-2-(6-{metil-[4-(3-okso-
morfolin-4-il)-trans-ciklo heksilmetil]-amino}-piridin-3-il)-1,4-dihidro-
2H-izohinolin-3-ona,
(S)-2-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-2-(5-{metil-[4-(3-
metil-4-okso-imidazolidin-1-il)-trans-cikloheksilmetil]-amino}-pirazin-
2-il)-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-2-(6-{metil-[4-(2-okso-
piperidin-1-il)-trans-ciklo heksilmetil]-amino}-piridin-3-il)-1,4-dihidro-
2H-izohinolin-3-ona,
(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-2-{4-[(S)-1-(4-metil-3-
okso-piper azin-1-il)-etil]-fenil}-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-2-{6-[(S)-1-(2-
okso-piperazin-1-il)-etil]-piridin-3-il}-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-2-{4-[(S)-1-(2-okso-tetra-
hidro-pirimidin-1-il)-etil]-fenil}-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
(S)-7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-2-(6-{metil-[4-(3-
metil-4-okso-imidazolidin-1-il)-trans-cikloheksilmetil]-amino}-piridin-
3-il)-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-ciklobutoksi-6-metoksi-2-(6-{metil-[4-(3-metil-
4-okso-imidazolidin-1-il)-trans-cikloheksilmetil]-amino}-piridin-
3-il)-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
(S)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-2-(6-{metil-[4-(3-metil-4-okso-imid-
azolidin-1-il)-trans-cikloheksilmetil]-amino}-piridin-3-il)-7-[(S)-1-(tetra-
hidro-furan-2-il)metoksi]-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-2-[4-(2-okso-pirolidin-1-il)-
fenil]-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
(S)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-2-(5-{metil-[4-(3-metil-4-okso-imid-
azolidin-1-il)-trans-cikloheksilmetil]-amino}-pirazin-2-il)-7-[(S)-1-(tetra-
hidro-furan-2-il)metoksi]-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-2-[4-(2-okso-imid azolidin-1-
il)-fenil]-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-ciklobutoksi-6-metoksi-2-(5-{metil-[4-(3-metil-
4-okso-imidazolidin-1-il)-trans-cikloheksilmetil]-amino}-pirazin-
2-il)-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
(S)-7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-2-(6-{metil-[4-(4-
metil-3-okso-piperazin-1-il)-trans-cikloheksilmetil]-amino}-piridin-3-
il)-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-ciklobutoksi-6-metoksi-2-(6-{metil-[4-(4-metil-
3-okso-piperazin-1-il)-trans-cikloheksilmetil]-amino}-piridin-3-il)-1,4-
dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-ciklobutoksi-6-metoksi-2-(6-{metil-[4-(4-metil-
3-okso-piperazin-1-il)-trans-cikloheksilmetil]-amino}-piridin-3-il)-1,4-
dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
(S)-1-(4-hlor-fenil)-6-metoksi-2-(6-{metil-[4-(4-metil-3-okso-piperazin-
1-il)-trans-cikloheksilmetil]-amino}-piridin-3-il)-7-[(S)-1-(tetra hidro-
furan-2-il)met oksi]-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
2-[4-(3-amino-5-etil-1H-pirazol-4-il)-fenil]-1-(4-hlor-fenil)-7-izo-
propoksi-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-2-{4-[(S)-1-(3-okso-
morfolin-4-il)-etil]-fenil}-1,4-di hidro-2H-izohinolin-3-ona,
(S)-1-(4-hlor-fenil)-2-(2-fluor-6-{metil-[4-(4-metil-3-okso-piperazin-1-
il)-trans-cikloheksilmetil]-amino}-piridin-3-il)-7-izopropoksi-6-metoksi-
1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-2-{4-[(S)-1-(4-metānsulfonil-2-ok-
so-piperazin-1-il)-etil]-fenil}-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-
3-ona,
(S)-2-{4-[(S)-1-(4-acetil-2-okso-piperazin-1-il)-etil]-fenil}-1-(4-
hlorfenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-2-{6-[(R)-1-(2-
okso-piperazin-1-il)-etil]-piridin-3-il}-1,4-dihidro-2H-izohinolin- 
3-ona,
(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-2-(4-{(S)-1-[2-okso-
4-(tetra hidro-piran-4-il)-piperazin-1-il]-etil}-fenil)-1,4-dihidro-2H-
izohinolin-3-ona,
(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-2-{4-[(S)-1-(4-izopropil-2-okso-
piper azin-1-il)-etil]-fenil}-6-metoksi-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-2-{4-[(S)-1-(4-metil-2-
okso-piper azin-1-il)-etil]-fenil}-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
1-(4-hlor-fenil)-6-hidroksi-7-izopropoksi-2-(6-{metil-[4-(3-metil-4-okso-
imidazolidin-1-il)-trans-cikloheksilmetil]-amino}-piridin-3-il)-1,4-di-
hidro-2H-izo hinolin-3-ona,
(S)-7-((R)-sek-butoksi)-1-(4-hlor-fenil)-6-hidroksi-2-(6-{metil-[4-(4-
metil-3-okso-piperazin-1-il)-trans-cikloheksilmetil]-amino}-piridin-3-
il)-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
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1-(4-hlor-fenil)-6-hidroksi-7-izopropoksi-2-(6-{metil-[4-(4-metil-3-okso-
piperazin-1-il)-trans-cikloheksilmetil]-amino}-piridin-3-il)-1,4-di hidro-
2H-izohinolin-3-ona,
1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-d3-metoksi-2-(6-{metil-[4-(4-metil-3-
okso-piper azin-1-il)-trans-cikloheksilmetil]-amino}-piridin-3-il)-1,4-
dihidro-2H-izohinolin-3-ona,
1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-d3-metoksi-2-(6-{d3-metil-[4-(4-metil-
3-okso-piper azin-1-il)-trans-cikloheksilmetil]-amino}-piridin-3-il)-1,4-
dihidro-2H-izohinolin-3-ona
vai
(S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-2-(6-{d3-metil-[4-(4-metil-
3-okso-piperazin-1-il)-trans-cikloheksilmetil]-amino}-piridin-3-il)-1,4-
dihidro-2H-izohinolin-3-ona.
 15. Savienojums ar formulu (I), saskaņā ar 1. pretenziju, kurš 
ir (S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-2-(4-{metil-[4-(3-okso-
piper azin-1-il)-trans-cikloheksilmetil]-amino}-fenil)-1,4-dihidro-2H-
izohinolin-3-ons

vai farmaceitiski pieņemams tā sāls.
 16. Savienojums ar formulu (I), saskaņā ar 1. pretenziju, kurš 
ir (S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-2-(4-{metil-[4-(4-metil-
3-okso-piperazin-1-il)-trans-cikloheksilmetil]-amino}-fenil)-1,4-dihidro-
2H-izohinolin-3-ons

vai farmaceitiski pieņemams tā sāls.
 17. Savienojums ar formulu (I), saskaņā ar 1. pretenziju, kurš 
ir (S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-2-(6-{metil-[4-(4-metil-
3-okso-piperazin-1-il)-trans-cikloheksilmetil]-amino}-piridin-3-il)-1,4-
dihidro-2H-izohinolin-3-ons

vai farmaceitiski pieņemams tā sāls.
 18. Savienojums ar formulu (I), saskaņā ar 1. pretenziju, 
kurš ir (S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-2-(6-{metil-[4-
(3-metil-4-okso-imidazolidin-1-il)-trans-cikloheksilmetil]-amino}-piri-
din-3-il)-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ons

vai farmaceitiski pieņemams tā sāls.
 19. Savienojums ar formulu (I), saskaņā ar 1. pretenziju, kurš 
ir (S)-1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-2-(5-{metil-[4-(3-metil-
4-okso-imidazolidin-1-il)-trans-cikloheksilmetil]-amino}-pirazin-
2-il)-1,4-dihidro-2H-izohinolin-3-ons

vai farmaceitiski pieņemams tā sāls.
 20. Savienojums ar formulu (I), saskaņā ar 1. pretenziju, kurš 
ir 1-(4-hlor-fenil)-7-izopropoksi-6-metoksi-2-(4-{metil-[4-(4-metil-3-
okso-piper azin-1-il)-trans-cikloheksilmetil]-amino}-fenil)-1,4-dihidro-
2H-izohinolin-3-ons

vai farmaceitiski pieņemams tā sāls.
 21. Savienojums ar formulu (I), saskaņā ar 1. pretenziju, kurā 
R’ ir C1-6alkilgrupa.
 22. Savienojums ar formulu (I), saskaņā ar 1. pretenziju, kurā 
R2 ir izvēlēts no fenilgrupas vai 3-piridilgrupas, kas aizvietota para-
pozīcijā ar (R3)2N-Y grupu, kurā Y iztrūkst (saite), un kurā viens 
R3 ir metilgrupa un otrs R3 ir (R5)2N-cikloheksilmetilgrupa, un kurā 
abi R5 kopā ar slāpekļa atomu, pie kura tie ir pievienoti, veido 
6-locekļu heterociklisku gredzenu, kas satur 1 papildu slāpekļa 
heteroatomu, turklāt minētais heterocikliskais gredzens ir aizvie-
tots pie oglekļa atoma ar oksogrupu un neobligāti slāpekļa atoms 
aizvietots ar metilgrupu.
 23. Savienojums ar formulu (I), saskaņā ar 1. pretenziju, kurā, 
kad R3 ietver cikloheksilalkilgrupu, kura ir papildu mono-aizvietota 
pie heksilgrupas gredzena atoma, cikloheksilgrupas aizvietošana ir 
pie 1. un 4. pozīcijas un stereoķīmija šādai aizvietošanai ir trans 
izomērs.
 24. Savienojums ar formulu (I), saskaņā ar 1. pretenziju, kurā 
savienojuma ar formulu (I) stereoķīmija ir, kā attēlots zemāk:

 25. Savienojums ar formulu (I), saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
24. pretenzijai, izmantošanai par zālēm.
 26. Savienojums ar formulu (I), saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
24. pretenzijai, izmantošanai MDM2 un/vai MDM4 aktivitātes mediēta 
traucējuma vai slimības ārstēšanā.
 27. Savienojuma ar formulu (I), saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
24. pretenzijai, izmantošana medikamenta ražošanai MDM2 un/vai 
MDM4 aktivitātes mediēta traucējuma vai slimības ārstēšanai cil-
vēkam.
 28. Farmaceitiska kompozīcija, kas satur terapeitiski iedarbīgu 
savienojuma ar formulu (I), saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 24. pre-
tenzijai, daudzumu un vienu vai vairākus farmaceitiski pieņemamus 
nesējus.
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 29. Savienojums izmantošanai vai izmantošana, saskaņā ar 
26. vai 27. pretenziju, kurā traucējums vai slimība ir proliferatīvs 
traucējums vai slimība.
 30. Savienojums izmantošanai vai izmantošana, saskaņā ar 
29. pretenziju, kurā proliferatīvais traucējums vai slimība ir vēzis 
vai audzējs.
 31. Savienojums ar formulu (I), saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
24. pretenzijai, kombinācijā ar vienu vai vairākiem terapeitiski 
iedarbīgiem līdzekļiem.
 32. Savienojums kombinācijā saskaņā ar 31. pretenziju, kurā 
viens vai vairāki terapeitiski iedarbīgie līdzekļi ir antiproliferatīvi 
līdzekļi.
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 (43) 21.11.2012
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 (54) EĻĻAS HIDRAULIKAS SISTĒMA VĀRTU PĀRVIETOŠA-

NAI
  OIL HYDRAULIC SYSTEM FOR MOVING A GATE
 (57) 1. Eļļas hidraulikas sistēma vārtu pārvietošanai, kas sa-
tur divvirzienu darbības eļļas hidraulikas cilindru (11), paredzētu 
kinemātiskai savienošanai ar vārtiem, lai tos pārvietotu, turklāt 
cilindram (11) ir divas kameras, un elektrohidraulisku sūkni (12),
 kas raksturīga ar to, ka tā satur pārslēdzošu ventili (13), kas 
cilindra (11) divas kameras pārmaiņus savieno ar sūkni (12) vai ar 
eļļas hidraulikas šķidruma tvertni (14), turklāt minētais ventilis (13) 
savā miera stāvoklī abas kameras savieno ar tvertni (14), ļaujot 
ar cilindru savienotos vārtus brīvi pārvietot manuāli, turklāt vārtu 
motorizētas darbināšanas apstākļos ventili (13) automātiski vada 
spiediena izmaiņas sistēmā, kuras rada sūkņa (12) darbināšana, lai 
abas cilindra (11) kameras atvienotu no tvertnes (14) un savienotu 
tās ar sūkni (12), un tā rezultātā sūkņa (12) ievads un izvads tiek 
savienoti ar attiecīgo kameru no cilindra (11) abām kamerām.
 2. Sistēma atbilstoši 1. pretenzijai, kas raksturīga ar to, ka 
ventilis (13) satur garenu ligzdu (31), kurā atrodas divi aizslēgi (34, 
35; 36, 37), kas var koaksiāli un atsevišķi viens no otra slīdēt 
vidējā kamerā (38), kurā tie vērsti viens pret otru un kurā atrodas 
darbināšanas virzulis (39), kas var slīdēt koaksiāli attiecībā pret 
aizslēgiem (34, 35; 36, 37), turklāt abi aizslēgi (34, 35; 36, 37) ar 
attiecīgu atsperu (27, 28) palīdzību minētajā miera stāvoklī tiek 
spiesti pret darbināšanas virzuli (39) un var slīdēt, pārvarot atspe-
ru (27, 28) pretdarbību, slēgšanas stāvokļa virzienā; turklāt miera 
stāvoklī abi aizslēgi (34, 35; 36, 37) katrs savieno vienu no abām 
cilindra (11) kamerām ar tvertni (14), bet pretējā slēgšanas stāvoklī 
aizslēgi (34, 35; 36, 37) katrs savieno vienu no divām cilindra (12) 
kamerām ar sūkni (12); turklāt vidējā kamera (38) darbināšanas 
virzulim (39) pretējās pusēs ir savienota ar abām sūkņa (12) pu-
sēm tā, ka, sūkni (12) darbinot, spiediens sūkņa (12) izvades pusē 
sasniedz vidējās kameras (38) daļu vienā no virzuļa (39) abām 
pusēm, lai spiestu tajā pusē atrodošos aizslēgu (34, 35; 36, 37) 
tieši tā slēgšanas stāvokļa virzienā un lai ar darbināšanas virzu-
ļa (39) kustību aizslēgu (34, 35; 36, 37) pretējā pusē spiestu tā 
slēgšanas stāvokļa virzienā.
 3. Sistēma atbilstoši 2. pretenzijai, kas raksturīga ar to, ka 
katrs aizslēgs ir izgatavots tā, ka tam ir pirmais virzulis (34, 36) 
un otrais virzulis (35, 37), kas ir saistīti koaksiāli, turklāt tuvāk 
vidējai kamerai (38) atrodas pirmais virzulis (34, 36), kam ir ma-
zāks diametrs nekā otrajam virzulim (35, 37), lai vismaz daļēji 
ar nelielu spēli ievietotos vidējā kamerā (38), kas izgatavota ar 
mazāku diametru nekā ir izgatavotas aizmugurējās kameras (40, 
41), kurās ar minimālu spēli ieslīd otrie virzuļi (35, 37).
 4. Sistēma atbilstoši 2. pretenzijai, kas raksturīga ar to, ka 
darbināšanas virzulim (39) ir vidusdaļa, kas blīvējošā veidā slīd 

vidējā kamerā (38), un gala daļas, kurām ir mazāks diametrs un 
kuras ir paredzētas, lai atspiestos pret aizslēgu (34, 35; 36, 37) 
pretējām gala virsmām.
 5. Sistēma atbilstoši 1. pretenzijai, kas raksturīga ar to, ka 
sūkņa (12) abas puses ir savienotas ar tvertni (14) arī caur attie-
cīgiem vienvirziena ievades ventiļiem (21, 22) no tvertnes (14).
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 (54) FARMACEITISKA KOMPOZĪCIJA METABOLISKĀ SIN-
DROMA ĀRSTĒŠANAI

  PHARMACEUTICAL COMPOSITION FOR TREATING A 
METABOLIC SYNDROME

 (57) 1. Farmaceitiska kompozīcija, kas satur vismaz vienu 
FGF-21 (fibroblasta augšanas faktoru 21), savienojumu saskaņā 
ar SEQ ID NO: 2 un vismaz vienu GLP-1 R (glikagonam līdzīgā 
peptīda-1 receptora) agonistu.
 2. Farmaceitiskā kompozīcija saskaņā ar 1. pretenziju, kurā 
kompozīcija papildus satur vismaz vienu pretdiabētisku medikamentu 
un/vai vismaz vienu DPP-4 (dipeptidilpeptidāzes-4) inhibitoru.
 3. Farmaceitiskā kompozīcija saskaņā ar 1. vai 2. pre-
tenziju, kurā FGF-21 savienojums saskaņā ar SEQ ID NO: 2, 
GLP-1 R agonists(-i), neobligāti pretdiabētisks(-i) medikaments(-i) 
un neobligāti DPP-4 inhibitors ir kombinēti vienā sastāvā vai ietverti 
atsevišķos sastāvos.
 4. Farmaceitiskā kompozīcija saskaņā ar 3. pretenziju, kurā 
FGF-21 savienojums saskaņā ar SEQ ID NO: 2, GLP-1 R agonists(-i), 
neobligāti pretdiabētisks(-i) medikaments(-i) un neobligāti DPP-4 
inhibitors ir piemēroti vienlaicīgai vai secīgai ievadīšanai(-ām).
 5. Farmaceitiskā kompozīcija saskaņā ar vismaz vienu no 
1. līdz 4. pretenzijai, kurā GLP-1 R agonists ir izvēlēts no bioaktīva 
GLP-1, GLP-1 analoga vai GLP-1 aizvietotāja.
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 6. Farmaceitiskā kompozīcija saskaņā ar 5. pretenziju, kurā 
GLP-1 R agonists ir izvēlēts no GLP-1 (7-37), GLP-1 (7-36) amīda, 
eksendīna-4, liraglutīda, CJC-1131, albugona, albiglutīda, eksena-
tīda, eksenatīda-LAR, oksintomodulīna, liksisenatīda, geniprozīda, 
AVE-0010 (SEQ ID NO: 9), īsā peptīda ar GLP-1 R agonista aktivitāti 
un/vai smalkās organiskās sintēzes savienojuma ar GLP-1 R ago-
nista aktivitāti.
 7. Farmaceitiskā kompozīcija saskaņā ar vismaz vienu no 
2. līdz 6. pretenzijai, kurā pretdiabētiskais medikaments ir izvēlēts 
no metformīna, tiazolidīndiona, sulfonilurīnvielas un/vai insulīna.
 8. Farmaceitiskā kompozīcija saskaņā ar vismaz vienu no 
2. līdz 7. pretenzijai, kurā DPP-4 inhibitors ir izvēlēts no sitagliptīna, 
vildagliptīna, saksagliptīna, linagliptīna, adogliptīna un/vai berberīna.
 9. Farmaceitiskā kompozīcija saskaņā ar vismaz vienu no 
1. līdz 8. pretenzijai izmantošanai vismaz viena metaboliskā sin-
droma un/vai aterosklerozes ārstēšanā.
 10. Farmaceitiskā kompozīcija saskaņā ar 9. pretenziju, kurā 
metaboliskais sindroms ir izvēlēts no diabēta, dislipidēmijas, liekā 
svara un/vai aptaukošanās, sevišķi 2. tipa diabēta.
 11. Farmaceitiskas kompozīcijas, kas definēta vismaz vienā 
no 1. līdz 10. pretenzijai, izmantošana medikamenta iegūšanai, 
lai ārstētu vismaz vienu metabolisku sindromu un/vai aterosklerozi 
pacientam.
 12. Izmantošana saskaņā ar 11. pretenziju, kurā metaboliskais 
sindroms ir izvēlēts no diabēta, dislipidēmijas, liekā svara un/vai 
aptaukošanās, sevišķi 2. tipa diabēta.
 13. Izmantošana saskaņā ar 11. vai 12. pretenziju, kurā pacients 
ir izvēlēts no 1. tipa diabēta pacienta, 2. tipa diabēta pacienta, se-
višķi, 2. tipa diabēta pacienta, kas ārstēts ar diētu, 2. tipa diabēta 
pacienta, kas ārstēts ar sulfonilurīnvielu, 2. tipa diabēta pacienta ar 
tālu progresējušu slimības stadiju un/vai 2. tipa diabēta pacienta, 
kas ilgtermiņā ārstēts ar insulīnu.
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 (54) DIAIZVIETOTI PIRIDĪNA ATVASINĀJUMI KĀ PRETVĒŽA 
LĪDZEKĻI

  DI-SUBSTITUTED PYRIDINE DERIVATIVES AS ANTI-
CANCERS

 (57) 1. Savienojums, kas attēlots ar šādu vispārīgo formulu (1), 
vai tā sāls;

,

kurā
R1 un R2 katrs neatkarīgi ir arilgrupa vai nepiesātināts hetero-
ciklisks gredzens, no kura katrs ir neobligāti aizvietots ar vienu 
vai vairākiem aizvietotājiem,
A ir zemākā alkilēngrupa,
gredzens X ir neobligāti aizvietota arilēngrupa,
E ir saite vai zemākā alkenilēngrupa,
daļējā struktūrformula:

ir neobligāti aizvietota heterocikloalkilēngrupa, kas satur vienu vai 
vairākus slāpekļa atomus, no kuriem viens ir pievienots blakus 
karbonilgrupai,
G ir -NH-G2- grupa, -N(zemākā alkil)-G2- grupa, -NH-CH2-G2- grupa, 
-N(zemākā alkil)-CH2-G2- grupa vai -CH2-G2- grupa,
kurā G2 no minētā G saistās ar R2,
G2-R2 ir saite-R2, fenilēn-O3-R2 grupa, fenilēn-G4-O-R2 grupa, fenil-
ēn-G5-NH-R2 grupa, fenilēn-G6-N(zemākā alkil)-R2 grupa vai hinolīn-
diil-O-R2 grupa, kurā fenilēngrupa no minētajām fenilēn-G3-R2, 
fenilēn-G4-O-R2, fenilēn-G5-NH-R2 un fenilēn-G6-N(zemākā alkil)-R2 
grupām ir neobligāti aizvietota ar vienu vai vairākiem aizvietotā-
jiem, kas izvēlēti no grupas, kas sastāv no halogēna atoma un 
zemākās alkilgrupas,
G3-R2 ir saite-R2, -O-zemākā alkilēn-R2 grupa, zemākā alkilēn-
O-zemākā alkilēn-R2 grupa vai -O-zemākā alkilēn-CO-R2 grupa,
G4-O- ir saite-O-, zemākā alkilēn-O- grupa, zemākā alkenilēn-O- gru-
pa, -O-zemākā alkilēn-O- grupa vai -CO-zemākā alkilēn-O- grupa un 
G5 un G6 katrs ir zemākā alkilēngrupa,
kurā: „zemākā alkilgrupa” ietver taisnas vai sazarotas alkilgrupas ar 
1 līdz 6 oglekļa atomiem; „zemākā alkilēngrupa” ietver taisnas vai 
sazarotas alkilēngrupas ar 1 līdz 6 oglekļa atomiem un „zemākā 
alkenilēngrupa” ietver taisnas vai sazarotas alkenilēngrupas ar 
1 līdz 3 dubultsaitēm un 2 līdz 6 oglekļa atomiem.
 2. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju vai tā sāls, kurā
R1 ir fenilgrupa, piridilgrupa, benztiazolilgrupa vai tiazolilgrupa, 
no kurām katra ir neobligāti aizvietota ar vienu vai vairākiem 
aizvietotājiem,
daļējā struktūrformula:

ir šāda formula:

 vai ,

kurā R3 un R4 ir vienādi vai atšķirīgi un katrs neatkarīgi ir ūdeņraža 
atoms, halogēna atoms, zemākā alkilgrupa vai zemākā alkoksigrupa, 
daļējā struktūrformula:

ir piperazindiilgrupa, piperidindiilgrupa, pirolidindiilgrupa, diazepan-
diilgrupa vai oksadiazepandiilgrupa, no kurām katra ir neobligāti 
aizvietota ar vienu vai vairākiem aizvietotājiem, un
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R2 ir:
 (i) arilgrupa, kura var būt aizvietota ar vienu vai vairākiem aiz-
vietotājiem, kas izvēlēti no grupas, kas sastāv no halogēna atoma, 
ciāngrupas, nitrogrupas, metilēndioksigrupas, trimetilēngrupas, tetra-
metilēngrupas, pirolilgrupas, zemākās alkilkarbonilgrupas, zemākās 
alkilsulfonilgrupas, zemākās alkilgrupas, kura var būt aizvietota ar 
vienu vai vairākiem halogēna atomiem, zemākās alkoksigrupas, 
kura var būt aizvietota ar vienu vai vairākiem halogēna atomiem, 
ciklo-zemākās alkilgrupas, zemākās alkoksi-zemākās alkilgrupas, 
zemākās alkenilgrupas, hidroksi-zemākās alkenilgrupas, zemākās 
alkoksi-zemākās alkenilgrupas, hidroksi-zemākās alkilgrupas, ami-
nogrupas, kura var būt aizvietota ar vienu vai vairākām zemākajām 
alkilgrupām, un hidroksi-zemākās alkoksigrupas,
 (ii) nepiesātināts heterociklisks gredzens, kurš var būt aizvie-
tots ar vienu vai vairākiem aizvietotājiem, kas izvēlēti no grupas, 
kas sastāv no halogēna atoma, zemākās alkilgrupas, kura var būt 
aizvietota ar vienu vai vairākiem halogēna atomiem, un zemākās 
alkoksigrupas,
kurā: „zemākā alkoksigrupa” ietver taisnas vai sazarotas alkoksi-
grupas ar 1 līdz 6 oglekļa atomiem un cikloalkilalkoksigrupas ar 
4 līdz 7 oglekļa atomiem.
 3. Savienojums saskaņā ar 2. pretenziju vai tā sāls, kurā
R1 ir šāda formula:

 vai ,

kurā R5 un R6 ir vienādi vai atšķirīgi un katrs neatkarīgi ir ūdeņraža 
atoms, halogēna atoms, ciāngrupa, nitrogrupa, zemākā alkoksigrupa, 
kura var būt aizvietota ar vienu vai vairākiem halogēna atomiem, 
vai zemākā alkilgrupa, kura var būt aizvietota ar vienu vai vairākiem 
halogēna atomiem,
daļējā struktūrformula:

ir šāda formula:

 vai 
un
daļējā struktūrformula:

ir šāda formula:

 vai 

,

kurā R7 ir ūdeņraža atoms vai zemākā alkilgrupa.
 4. Savienojums saskaņā ar 3. pretenziju vai tā sāls, kurā
R2 ir:
 (i) fenilgrupa, kura var būt aizvietota ar vienu vai vairākiem aiz-
vietotājiem, kas izvēlēti no grupas, kura sastāv no halogēna atoma, 
ciāngrupas, nitrogrupas, metilēndioksigrupas, trimetilēngrupas, tetra-
metilēngrupas, pirolilgrupas, zemākās alkilkarbonilgrupas, zemākās 
alkilsulfonilgrupas, zemākās alkilgrupas, kura var būt aizvietota ar 
vienu vai vairākiem halogēna atomiem, zemākās alkoksigrupas, 
kura var būt aizvietota ar vienu vai vairākiem halogēna atomiem, 
zemākās cikloalkilgrupas, zemākās alkoksi-zemākās alkilgrupas, 
zemākās alkenilgrupas, hidroksi-zemākās alkenilgrupas, zemākās 
alkoksi-zemākās alkenilgrupas, hidroksi-zemākās alkilgrupas, ami-
nogrupas, kura var būt aizvietota ar vienu vai vairākām zemākām 
alkilgrupām, un hidroksi-zemākās alkoksigrupas,

 (ii) naftilgrupa,
 (iii) piridilgrupa, kura var būt aizvietota ar vienu vai vairākiem 
aizvietotājiem, kas izvēlēti no grupas, kas sastāv no halogēna 
atoma, zemākās alkilgrupas, kura var būt aizvietota ar vienu vai 
vairākiem halogēna atomiem, un zemākās alkoksigrupas,
 (iv) benzoksazolilgrupa, kura var būt aizvietota ar vienu vai 
vairākiem halogēna atomiem,
 (v) benztiazolilgrupa, kura var būt aizvietota ar vienu vai vai-
rākām zemākām alkilgrupām, vai
 (vi) hinolilgrupa.
 5. Savienojums saskaņā ar 4. pretenziju vai tā sāls, kurā
G ir -NH-O2- grupa, -N(zemākā alkil)-CH2-G2- grupa vai -CH2-G2- 
grupa,
kurā G2 no minētā G saistās ar R2,
G2-R2 ir fenilēn-G3-R2 grupa, fenilēn-G4-O-R2 grupa, fenilēn-G5-NH-R2 
grupa, fenilēn-G6-N(zemākā alkil)-R2 grupa vai hinolīndiil-O-R2 grupa, 
kurā fenilēngrupa no minētajām fenilēn-G3-R2, fenilēn-G4-O-R2, feni-
lēn-G5-NH-R2 un fenilēn-G6-N(zemākā alkil)-R2 grupām ir neobligāti 
aizvietota ar vienu vai vairākiem aizvietotājiem, kas izvēlēti no 
grupas, kas sastāv no halogēna atoma un zemākās alkilgrupas.
 6. Savienojums saskaņā ar 4. pretenziju vai tā sāls, kurā G ar 
vispārīgo formulu (1) ir metilēngrupa.
 7. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju vai tā sāls, kurš ir 
izvēlēts no grupas, kas sastāv no:
(2E)-3-[4-({5-[(4-metoksibenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)-3,5-dimetilfenil]-
1-(4-{4-[(1E)-3-(4-metilfenoksi)prop-1-en-1-il]benzil}piperazin-
1-il)prop-2-en-1-ona,
(E)-3-[3-hlor-5-metil-4-({5-[(4-metilbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)fenil]-
1-[4-(4-{2-[4-(propan-2-il)fenoksi]etil}benzil)-1,4-diazepan-1-il]prop-
2-en-1-ona,
4-{2-[4-({4-[(E)-3-{3-hlor-5-metil-4-[(5-{[4-(trifluormetil)benzil]oksi}piri-
din-2-il)oksi]fenil}prop-2-enoil]piperazin-1-il}metil)fenil]etoksi}benzo-
nitrila,
(E)-3-[3-hlor-5-metil-4-({5-[(4-metilbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)fenil]-1-
(4-{4-[2-(4-etoksifenoksi)etoksi]benzil}piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona,
(E)-3-[3-hlor-5-metil-4-({5-[(4-metilbenzil)oksi]-piridin-2-il}oksi)fenil]-
1-[4-(4-{2-[4-(dimetilamino)fenoksi]etil}benzil)piperazin-1-il]prop-2-
en-1-ona,
(E)-3-{3-hlor-5-metil-4-[(4-{[4-(propan-2-il)benzil]oksi}piridin-
2-il)oksi]fenil}-1-[4-(4-metilbenzil)piperazin-1-il]prop-2-en-1-ona,
(E)-3-[3-hlor-5-metil-4-({5-[(4-metilbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)fenil]-
1-[4-(4-metilbenzil)piperazin-1-il]prop-2-en-1-ona,
(E)-1-[4-(4-{2-[(4-hlorbenzil)oksi]etil}benzil)piperazin-1-il]-3-(3,5-di-
metil-4-{[5-(piridin-4-ilmetoksi)piridin-2-il]oksi}fenil)prop-2-en-1-ona,
(E)-3-[3-hlor-4-({5-[(2-hlorbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)-5-metilfenil]-
1-[4-(4-etenilbenzil)piperazin-1-il]prop-2-en-1-ona,
(E)-3-[3-hlor-5-metil-4-({5-[(4-metilbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)fenil]-
1-[(3S)-4-{4-[2-(4-fluorfenoksi)etil]-benzil}-3-metilpiperazin-1-il]prop-
2-en-1-ona,
4-{[(6-{4-[(E)-3-(2-{4-[2-(4-metoksifenoksi)etil]benzil}-1,2,5-oksa-
diazepan-5-il)-3-oksoprop-1-en-1-il]-2,6-dimetilfenoksi}piridin-
3-il)oksi]metil}benzonitrila,
(2E)-3-[4-({5-[(4-fluorbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)-3,5-dimetilfenil]-1-
(4-{3-metil-4-[(1E)-3-(4-metilfenoksi)prop-1-en-1-il]benzil}piperazin-
1-il)prop-2-en-1-ona,
(E)-3-[3-hlor-5-metil-4-({5-[(4-metilbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)fenil]-
1-(4-{4-[2-(4-hlorfenoksi)etil]benzil}piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona,
(E)-3-[3-hlor-5-metil-4-({5-[(4-metilbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)fenil]-
2-metil-1-(4-{4-[2-(4-metilfenoksi)etil]benzil}piperazin-1-il)prop-2-en-
1-ona,
(E)-3-[3-hlor-({5-[(3-fluor-4-metilbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)-5-
metilfenil]-1-(4-{4-[2-(4-hlorfenoksi)etil]benzil}piperazin-1-il)prop-2-
en-1-ona,
(E)-3-[3-hlor-4-({5-[(3-fluor-4-metilbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)-5-
metilfenil]-1-(4-{4-[2-(4-metoksifenoksi)etil]benzil}piperazin-1-il)prop-
2-en-1-ona,
(E)-3-[3-hlor-4-({5-[(4-hlorbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)-5-metilfenil]-
1-(4-{4-[2-(4-fluorfenoksi)etil]benzil}piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona,
(E)-3-[3-hlor-5-metil-4-({5-[(4-metilbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)fenil]-
1-(4-{4-[2-(4-fluorfenoksi)etil]benzil}piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona,
(E)-3-[3-hlor-5-metil-4-({5-[(4-metilbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)fenil]-
1-(4-{4-[2-(4-metilfenoksi)etil]benzil}piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona,
(E)-3-[3-hlor-4-({5-[(4-fluorbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)-5-metilfenil]-
1-(4-{4-[2-(4-fluorfenoksi)etil]benzil}piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona,
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(E)-3-[3-hlor-4-({5-[(4-fluorbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)-5-metilfenil]-
1-[4-(4-{2-[4-(propan-2-il)fenoksi]etil}benzil)piperazin-1-il]prop-2-en-
1-ona,
(E)-3-[3-hlor-5-metil-4-({5-[(4-metilbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)fenil]-
1-(4-{4-[2-(4-metoksifenoksi)etil]benzil}piperazin-1-il)prop-2-en-1-
ona,
(E)-3-[3-hlor-4-({5-[(6-hlorpiridin-3-il)metoksi]piridin-2-il}oksi)-5-
metilfenil]-1-[4-(4-{2-[4-(propan-2-il)fenoksi]etil}benzil)piperazin-
1-il]prop-2-en-1-ona,
(E)-3-(3-hlor-5-metil-4-{[5-(piridin-3-ilmetoksi)piridin-2-il]oksi}fenil)-
1-[4-(4-{2-[4-(propan-2-il)fenoksi]etil}benzil)piperazin-1-il]prop-2-en-
1-ona,
(E)-3-[3-hlor-4-({5-[(2-fluorbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)-5-metilfenil]-
1-(4-{4-[2-(4-fluorfenoksi)etil]benzil}piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona,
(E)-3-[3-hlor-5-metil-4-({5-[(2-metilbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)fenil]-
1-(4-{4-[2-(4-fluorfenoksi)etil]benzil}piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona,
(E)-3-[3-hlor-4-({5-[(2-hlorbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)-5-metilfenil]-
1-(4-{4-[2-(4-fluorfenoksi)etil]benzil}piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona,
(E)-3-[3-hlor-4-({5-[(2-fluorbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)-5-metilfenil]-
1-(4-{4-[2-(4-metilfenoksi)etil]benzil}piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona,
(E)-3-[3-hlor-4-({5-[(2-hlorbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)-5-metilfenil]-
1-(4-{4-[2-(4-metilfenoksi)etil]benzil}piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona,
(E)-3-[3-hlor-4-({5-[(2-fluorbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)-5-metilfenil]-
1-[4-(4-{2-[4-(propan-2-il)fenoksi]etil}benzil)piperazin-1-il]prop-2-en-
1-ona,
(E)-3-[3-hlor-4-({5-[(2-hlorbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)-5-metilfenil]-
1-(4-{4-[2-(4-hlorfenoksi)etil]benzil}piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona,
(E)-3-[4-({5-[(2-hlorbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)-3-metoksifenil]-1-(4-
{4-[2-(4-metilfenoksi)etil]benzil}piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona,
(E)-3-[3-hlor-4-({5-[(3-hlor-2-fluorbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)-5-
metilfenil]-1-(4-{4-[2-(4-fluorfenoksi)etil]benzil}piperazin-1-il)prop-2-
en-1-ona,
(E)-3-[3-hlor-4-({5-[(2,3-difluorbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)-5-metil-
fenil]-1-(4-{4-[2-(4-metilfenoksi)etil]benzil}piperazin-1-il)prop-2-en-
1-ona,
(E)-3-[4-({5-[(2-hlorbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)-3-metilfenil]-1-[4-(4-
{2-[4-(propan-2-il)fenoksi]etil}benzil)piperazin-1-il]prop-2-en-1-ona,
(E)-3-[3-hlor-5-metil-4-({5-[(4-metilbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)fenil]-1-
(4-{4-[2-(4-metilfenoksi)propil]benzil}piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona,
[6-({5-[(2,3-difluorbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)naftalen-2-il][4- 
(4-{2-[4-(propan-2-il)fen oksi]etil}benzil)piper azin-1-il]metanona,
4-{[(6-{4-[(E)-3-(4-{4-[2-(4-hlorfenoksi)etil]benzil}piperazin-1-il)-3-
okso prop-1-en-1-il]-2,6-dimetilfenoksi}piridin-3-il)oksi]metil}benzo-
nitrila,
4-({[6-(2-fluor-4-{(E)-3-okso-3-[4-(4-{2-[4-(propan-2-il)fen oksi]et- 
il}benz il)piper azin-1-il]prop-1-en-1-il}fenoksi)piridin-3-il]oksi}met-
il)benzo nitrila,
(E)-3-(3,5-dimetil-4-{[5-(1,3-tiazol-5-ilmetoksi)piridin-2-il]oksi}fenil)-
1-(4-{4-[2-(3-etoksifenoksi)etil]benzil}piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona,
(E)-3-(3,5-dimetil-4-{[5-(1,3-tiazol-5-ilmetoksi)piridin-2-il]oksi}fenil)-
1-[4-(4-{2-[4-(propan-2-il)fenoksi]etil}benzil)piperazin-1-il]prop-2-en-
1-ona,
(E)-3-(3,5-dimetil-4-{[5-(1,3-tiazol-5-ilmetoksi)piridin-2-il]oksi}fenil)-
1-(4-{4-[2-(4-metilfenoksi)etil]benzil}piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona,
(E)-3-(3,5-dimetil-4-{[5-(1,3-tiazol-4-ilmetoksi)piridin-2-il]oksi}fenil)-
1-[4-(4-{2-[4-(propan-2-il)fenoksi]etil}benzil)piperazin-1-il]prop-2-en-
1-ona,
(E)-3-(3,5-dimetil-4-{[5-(1,3-tiazol-4-ilmetoksi)piridin-2-il]oksi}fenil)-
1-(4-{4-[2-(4-metilfenoksi)etil]benzil}piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona,
(E)-3-[3-hlor-4-({5-[(2-hlorbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)-5-metilfenil]-1-
[4-(4-{2-[4-(propan-2-il)fenoksi]etil}benzil)piperazin-1-il]prop-2-en-1-
ona,
(E)-3-[4-({5-[(4-metoksibenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)-3,5-dimetilfenil]-
1-(4-{2-metil-4-[2-(4-metilfenoksi)etil]benzil}piperazin-1-il)prop-2-en-
1-ona,
4-{[(6-{2-hlor-6-metil-4-[(E)-3-okso-3-{4-[4-(2-{[5-(trifluormetil)piri-
din-2-il]oksil}etil)benzil]piperazin-1-il}prop-1-en-1-il]fenoksi}piridin-
3-il)oksi]metil}benzonitrila,
4-{[(6-{4-[(E)-3-(4-{4-[2-(4-hlorfenoksi)etil]-3-fluorbenzil}piperazin-
1-il)-3-oksoprop-1-en-1-il]-2,6-dimetilfenoksi}piridin-3-il)oksi]met-
il}benzo nitrila,
4-({[6-(4-{(E)-3-[4-(2-fluor-4-{2-[4-(trifluormetil)fenoksi]etil}benz-
il)piperazin-1-il]-3-oksoprop-1-en-1-il}-2,6-dimetilfenoksi)piridin-
3-il]oksi}metil)benzonitrila,

4-{[(6-{2-hlor-4-[(E)-3-(4-{4-[3-(4-fluorfenoksi)propil]benzil}piper azin-
1-il)-3-oksoprop-1-en-1-il]-6-metilfenoksi}piridin-3-il)oksi]metil}benzo-
nitrila,
4-{[(6-{2-hlor-6-metil-4-[(E)-3-(4-{4-[3-(4-metilfenoksi)propil]benzil}pi-
perazin-1-il)-3-oksoprop-1-en-1-il]fenoksi}piridin-3-il)oksi]metil}benzo-
nitrila,
4-({[6-(2-hlor-4-{(E)-3-[4-(3-fluor-4-{[4-(propan-2-iloksi)fenoksi]met-
il}benzil)piperazin-1-il]-3-oksoprop-1-en-1-il}-6-metilfenoksi)piridin-
3-il]oksi}metil)benzonitrila,
4-{[(6-{2-hlor-4-[(E)-3-(4-{3-fluor-4-[(4-fluorfenoksi)metil]benzil}piper-
azin-1-il)-3-oksoprop-1-en-1-il]-6-metilfenoksi}piridin-3-il)oksi]met-
il}benzonitrila,
4-({[6-(2,6-dimetil-4-{(4)-3-okso-3-[4-(4-{[4-(propan-2-iloksi)fen-
oksi]met il}benzil)piperazin-1-il]prop-1-en-1-il}fenoksi)piridin-3- 
il]oksi}met il)benzonitrila,
(E)-3-(3,5-dimetil-4-{[5-(1,3-tiazol-4-ilmetoksi)piridin-2-il]oksi}fenil)-
1-[4-(4-{[4-(propan-2-il)fenoksi]metil}benzil)piperazin-1-il]prop-2-en-
1-ona,
4-({[6-(4-{(1E)-3-[4-(4-{(1E)-3-[(5-brompiridin-2-il)oksi]prop-1-en-1-
il}benzil)piperazin-1-il]-3-oksoprop-1-en-1-il}-2-hlor-6-metilfenoksi)pi-
ridin-3-il]oksi}metil)benzonitrila,
4-({[6-(2-hlor-4-{(E)-3-[4-(4-{2-[(4-metoksifenil)amino]etil}benz il)piper-
azin-1-il]-3-oksoprop-1-en-1-il}fenoksi)piridin-3-il]oksi}metil)benzo-
nitrila,
(E)-3-[3-hlor-4-({5-[(2-hlorbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)-5-metilfenil]-
1-(4-{[2-(4-metoksifenoksi)hinolin-6-il]metil}piperazin-1-il)prop-2-
en-1-ona,
(E)-3-{3-hlor-5-metil-4-[(5-{[4-(trifluormetil)benzil]oksi}piridin-
2-il)oksi]fenil}-1-(4-{4-[2-(4-metoksifenil)etoksi]benzil}piperazin-
1-il)prop-2-en-1-ona,
4-{[(6-{4-[(E)-3-{4-[4-(4-hlorfenoksi)benzil]piperazin-1-il}-3-oksoprop-
1-en-1-il]-2,6-dimetilfenoksi}piridin-3-il)oksi]metil}benzonitrila,
(E)-3-[3-hlor-5-metil-4-({5-[(4-metilbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)fenil]-
2-metil-1-(4-{4-[2-(4-metilfenoksi)etil]benzil}piperazin-1-il)but-2-en-
1-ona,
(E)-3-[3-hlor-5-metil-4-({5-[(4-metilbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)fenil]-
1-(4-{4-{2-(4-metilfenoksi)etil}benzil}piperazin-1-il)but-2-en-1-ona,
(E)-1-(4-{4-[2-(4-fluorfenoksi)propil]benzil}piperazin-1-il)-3-[4-({5-[(4-
metoksibenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)-3,5-dimetilfenil]prop-2-en-1-ona,
(E)-3-[3-hlor-5-metil-4-({5-[(4-metilbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)fenil]-1-
(4-{4-[2-(4-fluorfenoksi)etil]benzil}piperazin-1-il)but-2-en-1-ona,
(E)-3-[3-hlor-5-metil-4-({5-[(4-metilbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)fenil]-
1-(4-{4-[2-(4-fluorfenoksi)etil]benzil}piperazin-1-il)-2-metilbut-2-en-
1-ona,
(E)-3-[3-hlor-4-({5-[(4-fluorbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)fenil]-
1-(4-{4-[2-(3-metoksifenoksi)etil]benzil}piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona,
(E)-1-[4-(4-hlorbenzil)piperazin-1-il]-3-[3-hlor-4-({5-[2-(4-hlor-
fenil)etoksi]piridin-2-il}oksi)-5-metilfenil]prop-2-en-1-ona,
(E)-3-[3-hlor-4-({5-[(4-hlorbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)-5-metilfenil]-
1-(4-{4-[2-(4-metilfenoksi)etil]benzil}piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona,
(E)-3-[3-hlor-4-({5-[(4-fluorbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)-5-metilfenil]-
1-[4-(4-metilbenzil)piperazin-1-il]prop-2-en-1-ona un 
(E)-3-[3-hlor-4-({5-[(4-hlorbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)-5-metilfenil]-
1-[4-(4-metilbenzil)piperazin-1-il]prop-2-en-1-ona.
 8. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju vai tā sāls, kurš ir 
izvēlēts no grupas, kas sastāv no:
(2E)-3-[4-({5-[(4-metoksibenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)-3,5-dimetilfenil]-
1-(4-{4-[(1E)-3-(4-metilfenoksi)prop-1-en-1-il]benzil}piperazin-
1-il)prop-2-en-1-ona,
(E)-3-[3-hlor-5-metil-4-({5-[(4-metilbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)fenil]-
1-[4-(4-{2-[4-(propan-2-il)fenoksi]etil}benzil)-1,4-diazepan-1-il]prop-
2-en-1-ona,
4-{2-[4-({4-[(E)-3-{3-hlor-5-metil-4-[(5-{[4-(trifluormetil)benzil]oksi}piri-
din-2-il)oksi]fenil}prop-2-enoil]piperazin-1-il}metil)fenil]etoksi}benzo-
nitrila,
(E)-3-[3-hlor-5-metil-4-({5-[(4-metilbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)fenil]-1-
(4-{4-[2-(4-etoksifenoksi)etoksi]benzil}piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona,
(E)-3-[3-hlor-5-metil-4-({5-[(4-metilbenzil)oksi]-piridin-2-il}oksi)fenil]-
1-[4-(4-{2-[4-(dimetilamino)fenoksi]etil}benzil)piperazin-1-il]prop-2-
en-1-ona,
(E)-3-{3-hlor-5-metil-4-[(5-{[4-(propan-2-il)benzil]oksi}piridin-
2-il)oksi]fenil}-1-[4-(4-metilbenzil)piperazin-1-il]prop-2-en-1-ona,
(E)-3-[3-hlor-5-metil-4-({5-[(4-metilbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)fenil]-
1-[4-(4-metilbenzil)piperazin-1-il]prop-2-en-1-ona,
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(E)-1-[4-(4-{2-[(4-hlorbenzil)oksi]etil}benzil)piperazin-1-il]-3-(3,5-
dimetil-4-{[5-(piridin-4-ilmetoksi)piridin-2-il]oksi}fenil)prop-2-en-1-
ona,
(E)-3-[3-hlor-4-({5-[(2-hlorbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)-5-metilfenil]-
1-[4-(4-etenilbenzil)piperazin-1-il]prop-2-en-1-ona,
(E)-3-[3-hlor-5-metil-4-({5-[(4-metilbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)fenil]-
1-[(3S)-4-{4-[2-(4-fluorfenoksi)etil]-benzil}-3-metilpiperazin-1-il]prop-
2-en-1-ona,
4-{[(6-{4-[(E)-3-(2-{4-[2-(4-metoksifenoksi)etil]benzil}-1,2,5-oksa-
di azepan-5-il)-3-oksoprop-1-en-1-il]-2,6-dimetilfenoksi}piridin-
3-il)oksi]metil}benzonitrila,
(2E)-3-[4-({5-[(4-fluorbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)-3,5-dimetilfenil]-1-
(4-{3-metil-4-[(1E)-3-(4-metilfenoksi)prop-1-en-1-il]benzil}piperazin-
1-il)prop-2-en-1-ona,
(E)-3-[3-hlor-5-metil-4-({5-[(4-metilbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)fenil]-
1-(4-{4-[2-(4-hlorfenoksi)etil]benzil}piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona 
hidrohlorīda,
(E)-3-[3-hlor-5-metil-4-({5-[(4-metilbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)fenil]-2-
metil-1-(4-{4-[2-(4-metilfenoksi)etil]benzil}piperazin-1-il)prop-2-en-1-
ona hidrohlorīda,
(E)-3-[3-hlor-4-({5-[(3-fluor-4-metilbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)-5-
metilfenil]-1-(4-{4-[2-(4-hlorfenoksi)etil]benzil}piperazin-1-il)prop-2-
en-1-ona hidrohlorīda,
(E)-3-[3-hlor-4-({5-[(3-fluor-4-metilbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)-5-
metilfenil]-1-(4-{4-[2-(4-metoksifenoksi)etil]benzil}piperazin-1-il)prop-
2-en-1-ona hidrohlorīda,
(E)-3-[3-hlor-4-({5-[(4-hlorbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)-5-metilfenil]-
1-(4-{4-[2-(4-fluorfenoksi)etil]benzil}piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona 
hidrohlorīda,
(E)-3-[3-hlor-5-metil-4-({5-[(4-metilbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)fenil]-
1-(4-{4-[2-(4-fluorfenoksi)etil]benzil}piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona 
hidrohlorīda,
(E)-3-[3-hlor-5-metil-4-({5-[(4-metilbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)fenil]-
1-(4-{4-[2-(4-metilfenoksi)etil]benzil}piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona 
hidrohlorīda,
(E)-3-[3-hlor-4-({5-[(4-fluorbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)-5-metilfenil]-
1-(4-{4-[2-(4-fluorfenoksi)etil]benzil}piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona 
hidrohlorīda,
(E)-3-[3-hlor-4-({5-[(4-fluorbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)-5-metilfenil]-1-
[4-(4-{2-[4-(propan-2-il)fenoksi]etil}benzil)piperazin-1-il]prop-2-en-1-
ona hidrohlorīda,
(E)-3-[3-hlor-5-metil-4-({5-[(4-metilbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)fenil]-
1-(4-{4-[2-(4-metoksifenoksi)etil]benzil}piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona 
hidrohlorīda,
(E)-3-[3-hlor-4-({5-[(6-hlorpiridin-3-il)metoksi]piridin-2-il}oksi)-5-
metilfenil]-1-[4-(4-{2-[4-(propan-2-il)fenoksi]etil}benzil)piperazin-
1-il]prop-2-en-1-ona hidrohlorīda,
(E)-3-(3-hlor-5-metil-4-{[5-(piridin-3-ilmetoksi)piridin-2-il]oksi}fenil)-1-
[4-(4-{2-[4-(propan-2-il)fenoksi]etil}benzil)piperazin-1-il]prop-2-en-1-
ona hidrohlorīda,
(E)-3-[3-hlor-4-({5-[(2-fluorbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)-5-metilfenil]-
1-(4-{4-[2-(4-fluorfenoksi)etil]benzil}piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona 
hidrohlorīda,
(E)-3-[3-hlor-5-metil-4-({5-[(2-metilbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)fenil]-
1-(4-{4-[2-(4-fluorfenoksi)etil]benzil}piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona 
hidrohlorīda,
(E)-3-[3-hlor-4-({5-[(2-hlorbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)-5-metilfenil]-
1-(4-{4-[2-(4-fluorfenoksi)etil]benzil}piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona 
hidrohlorīda,
(E)-3-[3-hlor-4-({5-[(2-fluorbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)-5-metilfenil]-
1-(4-{4-[2-(4-metilfenoksi)etil]benzil}piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona 
hidrohlorīda,
(E)-3-[3-hlor-4-({5-[(2-hlorbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)-5-metilfenil]-
1-(4-{4-[2-(4-metilfenoksi)etil]benzil}piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona 
hidrohlorīda,
(E)-3-[3-hlor-4-({5-[(2-fluorbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)-5-metilfenil]-1-
[4-(4-{2-[4-(propan-2-il)fenoksi]etil}benzil)piperazin-1-il]prop-2-en-1-
ona hidrohlorīda,
(E)-3-[3-hlor-4-({5-[(2-hlorbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)-5-metilfenil]-
1-(4-{4-[2-(4-hlorfenoksi)etil]benzil}piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona 
hidrohlorīda,
(E)-3-[4-({5-[(2-hlorbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)-3-metoksifenil]-1-(4-
{4-[2-(4-metilfenoksi)etil]benzil}piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona hidro-
hlorīda,

(E)-3-[3-hlor-4-({5-[(3-hlor-2-fluorbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)-5-
metilfenil]-1-(4-{4-[2-(4-fluorfenoksi)etil]benzil}piperazin-1-il)prop-2-
en-1-ona hidrohlorīda,
(E)-3-[3-hlor-4-({5-[(2,3-difluorbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)-5-
metilfenil]-1-(4-{4-[2-(4-metilfenoksi)etil]benzil}piperazin-1-il)prop-2-
en-1-ona hidrohlorīda,
(E)-3-[4-({5-[(2-hlorbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)-3-metilfenil]-1-[4-(4-
{2-[4-(propan-2-il)fenoksi]etil}benzil)piperazin-1-il]prop-2-en-1-ona 
hidrohlorīda,
(E)-3-[3-hlor-5-metil-4-({5-[(4-metilbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)fenil]-1-
(4-{4-[2-(4-metilfenoksi)propil]benzil}piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona 
hidro hlorīda,
[6-({5-[(2,3-difluorbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)naftalen-2-il][4- 
(4-{2-[4-(propan-2-il)fenoksi]etil}benzil)piperazin-1-il]metanona hidro-
hlorīda,
4-{[(6-{4-[(E)-3-(4-{4-[2-(4-hlorfenoksi)etil]benzil}piperazin-1-il)-3-
okso prop-1-en-1-il]-2,6-dimetilfenoksi}piridin-3-il)oksi]metil}benzo-
nitrila hidrohlorīda,
4-({[6-(2-fluor-4-{(E)-3-okso-3-[4-(4-{2-[4-(propan-2-il)fen-
oksi]etil}benz il)piperazin-1-il]prop-1-en-1-il}fenoksi)piridin-3- 
il]oksi}met il)ben zo nitrila hidrohlorīda,
(E)-3-(3,5-dimetil-4-{[5-(1,3-tiazol-5-ilmetoksi)piridin-2-il]oksi}fenil)-
1-(4-{4-[2-(3-etoksifenoksi)etil]benzil}piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona 
hidrohlorīda,
(E)-3-(3,5-dimetil-4-{[5-(1,3-tiazol-5-ilmetoksi)piridin-2-il]oksi}fenil)-1-
[4-(4-{2-[4-(propan-2-il)fenoksi]etil}benzil)piperazin-1-il]prop-2-en-1-
ona hidrohlorīda,
(E)-3-(3,5-dimetil-4-{[5-(1,3-tiazol-5-ilmetoksi)piridin-2-il]oksi}fenil)-
1-(4-{4-[2-(4-metilfenoksi)etil]benzil}piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona 
hidrohlorīda,
(E)-3-(3,5-dimetil-4-{[5-(1,3-tiazol-4-ilmetoksi)piridin-2-il]oksi}fenil)-1-
[4-(4-{2-[4-(propan-2-il)fenoksi]etil}benzil)piperazin-1-il]prop-2-en-1-
ona hidrohlorīda,
(E)-3-(3,5-dimetil-4-{[5-(1,3-tiazol-4-ilmetoksi)piridin-2-il]oksi}fenil)-
1-(4-{4-[2-(4-metilfenoksi)etil]benzil}piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona 
hidrohlorīda,
(E)-3-[3-hlor-4-({S-[(2-hlorbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)-5-metilfenil]-1-
[4-(4-{2-[4-(propan-2-il)fenoksi]etil}benzil)piperazin-1-il]prop-2-en-1-
ona hidrohlorīda,
(E)-3-[4-({5-[(4-metoksibenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)-3,5-dimetilfenil]-1-
(4-{2-metil-4-[2-(4-metilfenoksi)etil]benzil}piperazin-1-il)prop-2-en-1-
ona hidrohlorīda,
4-{[(6-{2-hlor-6-metil-4-[(E)-3-okso-3-{4-[4-(2-{[5-(trifluormetil)piri-
din-2-il]oksi}etil)benzil]piperazin-1-il}prop-1-en-1-il]fenoksi}piridin-
3-il)oksi]metil}benzonitrila hidrohlorīda,
4-{[(6-{4-[(E)-3-(4-{4-[2-(4-hlorfenoksi)etil]-3-fluorbenzil}piperazin-
1-il)-3-oksoprop-1-en-1-il]-2,6-dimetilfenoksi}piridin-3-il)oksi]met-
il}benzonitrila hidrohlorīda,
4-({[6-(4-{(E)-3-[4-(2-fluor-4-{2-[4-(trifluormetil)fenoksi]etil}benz-
il)piperazin-1-il]-3-oksoprop-1-en-1-il}-2,6-dimetilfenoksi)piridin-
3-il]oksi}metil)benzonitrila hidrohlorīda,
4-{[(6-{2-hlor-4-[(E)-3-(4-{4-[3-(4-fluorfenoksi)propil]benzil}piper azin-
1-il)-3-oksoprop-1-en-1-il]-6-metilfenoksi}piridin-3-il)oksi]metil}benzo-
nitrila hidrohlorīda,
4-{[(6-{2-hlor-6-metil-4-[(E)-3-(4-{4-[3-(4-metilfenoksi)propil]benzil}pi-
perazin-1-il)-3-oksoprop-1-en-1-il]fenoksi}piridin-3-il)oksi]metil}benzo-
nitrila hidrohlorīda,
4-({[6-(2-hlor-4-{(E)-3-[4-(3-fluor-4-{[4-(propan-2-iloksi)fenoksi]met-
il}benzil)piperazin-1-il]-3-oksoprop-1-en-1-il}-6-metilfenoksi)piridin-
3-il]oksi}metil)benzonitrila hidrohlorīda,
4-{[(6-{2-hlor-4-[(E)-3-(4-{3-fluor-4-[(4-fluorfenoksi)metil]benzil}piper-
azin-1-il)-3-oksoprop-1-en-1-il]-6-metilfenoksi}piridin-3-il)oksi]met-
il}benzonitrila hidrohlorīda,
4-({[6-(2,6-dimetil-4-{(E)-3-okso-3-[4-(4-{[4-(propan-2-il oksi)fen- 
oksi]metil}benzil)piperazin-1-il]prop-1-en-1-il}fenoksi)piridin-
3-il]oksi}met il)benzonitrila hidrohlorīda,
(E)-3-(3,5-dimetil-4-{[5-(1,3-tiazol-4-ilmetoksi)piridin-2-il]oksi}fenil)-
1-[4-(4-{[4-(propan-2-il)fenoksi]metil}benzil)piperazin-1-il]prop-2-en-
1-ona hidrohlorīda,
4-({[6-(4-{(1E)-3-[4-(4-{(1E)-3-[(5-brompiridin-2-il)oksi]prop-1-en-1-
il}benzil)piperazin-1-il]-3-oksoprop-1-en-1-il}-2-hlor-6-metilfenoksi)pi-
ridin-3-il]oksi}metil)benzonitrila hidrohlorīda,
4-({[6-(2-hlor-4-{(E)-3-[4-(4-{2-[(4-metoksifenil)amino]etil}benzil)piper-
azin-1-il]-3-oksoprop-1-en-1-il}fenoksi)piridin-3-il]oksi}metil)benzo-
nitrila dihidrohlorīda,
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(E)-3-[3-hlor-4-({5-[(2-hlorbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)-5-metilfenil]-
1-(4-{[2-(4-metoksifenoksi)hinolin-6-il]metil}piperazin-1-il)prop-2-en-
1-ona hidrohlorīda,
(E)-3-{3-hlor-5-metil-4-[(5-{[4-(trifluormetil)benzil]oksi}piridin-
2-il)oksi]fenil}-1-(4-{4-[2-(4-metoksifenil)etoksi]benzil}piperazin-
1-il)prop-2-en-1-ona hidrohlorīda,
4-{[(6-{4-[(E)-3-{4-[4-(4-hlorfenoksi)benzil]piperazin-1-il}-3-okso-
prop-1-en-1-il]-2,6-dimetilfenoksi}piridin-3-il)oksi]metil}benzonitrila 
hidrohlorīda,
(E)-3-[3-hlor-5-metil-4-({5-[(4-metilbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)fenil]-
2-metil-1-(4-{4-[2-(4-metilfenoksi)etil]benzil}piperazin-1-il)but-2-en-
1-ona hidrobromīda,
(E)-3-[3-hlor-5-metil-4-({5-[(4-metilbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)fenil]-
1-(4-{4-[2-(4-metilfenoksi)etil]benzil}piperazin-1-il)but-2-en-1-ona 
hidrobromīda,
(E)-1-(4-{4-[2-(4-fluorfenoksi)propil]benzil}piperazin-1-il)-3-[4-({5-[(4-
metoksibenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)-3,5-dimetilfenil]prop-2-en-1-ona 
hidrobromīda,
(E)-3-[3-hlor-5-metil-4-({5-[(4-metilbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)fenil]-
1-(4-{4-[2-(4-fluorfenoksi)etil]benzil}piperazin-1-il)but-2-en-1-ona 
etāndioāta,
(E)-3-[3-hlor-5-metil-4-({5-[(4-metilbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)fenil]-
1-(4-{4-[2-(4-fluorfenoksi)etil]benzil}piperazin-1-il)-2-metilbut-2-en-
1-ona etāndioāta,
(E)-3-[3-hlor-4-({5-[(4-fluorbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)fenil]-
1-(4-{4-[2-(3-metoksifenoksi)etil]benzil}piperazin-1-il)prop-2-en-1-
ona hidrohlorīda,
(E)-1-[4-(4-hlorobenzil)piperazin-1-il]-3-[3-hlor-4-({5-[2-(4-hlor-
fenil)etoksi]piridin-2-il}oksi)-5-metilfenil]prop-2-en-1-ona hidrohlorīda,
(E)-3-[3-hlor-4-({5-[(4-hlorbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)-5-metilfenil]-
1-(4-{4-[2-(4-metilfenoksi)etil]benzil}piperazin-1-il)prop-2-en-1-ona 
hidrohlorīda,
(E)-3-[3-hlor-4-({5-[(4-fluorbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)-5-metilfenil]-
1-[4-(4-metilbenzil)piperazin-1-il]prop-2-en-1-ona hidrohlorīda un
(E)-3-[3-hlor-4-({5-[(4-hlorbenzil)oksi]piridin-2-il}oksi)-5-metilfenil]-
1-[4-(4-metilbenzil)piperazin-1-il]prop-2-en-1-ona hidrohlorīda.
 9. Farmaceitiska kompozīcija, kas satur savienojumu, kas 
attēlots ar vispārīgo formulu (1), vai tā sāli saskaņā ar 1. pretenziju 
un farmakoloģiski pieņemamu nesēju.
 10. Farmaceitiska kompozīcija saskaņā ar 9. pretenziju vēža 
profilaksei un/vai ārstēšanai.
 11. Savienojums, kas attēlots ar vispārīgo formulu (1), vai tā 
sāls saskaņā ar 1. pretenziju izmantošanai farmaceitiskā kompo-
zīcijā.
 12. Savienojums, kas attēlots ar vispārīgo formulu (1), vai 
tā sāls saskaņā ar 1. pretenziju izmantošanai par farmaceitisku 
kompozīciju.
 13. Savienojuma, kas attēlots ar vispārīgo formulu (1), vai tā 
sāls saskaņā ar 1. pretenziju izmantošana farmaceitiskās kompo-
zīcijas ražošanai.
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 (54) AR SKĀBEKLI AIZVIETOTI 3-HETEROAROILAMINO-
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NA PAR MEDIKAMENTIEM

  OXYGEN-SUBSTITUTED 3-HETEROAROYLAMINO-
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 (57) 1. Savienojums ar formulu (I) jebkurā tā stereoizomēru 
formā vai stereoizomēru formu maisījumā jebkurā proporcijā, vai 
tā fizioloģiski pieņemams sāls, vai jebkura no tiem fizioloģiski 
pieņemams solvāts,

,
kur formulā
A tiek izvēlēts no rindas, kas sastāv no C(R1) grupas un slāpekļa 
atoma;
D tiek izvēlēts no rindas, kas sastāv no N(R2) grupas;
E tiek izvēlēts no rindas, kas sastāv no C(R3) grupas un slāpekļa 
atoma;
G tiek izvēlēts no rindas, kas sastāv no R71-O-C(O)- grupas, 
R72-N(R73)-C(O)- grupas, NC- grupas un tetrazol-5-ilgrupas;
R1 tiek izvēlēts no rindas, kas sastāv no ūdeņraža atoma, halogēna 
atoma, (C1-C6)alkilgrupas, Ar grupas, HO- grupas, (C1-C6)alkil-O- 
grupas, (C1-C6)alkil-S(O)m- grupas un NC- grupas;
R2 tiek izvēlēts no rindas, kas sastāv no (C1-C7)alkilgrupas, 
(C3-C7)cikloalkil-CsH2s- grupas un Ar-CsH2s- grupas, kurās s ir vesels 
skaitlis, kas tiek izvēlēts no rindas, kas sastāv no 0, 1, 2 un 3;
R3 tiek izvēlēts no rindas, kas sastāv no ūdeņraža atoma, halogēna 
atoma, (C1-C6)alkilgrupas, (C1-C6)alkil-O- grupas, (C1-C6)alkil-S(O)m- 
grupas un NC- grupas;
R10 tiek izvēlēts no rindas, kas sastāv no R11-O- grupas, R12-N(R13)-
C(O)-O- grupas un Het2-C(O)-O- grupas;
R11 tiek izvēlēts no rindas, kas sastāv no ūdeņraža atoma, R14 gru-
pas, (C3-C7)cikloalkilgrupas, Ar grupas un Het3 grupas;
R12 un R13 neatkarīgi viens no otra tiek izvēlēti no rindas, kas 
sastāv no ūdeņraža atoma, R15 grupas un Ar grupas;
R14 ir (C1-C10)alkilgrupa, kas tiek neobligāti aizvietota ar vienu vai 
vairākiem vienādiem vai dažādiem aizvietotājiem, kas tiek izvēlēti no 
rindas, kas sastāv no halogēna atoma, HO- grupas, R16-O- grupas, 
oksogrupas, (C3-C7)cikloalkilgrupas, Ar grupas, Het1 grupas, Het3 
grupas, NC- grupas, H2N-C(O)- grupas, (C1-C4)alkil-NH-C(O)- gru-
pas, di((C1-C4)alkil)N-C(O)- grupas, Het1-C(O)- grupas, (C1-C4)alkil-
C(O)-NH- grupas un (C1-C4)alkil-S(O)m- grupas;
R15 ir (C1-C6)alkilgrupa, kas tiek neobligāti aizvietota ar vienu vai 
vairākiem vienādiem vai dažādiem aizvietotājiem, kas tiek izvēlēti 
no rindas, kas sastāv no halogēna atoma, HO- grupas un (C1-C6)-
alkil-O- grupas;
R16 ir (C1-C6)alkilgrupa, kas tiek neobligāti aizvietota ar vienu vai 
vairākiem vienādiem vai dažādiem aizvietotājiem, kas tiek izvēlēti 
no rindas, kas sastāv no HO- grupas, (C1-C4)alkil-O- grupas un 
NC- grupas;
R30 tiek izvēlēts no rindas, kas sastāv no R31, (C3-C7)cikloalkilgrupas, 
R32-CuH2u- grupas un Het3-CuH2u- grupas, kurā u ir vesels skaitlis, 
kas tiek izvēlēts no rindas, kas sastāv no 0, 1, 2 un 3;
R31 ir (C1-C10)alkilgrupa, kas tiek neobligāti aizvietota ar vienu vai 
vairākiem vienādiem vai dažādiem aizvietotājiem, kas tiek izvēlēti 
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no rindas, kas sastāv no halogēna atoma, (C3-C7)cikloalkilgrupas, 
HO- grupas, (C1-C6)alkil-O- grupas, (C1-C6)alkil-S(O)m- grupas un 
NC- grupas;
R32 tiek izvēlēts no rindas, kas sastāv no fenilgrupas un aromātiska 
5- vai 6-locekļu monocikliska heterocikla, kas satur vienu, divus vai 
trīs vienādus vai dažādus heteroatomus, kas tiek izvēlēti no rindas, 
kas sastāv no slāpekļa atoma, skābekļa atoma un sēra atoma, un 
tiek savienoti ar gredzena oglekļa atomu, kurā abi, fenilgrupa un 
heterocikls, tiek neobligāti aizvietoti ar vienu vai vairākiem vienādiem 
vai dažādiem aizvietotājiem, kas tiek izvēlēti no rindas, kas sastāv 
no halogēna atoma, (C1-C6)alkilgrupas, (C3-C7)ciklo alkil grupas, R33, 
HO- grupas, (C1-C6)alkil-O- grupas, R33-O- grupas, R33-(C1-C4)alk-
il-O- grupas, -O-CH2-O- grupas, -O-CF2-O- grupas, (C1-C6)alkil-
S(O)m- grupas, H2N-S(O)2- grupas, (C1-C4)alkil-NH-S(O)2- grupas, 
di((C1-C4)alkil)N-S(O)2- grupas, H2N-, (C1-C6)alkil-NH- grupas, 
di((C1-C6)alkil)N- grupas, Het1 grupas, (C1-C4)alkil-C(O)-NH- grupas, 
Ar-C(O)-NH- grupas, (C1-C4)alkil-S(O)2-NH- grupas un NC- grupas;
R33 tiek izvēlēts no rindas, kas sastāv no fenilgrupas un aromātiska 
5- vai 6-locekļu monocikliska heterocikla, kas satur vienu, divus vai 
trīs vienādus vai dažādus heteroatomus, kas tiek izvēlēti no rindas, 
kas sastāv no slāpekļa atoma, skābekļa atoma un sēra atoma, un 
tiek savienoti ar gredzena oglekļa atomu, kurā abi, fenilgrupa un 
heterocikls, tiek neobligāti aizvietoti ar vienu vai vairākiem vienā-
diem vai dažādiem aizvietotājiem, kas tiek izvēlēti no rindas, kas 
sastāv no halogēna atoma, (C1-C6)alkilgrupas, (C3-C7)cikloalkilgru-
pas, HO- grupas, (C1-C6)alkil-O- grupas, (C1-C6)alkil-S(O)m- grupas, 
H2N-S(O)2- grupas, (C1-C4)alkil-NH-S(O)2- grupas, di((C1-C4)alkil)N-
S(O)2- grupas un NC- grupas;
R40 tiek izvēlēts no rindas, kas sastāv no ūdeņraža atoma un 
(C1-C4)alkilgrupas;
vai R30 un R40 abi ir (CH2)x grupa, kas tiek neobligāti aizvietota 
ar vienu vai vairākiem vienādiem vai dažādiem (C1-C4)alkilgrupas 
aizvietotājiem, kurā x ir vesels skaitlis, kas tiek izvēlēts no rindas, 
kas sastāv no 2, 3, 4 un 5;
R50 tiek izvēlēts no rindas, kas sastāv no ūdeņraža atoma, 
(C1-C6)alkil grupas, HO- grupas un (C1-C6)alkil-O- grupas;
R60 tiek izvēlēts no rindas, kas sastāv no ūdeņraža atoma un 
(C1-C6)alkilgrupas;
vai R50 un R60 abi ir (CH2)y grupa, kas tiek neobligāti aizvietota 
ar vienu vai vairākiem vienādiem vai dažādiem (C1-C4)alkilgrupas 
aizvietotājiem, kurā y ir vesels skaitlis, kas tiek izvēlēts no rindas, 
kas sastāv no 2, 3, 4 un 5;
R71 tiek izvēlēts no rindas, kas sastāv no ūdeņraža atoma un 
(C1-C8)alkilgrupas, kas tiek neobligāti aizvietota ar vienu vai vai-
rākiem vienādiem vai dažādiem aizvietotājiem, kas tiek izvēlēti 
no rindas, kas sastāv no (C1-C6)alkil-O- grupas un (C1-C6)alkil-
C(O)-O- grupas;
R72 un R73 viens no otra neatkarīgi tiek izvēlēti no rindas, kas 
sastāv no ūdeņraža atoma un (C1-C2)alkilgrupas;
Ar grupa neatkarīgi no katras citas Ar grupas tiek izvēlēta no 
rindas, kas sastāv no fenilgrupas un aromātiska 5- vai 6-locekļu 
monocikliska heterocikla, kas satur vienu, divus vai trīs vienādus vai 
dažādus heteroatomus, kas tiek izvēlēti no rindas, kas sastāv no 
slāpekļa atoma, skābekļa atoma un sēra atoma, un tiek savienoti 
ar gredzena oglekļa atomu, kurā abi, fenilgrupa un heterocikls, tiek 
neobligāti aizvietoti ar vienu vai vairākiem vienādiem vai dažādiem 
aizvietotājiem, kas tiek izvēlēti no rindas, kas sastāv no halogēna 
atoma, (C1-C6)alkilgrupas, (C1-C6)alkil-O- grupas, -O-CH2-O- grupas, 
-O-CF2-O- grupas, (C1-C6)alkil-S(O)m- grupas, H2N-S(O)2- grupas 
un NC- grupas;
Het1 grupa neatkarīgi no katras citas Het1 grupas ir piesātināts vai 
nepiesātināts 4- līdz 8-locekļu gredzens, kas satur gredzena slāpekļa 
atomu, kurš ir savienots ar Het1 grupu, un neobligāti vienu vai divus 
vienādus vai dažādus papildu gredzena heteroatomus, kas tiek 
izvēlēti no rindas, kas sastāv no slāpekļa atoma, skābekļa atoma 
un sēra atoma, un tiek neobligāti aizvietoti ar vienu vai vairākiem 
vienādiem vai dažādiem aizvietotājiem, kas tiek izvēlēti no rindas, 
kas sastāv no halogēna atoma, (C1-C4)alkilgrupas, HO- grupas, 
(C1-C4)alkil-O- grupas, oksogrupas un NC- grupas;
Het2 grupa ir piesātināts 4- līdz 7-locekļu monociklisks heterocikls, 
kas satur gredzena slāpekļa atomu, kurš ir savienots ar Het2 gru-
pu, un neobligāti vienu papildu gredzena heteroatomu, kas tiek 
izvēlēts no rindas, kas sastāv no slāpekļa atoma, skābekļa atoma 
un sēra atoma, un tiek neobligāti aizvietots ar vienu vai vairākiem 

vienādiem vai dažādiem aizvietotājiem, kas tiek izvēlēti no rindas, 
kas sastāv no halogēna atoma, (C1-C4)alkilgrupas, HO- grupas un 
(C1-C4)alkil-O- grupas;
Het3 grupa, neatkarīgi no katras citas Het3 grupas, ir piesātināts 
4- līdz 7-locekļu monociklisks heterocikls, kas satur vienu vai divus 
vienādus vai dažādus gredzena heteroatomus, kas tiek izvēlēti no 
rindas, kas sastāv no slāpekļa atoma, skābekļa atoma un sēra 
atoma, un ir savienoti ar gredzena oglekļa atomu, un tiek neobligāti 
aizvietoti ar vienu vai vairākiem vienādiem vai dažādiem aizvie-
totājiem, kas tiek izvēlēti no rindas, kas sastāv no fluora atoma, 
(C1-C4)alkilgrupas un oksogrupas;
m neatkarīgi no katra cita skaitļa m ir vesels skaitlis, kas tiek 
izvēlēts no rindas, kas sastāv no 0, 1 un 2;
kurā visas cikloalkilgrupas, neatkarīgi cita no citas, tiek neobligāti 
aizvietotas ar vienu vai vairākiem vienādiem vai dažādiem aizvie-
totājiem, kas tiek izvēlēti no rindas, kas sastāv no fluora atoma 
un (C1-C4)alkilgrupas;
kurā visas alkilgrupas, CsH2s grupas, CuH2u grupas, (CH2)x grupas 
un (CH2)y grupas neatkarīgi cita no citas un neatkarīgi no jebku-
riem citiem aizvietotājiem tiek neobligāti aizvietotas ar vienu vai 
vairākiem fluora atoma aizvietotājiem.
 2. Savienojums ar formulu (I) jebkurā tā stereoizomēru formā 
vai stereoizomēru formu maisījumā jebkurā proporcijā vai tā fiziolo-
ģiski pieņemams sāls, vai jebkura no tiem fizioloģiski pieņemams 
solvāts saskaņā ar 1. pretenziju, kurā E ir slāpekļa atoms.
 3. Savienojums ar formulu (I) jebkurā tā stereoizomēru formā 
vai stereoizomēru formu maisījumā jebkurā proporcijā vai tā fiziolo-
ģiski pieņemams sāls, vai jebkura no tiem fizioloģiski pieņemams 
solvāts saskaņā ar vienu vai vairākām no 1. vai 2. pretenzijas, 
kurā
A tiek izvēlēts no rindas, kas sastāv no C(R1) grupas un slāpekļa 
atoma;
D ir N(R2) grupa;
E ir slāpekļa atoms;
R1 tiek izvēlēts no rindas, kas sastāv no ūdeņraža atoma, halogēna 
atoma un (C1-C4)alkilgrupas;
R2 ir Ar-CsH2s- grupa, kurā s ir vesels skaitlis, kas tiek izvēlēts no 
rindas, kas sastāv no 0, 1 un 2.
 4. Savienojums ar formulu (I) jebkurā tā stereoizomēru formā 
vai stereoizomēru formu maisījumā jebkurā proporcijā vai tā fiziolo-
ģiski pieņemams sāls, vai jebkura no tiem fizioloģiski pieņemams 
solvāts saskaņā ar vienu vai vairākām no 1. līdz 3. pretenzijai, 
kurā R10 ir R11-O- grupa.
 5. Savienojums ar formulu (I) jebkurā tā stereoizomēru formā 
vai stereoizomēru formu maisījumā jebkurā proporcijā vai tā fiziolo-
ģiski pieņemams sāls, vai jebkura no tiem fizioloģiski pieņemams 
solvāts saskaņā ar vienu vai vairākām no 1. līdz 4. pretenzijai, kurā 
R30 ir R32-CuH2u- grupa, kurā u ir vesels skaitlis, kas tiek izvēlēts 
no rindas, kas sastāv no 0 un 1.
 6. Savienojums ar formulu (I) jebkurā tā stereoizomēru formā 
vai stereoizomēru formu maisījumā jebkurā proporcijā vai tā fiziolo-
ģiski pieņemams sāls, vai jebkura no tiem fizioloģiski pieņemams 
solvāts saskaņā ar vienu vai vairākām no 1. līdz 5. pretenzijai, 
kurā
G tiek izvēlēts no rindas, kas sastāv no R71-O-C(O)- grupas un 
R72-N(R73)-C(O)- grupas; R30 ir R32-CuH2u- grupa, kurā u ir vesels 
skaitlis, kas tiek izvēlēts no rindas, kas sastāv no 0 un 1;
R32 tiek izvēlēts no rindas, kas sastāv no fenilgrupas un aromātiska 
6-locekļu monocikliska heterocikla, kas satur vienu vai divus slāpekļa 
atomus kā gredzena heteroatomus, kurā abi, fenilgrupa un hetero-
cikls, tiek neobligāti aizvietoti ar vienu, diviem vai trim vienādiem 
vai dažādiem aizvietotājiem, kas tiek izvēlēti no rindas, kas sastāv 
no halogēna atoma, (C1-C6)alkilgrupas, (C3-C7)cikloalkilgrupas, R33, 
(C1-C6)alkil-O- grupas, R33-O- grupas, R33-(C1-C4)alkil-O- grupas, 
-O-CH2-O- grupas, -O-CF2-O- grupas, (C1-C6)alkil-S(O)m- grupas, 
(C1-C6)alkil-NH- grupas, di((C1-C6)-alkil)N- grupas, Het1 grupas un 
NC- grupas;
R33 tiek izvēlēts no rindas, kas sastāv no fenilgrupas un piridinilgru-
pas, kuras abas tiek neobligāti aizvietotas ar vienu, diviem vai trim 
vienādiem vai dažādiem aizvietotājiem, kas tiek izvēlēti no rindas, 
kas sastāv no halogēna atoma, (C1-C4)alkilgrupas, (C1-C4)alkil-O- 
grupas, (C1-C4)alkil-S(O)m- grupas un NC- grupas;
R40 ir ūdeņraža atoms;
R50 ir ūdeņraža atoms;
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R60 ir ūdeņraža atoms.
 7. Savienojums ar formulu (I) jebkurā tā stereoizomēru formā 
vai stereoizomēru formu maisījumā jebkurā proporcijā vai tā fiziolo-
ģiski pieņemams sāls, vai jebkura no tiem fizioloģiski pieņemams 
solvāts saskaņā ar 1. pretenziju, kurā
A tiek izvēlēts no rindas, kas sastāv no C(R1) grupas un slāpekļa 
atoma;
D ir N(R2) grupa;
E tiek izvēlēts no rindas, kas sastāv no C(R3) grupas un slāpekļa 
atoma;
G tiek izvēlēts no rindas, kas sastāv no R71-O-C(O)- grupas un 
R72-N(R73)-C(O)- grupas;
R1 tiek izvēlēts no rindas, kas sastāv no ūdeņraža atoma, halogēna 
atoma, (C1-C6)alkilgrupas, HO- grupas un (C1-C6)alkil-O- grupas;
R2 tiek izvēlēts no rindas, kas sastāv no (C1-C7)alkilgrupas, 
(C3-C7)cikloalkil-CsH2s grupas un Ar-CsH2s- grupas, kurā s ir vesels 
skaitlis, kas tiek izvelēts no rindas, kas sastāv no 0, 1, 2 un 3;
 R3 tiek izvēlēts no rindas, kas sastāv no ūdeņraža atoma, halogēna 
atoma, (C1-C6)alkilgrupas un (C1-C6)alkil-O- grupas;
R10 tiek izvēlēts no rindas, kas sastāv no R11-O- grupas, R12-N(R13)-
C(O)-O- grupas un Het2-C(O)-O- grupas;
R11 tiek izvēlēts no rindas, kas sastāv no ūdeņraža atoma, R14, 
(C3-C7)cikloalkilgrupas un Het3 grupas;
R12 un R13 neatkarīgi viens no otra tiek izvēlēti no rindas, kas 
sastāv no ūdeņraža atoma, R15 un Ar grupas;
R14 ir (C1-C10)alkilgrupa, kas tiek neobligāti aizvietota ar vienu vai 
vairākiem vienādiem vai dažādiem aizvietotājiem, kas tiek izvēlēti no 
rindas, kas sastāv no halogēna atoma, HO- grupas, R16-O- grupas, 
oksogrupas, (C3-C7)cikloalkilgrupas, Ar grupas, Het1 grupas, Het3 
grupas, NC- grupas, H2N-C(O)- grupas, (C1-C4)alkil-NH-C(O)- gru-
pas, di((C1-C4)alkil)N-C(O)- grupas un Het1-C(O)- grupas;
R15 ir (C1-C6)alkilgrupa;
R16 ir (C1-C6)alkilgrupa, kas tiek neobligāti aizvietota ar vienu vai 
vairākiem vienādiem vai dažādiem aizvietotājiem, kas tiek izvēlēti 
no rindas, kas sastāv no HO- grupas un (C1-C4)alkil-O-grupas;
R30 tiek izvēlēts no rindas, kas sastāv no (C3-C7)cikloalkilgrupas, 
R32-CuH2u- grupas un Het3-CuH2u- grupas, kurā u ir vesels skaitlis, 
kas tiek izvelēts no rindas, kas sastāv no 0, 1, 2 un 3;
R32 tiek izvēlēts no rindas, kas sastāv no fenilgrupas un aromā-
tiska 6-locekļu monocikliska heterocikla, kas satur vienu vai divus 
slāpekļa atomus kā gredzena heteroatomus, kurā abi, fenilgrupa 
un heterocikls, tiek neobligāti aizvietoti ar vienu vai vairākiem 
vienādiem vai dažādiem aizvietotājiem, kas tiek izvēlēti no rindas, 
kas sastāv no halogēna atoma, (C1-C6)alkilgrupas, (C3-C7)ciklo alkil-
grupas, R33, HO- grupas, (C1-C6)alkil-O- grupas, R33-O- grupas, 
R33-(C1-C4)alkil-O- grupas, -O-CH2-O- grupas, -O-CF2-O- grupas, 
(C1-C6)alkil-S(O)m- grupas, di((C1-C4)alkil)N-S(O)2- grupas, H2N- 
grupas, di((C1-C6)alkil)N- grupas, Het1 grupas, (C1-C4)alkil-C(O)-
NH- grupas, Ar-C(O)-NH- grupas un NC- grupas;
R33 izvēlēts no rindas, kas sastāv no fenilgrupas un aromātiska 
6-locekļu monocikliska heterocikla, kas satur vienu vai divus slā-
pekļa atomus kā gredzena heteroatomus, kurā abi, fenilgrupa un 
heterocikls, tiek neobligāti aizvietoti ar vienu vai vairākiem vienā-
diem vai dažādiem aizvietotājiem, kas tiek izvēlēti no rindas, kas 
sastāv no halogēna atoma, (C1-C6)alkilgrupas, (C3-C7)cikloalkilgru-
pas, HO- grupas, (C1-C6)alkil-O- grupas, (C1-C6)alkil-S(O)m- grupas, 
H2N-S(O)2- grupas, di((C1-C4)alkil)N-S(O)2- grupas un NC- grupas;
R40 ir ūdeņraža atoms;
R50 tiek izvēlēts no rindas, kas sastāv no ūdeņraža atoma un 
HO- grupas;
R60 ir ūdeņraža atoms;
R71 tiek izvēlēts no rindas, kas sastāv no ūdeņraža atoma un 
(C1-C8)alkilgrupas, kas tiek neobligāti aizvietota ar vienu vai vai-
rākiem vienādiem vai dažādiem aizvietotājiem, kas tiek izvēlēti 
no rindas, kas sastāv no (C1-C6)alkil-O- grupas un (C1-C6)alkil-
C(O)-O- grupas;
R72 un R73 neatkarīgi viens no otra tiek izvēlēti no rindas, kas 
sastāv no ūdeņraža atoma un (C1-C2)alkilgrupas;
Ar grupa neatkarīgi no katras citas Ar grupas tiek izvēlēta no 
rindas, kas sastāv no fenilgrupas un aromātiska 5- vai 6-locekļu 
monocikliska heterocikla, kas satur vienu, divus vai trīs vienādus 
vai dažādus heteroatomus, kas tiek izvēlēti no rindas, kas sastāv 
no slāpekļa atoma, skābekļa atoma un sēra atoma, un tiek savienoti 
ar gredzena oglekļa atomu, kurā abi, fenilgrupa un heterocikls, 

tiek neobligāti aizvietoti ar vienu vai vairākiem vienādiem vai 
dažādiem aizvietotājiem, kas tiek izvēlēti no rindas, kas sastāv 
no halogēna atoma, (C1-C6)alkilgrupas, (C1-C6)alkil-O- grupas, 
-O-CH2-O- grupas, -O-CF2-O- grupas, (C1-C6)alkil-S(O)m- grupas 
un NC- grupas;
Het1 grupa neatkarīgi no katras citas Het1 grupas, ir piesātināts vai 
nepiesātināts 4- līdz 8-locekļu gredzens, kas satur gredzena slāpekļa 
atomu, kurš ir savienots ar Het1 grupu, un neobligāti vienu vai divus 
vienādus vai dažādus papildu gredzena heteroatomus, kas tiek 
izvēlēti no rindas, kas sastāv no slāpekļa atoma, skābekļa atoma 
un sēra atoma, un tiek neobligāti aizvietoti ar vienu vai vairākiem 
vienādiem vai dažādiem aizvietotājiem, kas tiek izvēlēti no rindas, 
kas sastāv no halogēna atoma, (C1-C4)alkilgrupas, HO- grupas, 
(C1-C4)alkil-O- grupas, oksogrupas un NC- grupas;
Het2 grupa ir piesātināts 4- līdz 7-locekļu monociklisks heterocikls, 
kas satur gredzena slāpekļa atomu, kurš ir savienots ar Het2 gru-
pu, un neobligāti vienu papildu gredzena heteroatomu, kas tiek 
izvēlēts no rindas, kas sastāv no slāpekļa atoma, skābekļa atoma 
un sēra atoma, un tiek neobligāti aizvietots ar vienu vai vairākiem 
vienādiem vai dažādiem aizvietotājiem, kas tiek izvēlēti no rindas, 
kas sastāv no halogēna atoma, (C1-C4)alkilgrupas, HO- grupas un 
(C1-C4)alkil-O- grupas; 
Het3 grupa neatkarīgi no katras citas Het3 grupas ir piesātināts 
4- līdz 7-locekļu monociklisks heterocikls, kas satur vienu vai 
divus vienādus vai dažādus gredzena heteroatomus, kas tiek 
izvēlēti no rindas, kas sastāv no slāpekļa atoma, skābekļa atoma 
un sēra atoma, un ir savienoti ar gredzena oglekļa atomu, un tiek 
neobligāti aizvietoti ar vienu vai vairākiem vienādiem vai dažādiem 
aizvietotājiem, kas tiek izvēlēti no rindas, kas sastāv no fluora 
atoma, (C1-C4)alkilgrupas un oksogrupas;
m neatkarīgi no katra cita skaitļa m ir vesels skaitlis, kas tiek 
izvēlēts no rindas, kas sastāv no 0, 1 un 2;
kurā visas cikloalkilgrupas neatkarīgi cita no citas tiek neobligāti 
aizvietotas ar vienu vai vairākiem vienādiem vai dažādiem aizvie-
totājiem, kas tiek izvēlēti no rindas, kas sastāv no fluora atoma 
un (C1-C4)alkilgrupas;
kurā visas alkilgrupas, CsH2s grupas, CuH2u grupas, (CH2)x grupas 
un (CH2)y grupas neatkarīgi cita no citas un neatkarīgi no jebku-
riem citiem aizvietotājiem tiek neobligāti aizvietotas ar vienu vai 
vairākiem fluora atoma aizvietotājiem.
 8. Savienojums ar formulu (I) jebkurā tā stereoizomēru formā 
vai stereoizomēru formu maisījumā jebkurā proporcijā vai tā fiziolo-
ģiski pieņemams sāls, vai jebkura no tiem fizioloģiski pieņemams 
solvāts saskaņā ar 1. pretenziju, kurā
A ir C(R1) grupa;
D ir N(R2) grupa;
E ir slāpekļa atoms;
R1 tiek izvēlēts no rindas, kas sastāv no ūdeņraža atoma, halogēna 
atoma un (C1-C4)alkilgrupas,
R2 ir Ar-CsH2s- grupa, kurā s ir 0;
R10 ir R11-O- grupa;
R11 tiek izvēlēts no rindas, kas sastāv no ūdeņraža atoma un R14;
R14 ir (C1-C10)alkilgrupa, kas tiek neobligāti aizvietota ar vienu, diviem 
vai trim vienādiem vai dažādiem aizvietotājiem, kas tiek izvēlēti 
no rindas, kas sastāv no HO- grupas, R16-O- grupas, oksogrupas, 
(C3-C7)cikloalkilgrupas, Ar grupas, Het1 grupas, di((C1-C4)alkil)N- 
grupas un Het1-C(O)- grupas;
R16 ir (C1-C6)alkilgrupa, kas tiek neobligāti aizvietota ar vienu vai 
diviem vienādiem vai dažādiem aizvietotājiem, kas tiek izvēlēti 
no rindas, kas sastāv no HO- grupas un (C1-C4)alkil-O- grupas;
R30 ir R32-CuH2u- grupa, kurā u ir vesels skaitlis, kas tiek izvēlēts 
no rindas, kas sastāv no 0 un 1;
R32 tiek izvēlēts no rindas, kas sastāv no fenilgrupas un aromātiska 
6-locekļu monocikliska heterocikla, kas satur vienu vai divus slāpekļa 
atomus kā gredzena heteroatomus, kurā abi, fenilgrupa un hetero-
cikls, tiek neobligāti aizvietoti ar vienu, diviem vai trim vienādiem 
vai dažādiem aizvietotājiem, kas tiek izvēlēti no rindas, kas sastāv 
no halogēna atoma, (C1-C6)alkilgrupas, (C3-C7)cikloalkilgrupas, R33, 
(C1-C6)alkil-O- grupas, R33-O- grupas, R33-(C1-C4)alkil-O- grupas, 
-O-CH2-O- grupas, -O-CF2-O- grupas, (C1-C6)alkil-S(O)- grupas, 
di((C1-C6)alkil)N- grupas, Het1 grupas un NC- grupas;
R33 tiek izvēlēts no rindas, kas sastāv no fenilgrupas un piridinilgru-
pas, kuras abas tiek neobligāti aizvietotas ar vienu, diviem vai trim 
vienādiem vai dažādiem aizvietotājiem, kas tiek izvēlēti no rindas, 
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kas sastāv no halogēna atoma, (C1-C4)alkilgrupas, (C1-C4)alkil-O- 
grupas, (C1-C4)alkil-S(O)m- grupas un NC- grupas;
R40 ir ūdeņraža atoms;
R50 ir ūdeņraža atoms;
R60 ir ūdeņraža atoms;
R71 tiek izvēlēts no rindas, kas sastāv no ūdeņraža atoma un 
(C1-C8)alkilgrupas, kas tiek neobligāti aizvietota ar vienu aizvietotāju, 
kas tiek izvēlēts no rindas, kas sastāv no (C1-C6)alkil-O- grupas 
un (C1-C6)alkil-C(O)-O- grupas;
R72 un R73 neatkarīgi viens no otra tiek izvēlēti no rindas, kas 
sastāv no ūdeņraža atoma un (C1-C2)alkilgrupas;
Ar tiek izvēlēta no rindas, kas sastāv no fenilgrupas un aromā-
tiska 6-locekļu monocikliska heterocikla, kas satur vienu vai divus 
slāpekļa atomus kā gredzena heteroatomus, kurā abi, fenilgrupa 
un heterocikls, tiek neobligāti aizvietoti ar vienu, diviem vai trim 
vienādiem vai dažādiem aizvietotājiem, kas tiek izvēlēti no rindas, 
kas sastāv no halogēna atoma, (C1-C6)alkilgrupas, (C1-C6)alkil-O- 
grupas, (C1-C6)alkil-S(O)m- grupas un NC- grupas;
Het1 grupa neatkarīgi no katras citas Het1 grupas ir piesātināts 
vai nepiesātināts 4- līdz 6-locekļu gredzens, kas satur gredzena 
slāpekļa atomu, kurš ir savienots ar Het1 grupu, un neobligāti 
vienu papildu gredzena heteroatomu, kas tiek izvēlēti no rindas, 
kas sastāv no slāpekļa atoma, skābekļa atoma un sēra atoma, un 
tiek neobligāti aizvietots ar vienu, diviem vai trim vienādiem vai 
dažādiem aizvietotājiem, kas tiek izvēlēti no rindas, kas sastāv 
no fluora atoma, (C1-C4)alkilgrupas, HO- grupas un oksogrupas;
m neatkarīgi no katra cita skaitļa m ir vesels skaitlis, kas tiek 
izvēlēts no rindas, kas sastāv no 0, 1 un 2;
kurā visas cikloalkilgrupas, neatkarīgi cita no citas, tiek neobligāti 
aizvietotas ar vienu vai vairākiem vienādiem vai dažādiem aizvie-
totājiem, kas tiek izvēlēti no rindas, kas sastāv no fluora atoma 
un (C1-C4)alkilgrupas;
kurā visas alkilgrupas, CsH2s grupas un CuH2u grupas neatkarīgi 
cita no citas un neatkarīgi no jebkuriem citiem aizvietotājiem tiek 
neobligāti aizvietotas ar vienu vai vairākiem fluora atoma aiz-
vietotājiem.
 9.  Savienojums ar formulu (I) vai tā fizioloģiski pieņemams 
sāls, vai jebkura no tiem fizioloģiski pieņemams solvāts saskaņā 
ar jebkuru vienu vai vairākām no 1. līdz 8. pretenzijai, kas tiek 
izvēlēts no:
3-[(5-hidroksi-1-fenil-1H-pirazol-3-karbonil)-amino]-3-(4-metoksifenil)-
propānskābes,
3-(3-terc-butoksifenil)-3-{[1-(2,5-dimetilfenil)-5-hidroksi-1H-pirazol-
3-karbonil]-amino}-propānskābes,
(S)-3-{[1-(2-fluorfenil)-5-metoksi-1H-pirazol-3-karbonil]-amino}-3-o-
tolilpropānskābes,
3-(3-fluor-2-metilfenil)-3-{[1-(4-fluorfenil)-5-hidroksi-1H-pir azol-3-
karbonil]-amino}-propānskābes,
3-(2-hlor-5-fluorfenil)-3-{[1-(4-fluorfenil)-5-hidroksi-1H-pir azol-3-
karbonil]-amino}-propānskābes,
(S)-3-[(5-metoksi-1-fenil-1H-pirazol-3-karbonil)-amino]-3-o-tolil-
propān skābes,
3-[(5-hidroksi-1-fenil-1H-pirazol-3-karbonil)-amino]-3-(2-metoksi-5-
tri fluormetilfenil)-propānskābes,
3-(2-fluor-4-metilfenil)-3-[(5-hidroksi-1-fenil-1H-pirazol-3-karbonil)-
amino]-propānskābes,
3-{[1-(2-hlorfenil)-5-hidroksi-1H-pirazol-3-karbonil]-amino}-3-(2’-
fluorbifenil-4-il)-propānskābes,
3-[(5-metoksi-1-fenil-1H-pirazol-3-karbonil)-amino]-3-(4-piridin-2-il-
fenil)-propānskābes,
3-{[1-(2-fluorfenil)-5-hidroksi-1H-pirazol-3-karbonil]-amino}-3-(4-
metānsulfonilfenil)-propānskābes,
(S)-3-{[5-hidroksi-1-(2-metānsulfonilfenil)-1H-pirazol-3-karbonil]-
amino}-3-o-tolilpropānskābes,
3-{[1-(2-fluorfenil)-5-metoksi-1H-pirazol-3-karbonil]-amino}-3-(4-
metoksi-2-metilfenil)-propānskābes,
(S)-3-{[1-(2-fluorfenil)-5-metoksi-1H-pirazol-3-karbonil]-amino}-3-(2-
trifluormetilfenil)-propānskābes,
3-(2,3-dimetilfenil)-3-{[1-(2-fluorfenil)-5-metoksi-1H-pirazol-3-
karbonil]-amino}-propān skābes,
3-{[5-ciklopropilmetoksi-1-(2-fluorfenil)-1H-pirazol-3-karbonil]-amino}-
3-(3-fluor-2-metil-fenil)-propānskābes,
(S)-3-{[5-ciklopropilmetoksi-1-(2-fluorfenil)-1H-pirazol-3-karbonil]-
amino}-3-m-tolilpropānskābes,

(S)-3-{[1-(2-fluorfenil)-5-((R)-2-hidroksi-3,3-dimetilbutoksi)-1H-pir-
azol-3-karbonil]-amino}-3-o-tolilpropānskābes,
(S)-3-{[1-(2-fluorfenil)-5-((S)-2-hidroksi-3,3-dimetilbutoksi)-1H-pir azol-
3-karbonil]-amino}-3-o-tolilpropānskābes,
(S)-3-{[5-(3,3-dimetil-2-oksobutoksi)-1-(2-fluorfenil)-1H-pir azol-3-
karbonil]-amino}-3-o-tolilpropānskābes,
(S)-3-(2,4-dihlorfenil)-3-{[1-(2-fluorfenil)-5-(2-hidroksi-2-metil-
propoksi)-1H-pirazol-3-karbonil]-amino}-propānskābes,
(S)-3-{[5-(2-ciklopropil-2-hidroksipropoksi)-1-(2-fluorfenil)-1H-pirazol-
3-karbonil]-amino}-3-o-tolilpropānskābes,
(S)-3-{[1-(2-fluorfenil)-5-((R)-2-hidroksi-2,3,3-trimetilbutoksi)-1H-pir-
azol-3-karbonil]-amino}-3-o-tolilpropānskābes,
(S)-3-{[1-(2-fluorfenil)-5-((S)-2-hidroksi-2,3,3-trimetilbutoksi)-1H-pir-
azol-3-karbonil]-amino}-3-o-tolilpropānskābes,
(S)-3-(2-hlorfenil)-3-{[1-(2-fluorfenil)-5-((R)-2-hidroksi-2,3,3-tri metil-
butoksi)-1H-pirazol-3-karbonil]-amino}-propānskābes,
(S)-3-(2-hlorfenil)-3-{[1-(2-fluorfenil)-5-((S)-2-hidroksi-2,3,3-trimetil-
butoksi)-1H-pirazol-3-karbonil]-amino}-propānskābes,
(S)-3-(2,4-dihlorfenil)-3-{[5-(2-etil-2-hidroksibutoksi)-1-(2-fluorfenil)-
1H-pirazol-3-karbonil]-amino}-propānskābes,
(S)-3-{[1-(2-fluorfenil)-5-((R)-2-hidroksi-2,3-dimetilbutoksi)-1H-pir-
azol-3-karbonil]-amino}-3-o-tolilpropānskābes,
(S)-3-{[1-(2-fluorfenil)-5-((S)-2-hidroksi-2,3-dimetilbutoksi)-1H-pirazol-
3-karbonil]-amino}-3-o-tolilpropānskābes,
(S)-3-(2-hlorfenil)-3-{[1-(2-fluorfenil)-5-((R)-2-hidroksi-3,3-dimetil-
butoksi)-1H-pirazol-3-karbonil]-amino}-propānskābes,
(S)-3-(2-hlorfenil)-3-{[1-(2-fluorfenil)-5-((S)-2-hidroksi-3,3-dimetil-
butoksi)-1H-pirazol-3-karbonil]-amino}-propānskābes,
(S)-3-{[1-(2-fluorfenil)-5-((R)-2-hidroksi-2,3,3-trimetilbutoksi)-1H-pir-
azol-3-karbonil]-amino}-3-p-tolilpropānskābes,
(S)-3-{[1-(2-fluorfenil)-5-((S)-2-hidroksi-2,3,3-trimetilbutoksi)-1H-pir-
azol-3-karbonil]-amino}-3-p-tolilpropānskābes,
(S)-3-{[5-((R)-2-hidroksi-3,3-dimetilbutoksi)-1-fenil-1H-pir azol-3-
karbonil]-amino}-3-fenilpropānskābes,
(S)-3-{[5-((S)-2-hidroksi-3,3-dimetilbutoksi)-1-fenil-1H-pir azol-3-
karbonil]-amino}-3-fenilpropānskābes,
(S)-3-{[1-(2-hlorfenil)-5-((R)-2-hidroksi-3,3-dimetilbutoksi)-1H-pirazol-
3-karbonil]-amino}-3-fenilpropānskābes un
(S)-3-{[1-(2-hlorfenil)-5-((S)-2-hidroksi-3,3-dimetilbutoksi)-1H-pirazol-
3-karbonil]-amino}-3-fenilpropānskābes.
 10. Process savienojuma ar formulu (I) vai tā fizioloģiski pie-
ņemama sāls, vai jebkura no tiem fizioloģiski pieņemama solvāta 
saskaņā ar jebkuru vienu vai vairākām no 1. līdz 9. pretenzijai 
iegūšanai, kas satur savienojuma ar formulu (II) reakciju ar sa-
vienojumu ar formulu (III):

,

kurā A, D, E, G, R10, R30, R40, R50 un R60 grupas savienojumos ar 
formulu (II) un (III) ir, kā definēts savienojumiem ar formulu (I), un 
papildu funkcionālās grupas var būt klātesošas aizsargātā formā vai 
prekursora grupas formā, un J grupa savienojumā ar formulu (II) 
ir HO- grupa, (C1-C4)alkil-O- grupa vai halogēna atoms.
 11. Savienojums ar formulu (I) saskaņā ar vienu vai vairākām 
no 1. līdz 9. pretenzijai vai tā fizioloģiski pieņemams sāls, vai 
jebkura no tiem fizioloģiski pieņemams solvāts izmantošanai par 
medikamentu.
 12. Farmaceitiska kompozīcija, kas satur vismaz vienu savie-
nojumu ar formulu (I) saskaņā ar jebkuru vienu vai vairākām no 
1. līdz 9. pretenzijai vai tā fizioloģiski pieņemamu sāli, vai jebkura 
no tiem fizioloģiski pieņemamu solvātu, un farmaceitiski pieņemamu 
nesēju.
 13. Savienojuma ar formulu (I) saskaņā ar jebkuru vienu vai 
vairākām no 1. līdz 9. pretenzijai vai tā fizioloģiski pieņemama 
sāls, vai jebkura no tiem fizioloģiski pieņemama solvāta izmanto-
šana medikamenta ražošanai sirds mazspējas, sastrēguma sirds 
mazspējas, kardiomiopātijas, miokarda infarkta, kreisā ventrikula 
disfunkcijas, sirds hipertrofijas, sirds vārstuļa slimības, hipertensijas, 
aterosklerozes, perifēro artēriju okluzīvās slimības, restenozes, 
asinsvadu caurlaidības traucējumu ārstēšanai, edēmas, trombozes, 
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reimatoīdā artrīta, osteoartrīta, nieru mazspējas, cistiskās fibrozes, 
hroniskā bronhīta, hroniskas obstruktīvas plaušu slimības, astmas, 
imunoloģisku slimību, diabētisku komplikāciju, fibrotisku slimību, 
sāpju, išēmijas vai reperfūzijas bojājumu, vai neirodeģeneratīvu 
slimību ārstēšanai, vai kardioprotekcijai, vai renoprotekcijai, vai kā 
diurētisku līdzekli (atsevišķi vai kombinācijā ar atzītiem diurētiskiem 
līdzekļiem).
 14. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, kurš ir (S)-3-{[1-(2-
fluorfenil)-5-metoksi-1H-pirazol-3-karbonil]-amino}-3-o-tolilpropān-
skābe, vai tā fizioloģiski pieņemams sāls.
 15. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, kurš ir (S)-3-{[1-(2-
fluorfenil)-5-((R)-2-hidroksi-3,3-dimetilbutoksi)-1H-pirazol-3-karbonil]-
amino}-3-o-tolilpropānskābe, vai tā fizioloģiski pieņemams sāls.
 16. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, kurš ir (S)-3-{[1-(2-
fluorfenil)-5-((S)-2-hidroksi-3,3-dimetilbutoksi)-1H-pirazol-3-karbonil]-
amino}-3-o-tolilpropānskābe, vai tā fizioloģiski pieņemams sāls.
 17. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, kurš ir (S)-3-(2,4-
dihlorfenil)-3-{[1-(2-fluorfenil)-5-((R)-2-hidroksi-3,3-dimetilbutoksi)-
1H-pirazol-3-karbonil]-amino}-propānskābe, vai tā fizioloģiski pie-
ņemams sāls.
 18. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, kurš ir (S)-3-(2,4-
dihlorfenil)-3-{[1-(2-fluorfenil)-5-((S)-2-hidroksi-3,3-dimetilbutoksi)-1H-
pirazol-3-karbonil]-amino}-propānskābe, vai tā fizioloģiski pieņemams 
sāls.
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 (54) 6-AMINO-2-[(1S)-1-METILBUTIL]OKSI-9-[5-(1-PIPERIDIN-
IL)PENTIL]-7,9-DIHIDRO-8H-PURIN-8-ONA MALEĀTS

  6-AMINO-2-[(1S)-1-METHYLBUTYL]OXY-9-[5-(1-PIPERIDIN-
YL)PENTYL]-7,9-DIHYDRO-8H-PURIN-8-ONE MALEATE

 (57) 1. 6-amino-2-{[(1S)-1-metilbutil]oksi}-9-[5-(1-piperidin-
il)pentil]-7,9-dihidro-8H-purin-8-ons:

maleāta sāls veidā.
 2. 6-amino-2-{[(1S)-1-metilbutil]oksi}-9-[5-(1-piperidinil)pent il]-
7,9-dihidro-8H-purin-8-ona maleāta sāls veidā izmantošana terapijā.

 3. 6-amino-2-{[(1S)-1-metilbutil]oksi}-9-[5-(1-piperidinil)pent il]-
7,9-dihidro-8H-purin-8-ona maleāta sāls veidā izmantošana aler-
ģisku slimību un citu iekaisuma slimību, infekcijas slimību un vēža 
ārstēšanā.
 4. Savienojuma izmantošana saskaņā ar 3. pretenziju, turklāt 
iekaisuma vai alerģiskā slimība ir alerģisks rinīts.
 5. Savienojuma izmantošana saskaņā ar 3. pretenziju, turklāt 
iekaisuma vai alerģiskā slimība ir astma.
 6. Vakcīnas adjuvants, kas ietver 6-amino-2-{[(1S)-1-metil-
butil]oksi}-9-[5-(1-piperidinil)pent il]-7,9-dihidro-8H-purin-8-onu ma-
leāta sāls veidā.
 7. Imunogēna kompozīcija, kas ietver antigēnu vai antigēnu 
kompozīciju un 6-amino-2-{[(1S)-1-metilbutil]oksi}-9-[5-(1-piperidin-
il)pentil]-7,9-dihidro-8H-purin-8-onu maleāta sāls veidā.
 8. Vakcīnas kompozīcija, kas satur antigēnu vai antigēnu 
kompozīciju un 6-amino-2-{[(1S)-1-metilbutil]oksi}-9-[5-(1-piperidin-
il)pentil]-7,9-dihidro-8H-purin-8-onu maleāta sāls veidā.
 9. 6-amino-2-{[(1S)-1-metilbutil]oksi}-9-[5-(1-piperidinil)pent il]-
7,9-dihidro-8H-purin-8-ona maleāta sāls veidā izmantošana me-
dikamenta iegūšanai alerģisku slimību un citu iekaisuma slimību, 
infekcijas slimību un vēža ārstēšanā.
 10. Savienojuma saskaņā ar 9. pretenziju izmantošana, turklāt 
iekaisuma vai alerģiskā slimība ir alerģisks rinīts.
 11. Savienojuma saskaņā ar 9. pretenziju izmantošana, turklāt 
iekaisuma vai alerģiskā slimība ir astma.
 12. Farmaceitiska kompozīcija, kas ietver 6-amino-2-{[(1S)-
1-metilbutil]oksi}-9-[5-(1-piperidinil)pentil]-7,9-dihidro-8H-purin-8-onu 
maleāta sāls veidā un vienu vai vairākus farmaceitiski pieņemamus 
šķīdinātājus vai nesējus.
 13. Farmaceitiska kompozīcija saskaņā ar 12. pretenziju, kuru 
ievada intranazāli vai inhalāciju veidā.

 
 
 (51) E01B 3/46(200601)  (11) 2545219
  E01B 1/00(200601)

  E01B 9/68(200601)

 (21) 11710720.1  (22) 11.03.2011
 (43) 16.01.2013
 (45) 05.11.2014
 (31) 10156347  (32) 12.03.2010 (33) EP
  10156352   12.03.2010  EP
 (86) PCT/EP2011/053709  11.03.2011
 (87) WO2011/110669  15.09.2011
 (73) RST-Rail Systems and Technologies GmbH, Bessemer-

strasse 42b, 12103 Berlin, DE
 (72) GÄRLICH, Hermann, DE
  ACHLER, Rainer Ernst-Günter, DE
 (74) von Kreisler Selting Werner, Deichmannhaus am Dom 

Bahnhofsvorplatz 1, 50667 Köln, DE
  Ņina DOLGICERE, Patentu aģentūra KDK, a/k 185, Rīga, 

LV-1084, LV
 (54) BETONA KONSTRUKCIJU ELEMENTS AR APAKŠ-

PUSES PLASTMASAS PAMATU
  CONCRETE ELEMENT WITH AN UNDERSIDE PLASTIC 

SOLE
 (57) 1. Betona komponents, kas satur plastmasas paneli, jo 
īpaši betona šķērssija ar plastmasas pamatu tās apakšpusē, kas 
satur:
 - betona ķermeni (12), kam ir apakšējā virsma (14), un
 - plastmasas paneli (18), kas ir samontēts uz betona ķerme-
ņa (12) apakšējās virsmas (14),
 - vienkārtainu vai daudzkārtainu plastmasas paneli (18), kas ir 
savienots ar betona ķermeni (12) ar neregulāru šķiedru kārtu (16), 
kura satur šķiedras, kas ir savienotas ar plastmasas paneli (18) 
un/vai ieslēgtas betona ķermenī (12),
 kas raksturīgs ar to, ka: neregulāro šķiedru kārta (16) satur 
šķiedras ar diametru no 15 līdz 50 μm un blīvumu no 20 līdz 
200 šķiedrām uz kvadrātmilimetru; aptuveni 20 līdz 60 % no šķiedru 
brīvajiem galiem ir ieslēgti betona ķermenī (12); betonā ieslēgtās 
citu šķiedru daļas ir izveidotas kā cilpas, pie tam aptuveni 10 līdz 
60 % no minētajiem betonā ieslēgtajiem brīvajiem šķiedru galiem 
ir izliekti 30 līdz 90° leņķī attiecībā pret betona ķermeņa (12) 
apakšējo virsmu (14).



905

Apstiprinātie Eiropas patenti Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi - 20.06.2015

 2. Betona komponents saskaņā ar 1. pretenziju, kas raksturīgs 
ar to, ka šķiedrām ir būtībā apaļš vai eliptisks šķērsgriezums, un 
elipses lielās un mazās ass attiecība nav lielāka par 1:2.
 3. Betona komponents saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju, kas 
raksturīgs ar to, ka šķiedras ir afinas (radniecīgas) ar komponen-
tiem, kas tiek izmantoti betona korpusa (12) ražošanas laikā.

 
 
 (51) C07D 209/88(200601) (11) 2558447
  A61K 31/403(200601)

  A61P 11/06(200601)

 (21) 11715042.5  (22) 21.03.2011
 (43) 20.02.2013
 (45) 17.09.2014
 (31) PCT/IB2010/051228 (32) 22.03.2010 (33) WO
 (86) PCT/IB2011/051165  21.03.2011
 (87) WO2011/117798  29.09.2011
 (73) Actelion Pharmaceuticals Ltd., Gewerbestrasse 16, 4123 

Allschwil, CH
 (72) AISSAOUI, Hamed, CH
  FRETZ, Heinz, CH
  HAZEMANN, Julien, CH
  RICHARD-BILDSTEIN, Sylvia, CH
  SIEGRIST, Romain, CH
 (74) Gschwend, Thomas Peter, et al, Actelion Pharmaceuticals 

Ltd, Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, CH
  Vladimirs ANOHINS, Aģentūra TRIA ROBIT, Vīlandes iela 5, 

Rīga, LV-1010, LV
 (54) 3-(HETEROARILAMINO)-1,2,3,4-TETRAHIDRO-9H-KARB-

AZOLA ATVASINĀJUMI UN TO PIELIETOŠANA PAR 
PROSTAGLANDĪNA D2 RECEPTORA MODULATORIEM

  3-(HETEROARYL-AMINO)-1,2,3,4-TETRAHYDRO-9H-
CARBAZOLE DERIVATIVES AND THEIR USE AS PROS-
TAGLANDIN D2 RECEPTOR MODULATORS

 (57) 1. Savienojums ar formulu (I):

,
raksturīgs ar to, ka
R1 ir ūdeņraža atoms, (C1-C4)alkilgrupa, (C1-C4)alkoksigrupa, halo-
gēna atoms, trifluormetoksigrupa vai trifluormetilgrupa,
R2 ir ūdeņraža atoms, (C1-C4)alkilgrupa, (C1-C2)alkoksi-(C2-C3)alkil-
grupa, (C1-C4)fluoralkilgrupa vai (C3-C6)cikloalkil-(C1-C2)alkilgrupa un
R3 ir heteroarilgrupa, kura ir neaizvietota vai mono-, di- vai tri-
aizvietota, turklāt aizvietotāji ir neatkarīgi izvēlēti no grupas, kurā 
ietilpst halogēna atoms, (C1-C4)alkilgrupa, (C3-C6)cikloalkilgrupa, 
(C1-C4)alkoksigrupa, (C1-C4)fluoralkilgrupa un fenilgrupa,
vai tāda savienojuma sāls;
heteroarilgrupa nozīmē 5- līdz 10-locekļu monociklisku vai biciklisku 
aromātisku gredzenu, kurš satur 1, 2 vai 3 heteroatomus, neatkarīgi 
izvēlētus no skābekļa, slāpekļa un sēra atomiem.
 2. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, raksturīgs ar to, ka
R1 ir fluora atoms, hlora atoms vai trifluormetilgrupa,

R2 ir ūdeņraža atoms, metilgrupa, 2-metoksietilgrupa vai ciklo-
propil metilgrupa un
R3 ir heteroarilgrupa, kas ir monoaizvietota ar fluora vai hlora 
atomu, vai tāda savienojuma sāls.
 3. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, raksturīgs ar to, ka
R1 ir fluora atoms,
R2 ir ūdeņraža atoms vai metilgrupa,
R3 ir heteroarilgrupa, kas ir neaizvietota vai monoaizvietota ar fluora 
atomu, hlora atomu vai trifluormetilgrupu,
vai tāda savienojuma sāls.
 4. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, raksturīgs ar to, ka 
R1 ir halogēna atoms, vai tāda savienojuma sāls.
 5. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 4. pretenzijai, 
raksturīgs ar to, ka R2 ir ūdeņraža atoms, metilgrupa, etilgrupa, 
n-propilgrupa, 2-metoksietilgrupa, 2,2-difluoretilgrupa vai ciklo propil-
metilgrupa, vai tāda savienojuma sāls.
 6.  Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 5. pretenzijai, 
turklāt R2 ir metilgrupa, vai tāda savienojuma sāls.
 7.  Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. vai 4. līdz 6. preten-
zijai, raksturīgs ar to, ka R3 ir heteroarilgrupa, kas ir neaizvietota vai 
monoaizvietota ar halogēna atomu, metoksigrupu, trifluormetilgrupu 
vai fenilgrupu, vai tāda savienojuma sāls.
 8. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. vai 3. līdz 7. preten-
zijai, raksturīgs ar to, ka R3 ir heteroarilgrupa, kas ir neaizvietota 
vai monoaizvietota ar fluora atomu, hlora atomu vai trifluormetil-
grupu, turklāt heteroarilgrupa ir izvēlēta no grupas, kurā ietilpst 
pirimidilgrupa, benzoksazolilgrupa un benzotiazolilgrupa, vai tāda 
savienojuma sāls.
 9. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, kas ir izvēlēts no 
grupas, kurā ietilpst:
(3S)-2-(6-fluor-3-((5-fluorpirimidin-2-il)amino)-3,4-dihidro-1H-karb-
azol-9-(2H)-il)etiķskābe,
(3R)-2-(6-fluor-3-((5-fluorpirimidin-2-il)amino)-3,4-dihidro-1H-karb-
azol-9-(2H)-il)etiķskābe,
(3S)-2-(6-fluor-3-((5-hlorpirimidin-2-il)amino)-3,4-dihidro-1H-karbazol-
9-(2H)-il)etiķskābe,
(3R)-2-(6-fluor-3-((5-hlorpirimidin-2-il)amino)-3,4-dihidro-1H-karb-
azol-9-(2H)-il)etiķskābe, 
(3R)-2-(6-fluor-3-((5-(trifluormetil)pirimidin-2-il)amino)-3,4-dihidro-1H-
karbazol-9-(2H)-il)etiķskābe,
(3R)-2-(6-fluor-3-((4-(trifluormetil)pirimidin-2-il)amino)-3,4-dihidro-1H-
karbazol-9-(2H)-il)etiķskābe,
(3S)-2-(6-fluor-3-((5-fluorpirimidin-2-il)(metil)amino)-3,4-dihidro-1H-
karbazol-9-(2H)-il)etiķskābe,
(3R)-2-(6-fluor-3-((5-fluorpirimidin-2-il)(metil)amino)-3,4-dihidro-1H-
karbazol-9-(2H)-il)etiķskābe,
(3S)-2-(3-((5-hlorpirimidin-2-il)(metil)amino)-6-fluor-3,4-dihidro-1H-
karbazol-9-(2H)-il)etiķskābe,
(3R)-2-(3-((5-hlorpirimidin-2-il)(metil)amino)-6-fluor-3,4-dihidro-1H-
karbazol-9-(2H)-il)etiķskābe,
(3S)-2-(6-fluor-3-(metil(5-(trifluormetil)pirimidin-2-il)amino)-3,4-di-
hidro-1H-karbazol-9-(2H)-il)etiķskābe,
(3R)-2-(6-fluor-3-(metil(5-(trifluormetil)pirimidin-2-il)amino)-3,4-di-
hidro-1H-karb azol-9-(2H)-il)etiķskābe,
(3S)-2-(6-fluor-3-(metil(4-(trifluormetil)pirimidin-2-il)amino)-3,4-di-
hidro-1H-karbazol-9-(2H)-il)etiķskābe,
(3R)-2-(6-fluor-3-(metil(4-(trifluormetil)pirimidin-2-il)amino)-3,4-di-
hidro-1H-karbazol-9-(2H)-il)etiķskābe,
(3S)-2-(6-fluor-3-(metil(pirimidin-2-il)amino)-3,4-dihidro-1H-karbazol-
9-(2H)-il)etiķskābe,
(3S)-2-(3-((4,6-dimetilpirimidin-2-il)(metil)amino)-6-fluor-3,4-di hidro-
1H-karbazol-9-(2H)-il)etiķskābe,
(3S)-2-(6-fluor-3-(metil(4-metilpirimidin-2-il)amino)-3,4-dihidro-1H-
karbazol-9-(2H)-il)etiķskābe,
(3S)-2-(3-((5-hlorbenzo[d]oksazol-2-il)(metil)amino)-6-fluor-3,4-di-
hidro-1H-karbazol-9-(2H)-il)etiķskābe,
(3S)-2-(3-(benzo[d]oksazol-2-il(metil)amino)-6-fluor-3,4-dihidro-1H-
karbazol-9-(2H)-il)etiķskābe,
(3S)-2-(3-(benzo[d]tiazol-2-il(metil)amino)-6-fluor-3,4-dihidro-1H-
karb azol-9-(2H)-il)etiķskābe,
(3S)-2-(6-fluor-3-(metil(hinazolin-4-il)amino)-3,4-dihidro-1H-karbazol-
9-(2H)-il)etiķskābe,
(3S)-2-(6-fluor-3-(metil(2-(trifluormetil)hinazolin-4-il)amino)-3,4-di-
hidro-1H-karbazol-9-(2H)-il)etiķskābe,
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(3S)-2-(6-fluor-3-(metil(2-metilhinazolin-4-il)amino)-3,4-dihidro-1H-
karbazol-9-(2H)-il)etiķskābe,
(3S)-2-(3-((5-hlorpirimidin-2-il)(etil)amino)-6-fluor-3,4-dihidro-1H-
karb azol-9-(2H)-il)etiķskābe,
(3S)-2-(3-((5-hlorpirimidin-2-il)(propil)amino)-6-fluor-3,4-dihidro-1H-
karbazol-9-(2H)-il)etiķskābe,
(3S)-2-(3-((5-hlorpirimidin-2-il)(izopropil)amino)-6-fluor-3,4-di hidro-
1H-karbazol-9-(2H)-il)etiķskābe,
(3S)-2-(3-((5-hlorpirimidin-2-il)(ciklopropilmetil)amino)-6-fluor-3,4-di-
hidro-1H-karbazol-9-(2H)-il)etiķskābe,
(3S)-2-(6-fluor-3-(metil(hinazolin-2-il)amino)-3,4-dihidro-1H-karbazol-
9-(2H)-il)etiķskābe,
(3S)-2-(6-fluor-3-((5-fluorbenzo[d]oksazol-2-il)(metil)amino)-3,4-di-
hidro-1H-karbazol-9-(2H)-il)etiķskābe,
(3S)-2-(6-fluor-3-(metil(5-fenilpirimidin-2-il)amino)-3,4-dihidro-1H-
karbazol-9-(2H)-il)etiķskābe,
(3S)-2-(6-fluor-3-((5-metoksipirimidin-2-il)(metil)amino)-3,4-di hidro-
1H-karbazol-9-(2H)-il)etiķskābe,
(3S)-2-(3-((6-hlorbenzo[d]tiazol-2-il)(metil)amino)-6-fluor-3,4-di hidro-
1H-karbazol-9-(2H)-il)etiķskābe,
(3S)-2-(3-((5-hlorbenzo[d]tiazol-2-il)(metil)amino)-6-fluor-3,4-di hidro-
1H-karbazol-9-(2H)-il)etiķskābe,
(3S)-2-(3-((5-hlorpirimidin-2-il)(2-metoksietil)amino)-6-fluor-3,4-di-
hidro-1H-karbazol-9-(2H)-il)etiķskābe,
(3S)-2-(6-fluor-3-(metil(5-(trifluormetil)piridin-2-il)amino)-3,4-di hidro-
1H-karbazol-9-(2H)-il)etiķskābe,
(3S)-2-(6-fluor-3-((5-fluorpiridin-2-il)(metil)amino)-3,4-dihidro-1H-
karb azol-9-(2H)-il)etiķskābe,
(3S)-2-(3-((5-hlorpiridin-2-il)(metil)amino)-6-fluor-3,4-dihidro-1H-karb-
azol-9-(2H)-il)etiķskābe,
(3S)-2-(6-fluor-3-((6-fluorbenzo[d]tiazol-2-il)(metil)amino)-3,4-di hidro-
1H-karbazol-9-(2H)-il)etiķskābe,
(3S)-2-(6-fluor-3-((5-fluorbenzo[d]tiazol-2-il)(metil)amino)-3,4-di hidro-
1H-karbazol-9-(2H)-il)etiķskābe,
(3S)-2-(6-fluor-3-((6-hlorbenzo[d]oksazol-2-il)(metil)amino)-3,4-di-
hidro-1H-karbazol-9-(2H)-il)etiķskābe, un 
(3S)-2-(3-((5-hlorpirimidin-2-il)(2,2-difluoretil)amino)-6-fluor-3,4-di-
hidro-1H-karbazol-9-(2H)-il)etiķskābe,
vai tāda savienojuma sāls.
 10. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, kas izvēlēts no 
grupas, kurā ietilpst: 
(3S)-2-(3-((5-ciklopropilpirimidin-2-il)(metil)amino)-6-fluor-3,4-di hidro-
1H-karbazol-9-(2H)-il)etiķskābe,
(3S)-2-(6-fluor-3-((6-fluorbenzo[d]oksazol-2-il)(metil)amino)-3,4-di-
hidro-1H-karbazol-9-(2H)-il)etiķskābe,
(3S)-2-(6-fluor-3-(metil(hinoksalin-2-il)amino)-3,4-dihidro-1H-karb-
azol-9-(2H)-il)etiķskābe,
2-(6-fluor-3-(metil(4-metiltiazol-2-il)amino)-3,4-dihidro-1H-karbazol-
9-(2H)-il)etiķskābe,
2-(3-((4-(terc-butil)tiazol-2-il)(metil)amino)-6-fluor-3,4-dihidro-1H-
karb azol-9-(2H)-il)etiķskābe,
2-(6-fluor-3-(metil(4-(trifluormetil)tiazol-2-il)amino)-3,4-dihidro-1H-
karbazol-9-(2H)-il)etiķskābe,
2-(3-((5-(terc-butil)izoksazol-3-il)(metil)amino)-6-fluor-3,4-dihidro-1H-
karbazol-9-(2H)-il)etiķskābe,
2-(6-fluor-3-(metil(1-metil-1H-pirazol-3-il)amino)-3,4-dihidro-1H-karb-
azol-9-(2H)-il)etiķskābe,
2-(6-fluor-3-(metil(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)amino)-3,4-dihidro-1H-
karbazol-9-(2H)-il)etiķskābe,
2-(6-fluor-3-(izoksazol-3-il(metil)amino)-3,4-dihidro-1H-karbazol-
9-(2H)-il)etiķskābe,
2-(6-fluor-3-(metil(5-metilizoksazol-3-il)amino)-3,4-dihidro-1H-karb-
azol-9-(2H)-il)etiķskābe,
2-(3-((5-hlorpirimidin-2-il)(metil)amino)-3,4-dihidro-1H-karbazol-
9-(2H)-il)etiķskābe,
2-(6-hlor-3-((5-hlorpirimidin-2-il)(metil)amino)-3,4-dihidro-1H-karb-
azol-9-(2H)-il)etiķskābe,
2-(3-((5-hlorpirimidin-2-il)(metil)amino)-6-metil-3,4-dihidro-1H-karb-
azol-9-(2H)-il)etiķskābe,
2-(3-((5-hlorpirimidin-2-il)(metil)amino)-6-(trifluormetoksi)-3,4-di hidro-
1H-karbazol-9-(2H)-il)etiķskābe,
2-(3-((5-hlorpirimidin-2-il)(metil)amino)-6-metoksi-3,4-dihidro-1H-
karb azol-9-(2H)-il)etiķskābe, un 
2-(3-((5-hlorpirimidin-2-il)(metil)amino)-6-(trifluormetil)-3,4-di hidro-
1H-karbazol-9-(2H)-il)etiķskābe;

vai tāda savienojuma sāls.
 11. Farmaceitiska kompozīcija, kas ietver savienojumu saskaņā 
ar jebkuru no 1. līdz 10. pretenzijai vai farmaceitiski pieņemamu 
tā sāli un farmaceitiski pieņemamu nesēju.
 12. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 10. pretenzijai 
vai farmaceitiski pieņemams tā sāls pielietošanai par medikamentu.
 13. Savienojuma saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 10. pretenzijai 
vai farmaceitiski pieņemama tā sāls pielietošana medikamenta 
iegūšanai slimības, kas izvēlēta no sekojošas grupas, novēršanai 
un/vai ārstēšanai: hroniskas un akūtas alerģiskas/imūnsistēmas 
slimības/traucējumi, ietverot astmu, alerģisku astmu, eozinofilu ast-
mu, smagu astmu, rinītu, alerģisku rinītu, angioedēmu, alerģiju pret 
kukaiņu indi, medikamentozas alerģijas, alerģisku sinusītu, alerģisku 
nefrītu, alerģisku konjunktivītu, atopisku dermatītu, bronhiālu astmu, 
pārtikas alerģiju, sistēmiskus tuklo šūnu traucējumus, anafilaktisko 
šoku, nātreni, ekzēmu, čūlaino kolītu, hronisku obstruktīvu plaušu 
slimību (HOPS), iekaisīgu zarnu slimību un reimatoīdo artrītu, ar 
eozinofiliem saistītas slimības, ietverot mazo asinsvadu vaskulitī-
dus, tādus kā Čērga-Strosas sindroms, Vēgenera granulomatozi, 
mikroskopisku poliangītu (un orgānspecifiskus tā paveidus), hiper-
eozinofiliskos sindromus, tādus kā eozinofilā pneimonija, eozino-
filais ezofagīts, atviļņa ezofagīts, eozinofilais endokardīts (Leflera 
endokardīts), eozinofilijas-mialģijas sindroms, eozinofilais fascīts, 
eozinofilais pustulozais folikulīts (Ofudži slimība), eozinofilās čū-
las, angiolimfoidā hiperplāzija ar eozinofiliju (ALHE), eozinofilais 
celulīts (Velsa sindroms), hroniska eozinofilā leikēmija un DRESS 
sindroms (medikamentozie izsitumi ar eozinofiliju un sistēmiskiem 
simptomiem), un ar bazofiliem saistītas slimības, ietverot bazofilo 
leikēmiju un bazofilo leikocitozi.
 14. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 10. pretenzijai 
vai farmaceitiski pieņemams tā sāls slimības, kas izvēlēta no se-
kojošas grupas, novēršanai un/vai ārstēšanai: hroniskas un akūtas 
alerģiskas/imūnsistēmas slimības/traucējumi, ietverot astmu, alerģis-
ku astmu, eozinofilu astmu, smagu astmu, rinītu, alerģisku rinītu, 
angioedēmu, alerģiju pret kukaiņu indi, medikamentozas alerģijas, 
alerģisku sinusītu, alerģisku nefrītu, alerģisku konjunktivītu, atopisku 
dermatītu, bronhiālu astmu, pārtikas alerģiju, sistēmiskus tuklo šūnu 
traucējumus, anafilaktisko šoku, nātreni, ekzēmu, čūlaino kolītu, 
hronisku obstruktīvu plaušu slimību (HOPS), iekaisīgu zarnu slimību 
un reimatoīdo artrītu, ar eozinofiliem saistītas slimības, ietverot mazo 
asinsvadu vaskulitīdus, tādus kā Čērga-Strosas sindroms, Vēge-
nera granulomatozi, mikroskopisku poliangītu (un orgānspecifiskus 
tā paveidus), hipereozinofiliskos sindromus, tādus kā eozinofilā 
pneimonija, eozinofilais ezofagīts, atviļņa ezofagīts, eozinofilais 
endokardīts (Leflera endokardīts), eozinofilijas-mialģijas sindroms, 
eozinofilais fascīts, eozinofilais pustulozais folikulīts (Ofudži slimība), 
eozinofilās čūlas, angiolimfoidā hiperplāzija ar eozinofiliju (ALHE), 
eozinofilais celulīts (Velsa sindroms), hroniska eozinofilā leikēmija 
un DRESS sindroms (medikamentozie izsitumi ar eozinofiliju un 
sistēmiskiem simptomiem), un ar bazofiliem saistītas slimības, 
ietverot bazofilo leikēmiju un bazofilo leikocitozi.
 15. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 10. pretenzijai 
vai farmaceitiski pieņemams tā sāls slimības, kas izvēlēta no 
sekojošas grupas, novēršanai un/vai ārstēšanai: astma, alerģiska 
astma, eozinofila astma, smaga astma, alerģisks rinīts, angioedē-
ma, alerģija pret kukaiņu indi, medikamentozas alerģijas, alerģisks 
sinusīts, alerģisks nefrīts, alerģisks konjunktivīts, atopisks dermatīts, 
pārtikas alerģija, sistēmiski tuklo šūnu traucējumi, anafilaktiskais 
šoks, nātrene un ekzēma.

 
 
 (51) C12P 39/00(200601) (11) 2560506
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  A23L 1/20(200601)

 (21) 10715534.3  (22) 21.04.2010
 (43) 27.02.2013
 (45) 08.10.2014
 (86) PCT/EP2010/055267  21.04.2010
 (87) WO2011/131238  27.10.2011
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Hohenbrunn, DE
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 (72) NIEDERMAIER-MAY, Cordula, DE
 (74) Dennemeyer & Associates S.A., 55, rue des Bruyères, 1274 

Howald, LU
  Aleksandra FORTŪNA, FORAL Intelektuālā īpašuma 

aģentūra, SIA, a/k 98, Rīga, LV-1050, LV
 (54) DABĪGA FERMENTĒTA PRODUKTA IZGATAVOŠANAS 

PAŅĒMIENS
  PROCESS FOR PRODUCING A FERMENTED NATURAL 

PRODUCT
 (57) 1. Dabīga fermentēta produkta izgatavošanas paņēmiens, 
kas ietver šādus soļus:
 a) dabīga produkta izejvielu, kas atsevišķi vai kombinācijā iz-
vēlētas no augļiem, dārzeņiem, pākšaugiem, sēnēm, riekstiem, 
graudiem, rīsiem, garšaugiem, saknēm, lapām, ziediem, fermentācija 
mikroorganismu klātbūtnē galvenajā fermentatorā (3) no 20 līdz 
35 °C temperatūrā, lai iegūtu pirmo fermentācijas ekstraktu;
 b) vismaz daļas pirmā fermentācijas ekstrakta atdalīšana un 
minētas daļas pārvietošana uz vismaz vienu citu papildu fermen-
tatoru (4; 4’; 4”; 4”’), turklāt atdalītā daļa veido līdz vienai trešdaļai 
no pirmā fermentācijas ekstrakta;
 c) minētās fermentācijas ekstrakta daļas fermentācija mikro-
organismu klātbūtnē 20 līdz 35 °C temperatūrā vismaz viena daļējas 
fermentācijas ekstrakta iegūšanai;
 d) minētā vismaz viena daļējas fermentācijas ekstrakta pārvie-
tošana uz galveno fermentatoru (3) un tā samaisīšana ar atlikušo 
pirmo fermentācijas ekstraktu, un
 e) pavairoto mikroorganismu pievienošana apvienotajiem fer-
mentācijas ekstraktiem,
turklāt a) un c) soļos pievienoto mikroorganismu daudzums ir 
106 līdz 1012 šūnas/ml, labāk 108 līdz 1010 šūnas/ml.
 2. Paņēmiens saskaņā ar 1. pretenziju, kas raksturīgs ar 
to, ka pavairotie mikroorganismi tiek pievienoti apvienotajiem fer-
mentācijas ekstraktiem tādā daudzumā, kas aptuveni noved pie 
mikroorganismu skaita divkāršošanās.
 3. Paņēmiens saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju, kas raksturīgs 
ar to, ka produkts tiek iepildīts piemērotās tvertnēs.
 4. Paņēmiens saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 3. pretenzijai, 
kas raksturīgs ar to, ka visi daļējās fermentācijas ekstrakti nāk no 
pirmā fermentācijas ekstrakta un daļējās fermentācijas ekstrakti 
tiek apvienoti ar pirmo fermentācijas ekstraktu.
 5. Paņēmiens saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 3. pretenzijai, 
kas raksturīgs ar to, ka pirmais daļējās fermentācijas ekstrakts 
tiek iegūts no pirmā fermentācijas ekstrakta, bet nākamie daļējas 
fermentācijas ekstrakti rodas secīgi saistītos fermentatoros, un 
atsevišķie daļējas fermentācijas ekstrakti tiek apvienoti ar pirmo 
fermentācijas ekstraktu.
 6. Paņēmiens saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
kas raksturīgs ar to, ka mikroorganismu pavairošana tiek veikta 
mikroorganismu bioreaktorā.
 7. Paņēmiens saskaņā ar 6. pretenziju, kas raksturīgs ar to, 
ka mikroorganismiem kā substrāts tiek pievienotas dabīgā produkta 
izejvielas. 
 8. Paņēmiens saskaņā ar 6. pretenziju, kas raksturīgs ar 
to, ka bioreaktorā kā substrāts mikroorganismiem tiek pievienota 
barotne.
 9. Paņēmiens saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
kas raksturīgs ar to, ka fermentācijas soļos a) un c) tiek izmantoti 
vienādi vai dažādi mikroorganismi, kā arī ar to, ka papildus tiek 
pievienots pavairotais materiāls.
 10. Paņēmiens saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
kas raksturīgs ar to, ka par mikroorganismiem tiek izmantotas bak-
tērijas, kas ir izvēlētas no Lactobacillus sugas, turklāt Lactobacillus 
baktērijas vēlams izmantot maisījumā ar citām baktērijām.
 11. Paņēmiens saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām preten-
zijām, kas raksturīgs ar to, ka apvienotie fermentācijas ekstrakti 
tiek termiski apstrādāti kopā ar pavairoto materiālu temperatūras 
intervālā no 65 līdz 75 °C, labāk no 68 līdz 72 °C, vēlams, īsu 
laiku no 60 līdz 360 sekundēm, it īpaši no 120 līdz 300 sekundēm.
 12. Paņēmiens saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
kas tiek īstenots sistēmā (1) dabīga fermentēta produkta ražošanai, 
kurai ir
 - vismaz divi fermentatori (3, 4),
 - viens bioreaktors (7) un
 - viena ierīce (9) pildīšanai tvertnēs.

 13. Paņēmiens saskaņā ar 12. pretenziju, turklāt vismaz divi 
fermentatori sastāv no viena galvenā fermentatora (3) un vairāk 
nekā viena papildu fermentatora (4), turklāt papildu fermentatori (4; 
4’; 4”; 4”’) ir savienoti virknē.
 14. Paņēmiens saskaņā ar jebkuru no 12. un 13. pretenzijas, 
kas raksturīgs ar to, ka bioreaktors (7) ir savienots ar padeves 
līnijām, pa kurām bioreaktorā ievada substrātu un mikroorganismu 
kultūras.
 15. Paņēmiens saskaņā ar jebkuru no 12. līdz 14. pretenzijai, 
kas raksturīgs ar to, ka tas papildus satur sildītāju, kurā apvienotie 
fermentācijas ekstrakti tiek karsēti kopā ar mikroorganismiem no 
bioreaktora (7) līdz temperatūrai no 65 līdz 75 °C, labāk no 68 līdz 
72 °C.

 
 
 (51) F03D 1/06(200601)  (11) 2561218
 (21) 11751897.7  (22) 01.09.2011
 (43) 27.02.2013
 (45) 10.12.2014
 (31) 102010040596  (32) 10.09.2010 (33) DE
 (86) PCT/EP2011/065116  01.09.2011
 (87) WO2012/031976  15.03.2012
 (73) Wobben Properties GmbH, Dreekamp 5, 26605 Aurich, DE
 (72) OLTHOFF, Gerhard, DE
 (74) Eisenführ, Speiser & Partner, Postfach 10 60 78, 28060 

Bremen, DE
  Vladimirs ANOHINS, Aģentūra TRIA ROBIT, Vīlandes iela 5, 

Rīga, LV-1010, LV
 (54) NOŅEMAMA ROTORA SPĀRNA SMAILE
  REMOVABLE TIP OF BLADE
 (57) 1. Rotora spārns (200), it īpaši vēja turbīnai (1), kas satur 
rotora spārna korpusu (206), kuram ir:
 - aerodinamisks profils (204), kam ir spiediena puse (204.2) 
un mugurpuse (204.1),
 - rotora spārna galenis rotora spārna korpusa (206) pirmajā 
galā,
 - rotora spārna smaile (100) otrajā, pirmajam galam pretējā, 
galā,
 turklāt rotora spārna smaile (100) ir ar rotora spārnu (200) 
savienojams patstāvīgs komponents, kam ir pirmā savienojuma 
virsma (102), kas ir vērsta pievienojamā rotora spārna virzienā 
un kas nolūkā izveidot savienojumu ar rotora spārnu (200) pie 
savienojuma virsmas (102) kā pirmos savienošanas mehānis-
ma komponentus satur pirmos virzīšanas līdzekļus (110), kuri 
ir vērsti virzīšanas virzienā (FR), veidojot savienojumu ar rotora 
spārnu (200), un pirmos fiksēšanas līdzekļus (120) rotora spārna 
smailes (100) piestiprināšanai pie rotora spārna (200),
 turklāt rotora spārna korpuss (206) savienošanai ar rotora spārna 
smaili (100) satur otros savienošanas mehānisma komponentus, 
kuri satur otros virzīšanas līdzekļus (210), kas ir komplementāri 
rotora spārna smailes (100) pirmajiem virzīšanas līdzekļiem (110), 
un otros fiksēšanas līdzekļus (220), kas sadarbojas ar rotora spārna 
smailes (100) pirmajiem fiksēšanas līdzekļiem (120),
 turklāt pirmajiem fiksēšanas līdzekļiem (120) kā pirmais savie-
notājelements pie rotora spārna smailes (100) ir vismaz viena 
rēdze (120), vēlams atbrīvojama, pozitīvi fiksējoša savienojuma 
izveidošanai ar vismaz vienu atbilstošu otro savienotājelementu, 
kas ir izveidots rotora spārnā (200),
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 turklāt otrajiem fiksēšanas līdzekļiem (220) kā otrais savienotāj-
elements ir vismaz viens spraislis (220), vēlams atbrīvojama, pozitīvi 
fiksējoša savienojuma izveidošanai ar vismaz vienu atbilstošu pirmo 
savienotājelementu, kas izveidots rotora spārna smailē (100), turklāt 
spraislis, vēlams, ir nospriegots fiksēšanas pozīcijā,
 turklāt ir ierīkoti nospriegošanas līdzekļi, kuri nospriego spraisli 
fiksēšanas pozīcijā.
 2. Rotora spārns atbilstoši 1. pretenzijai, kas raksturīgs ar to, 
ka otrie virzīšanas līdzekļi (210) satur vismaz vienu otro ievietoša-
nas elementu, kas ir ierīkots paralēli virzīšanas virzienam (FR) un, 
vēlams, ir ligzda (210), kura ir atbilstīga rotora spārna smailes (100) 
tapai vai bultai.
 3. Rotora spārns atbilstoši 1. vai 2. pretenzijai, kas raksturīgs 
ar to, ka bulta (220) ir kustīgi piestiprināta pie rotora spārna kor-
pusa (206) un fiksēšanas pozīcijā tai ir fiksēšanas virsma (222), 
kas ir novietota paralēli virzīšanas virzienam (FR).
 4. Rotora spārns atbilstoši jebkurai no iepriekšējām pretenzijām, 
kas raksturīgs ar to, ka spraislim (220) ir fiksējošs elements (224), 
kura forma ir komplementāra rotora spārna smailes (100) pirmā 
savienotājelementa formai.
 5. Rotora spārns atbilstoši jebkurai no iepriekšējām preten-
zijām, kas raksturīgs ar to, ka spraislim (220) fiksēšanas pozīcijā, 
vēlams perpendikulāri attiecībā pret virzīšanas virzienu (FR), ir 
atvere (226), vēlams vītņots caurums, vismaz vienam stiprināšanas 
elementam (130), un spraislis ir piestiprināts pie rotora spārna 
korpusa tādā veidā, ka stiprināšanas elements (130) var iedarbināt 
savienošanas mehānismu un to nostiprināt fiksēšanas pozīcijā, 
pārvietojot spraisli (220),
 6. Rotora spārns atbilstoši jebkurai no iepriekšējām preten-
zijām, kas raksturīgs ar to, ka rotora spārns (200) ir izgatavots 
no ar stikla šķiedru pastiprināta plastmasas materiāla, un ar to, 
ka rotora spārnā (200) ir iestrādāti vadoši elementi, piemēram, 
zibensnovedēji, kuri, vēlams, ar virzīšanas līdzekļu (110) palīdzību 
ir elektrību vadošā kontaktā, vēlams ar no metāla izgatavoto rotora 
spārna smaili (100).
 7. Rotora spārns atbilstoši jebkurai no iepriekšējām pretenzi-
jām, kas raksturīgs ar to, ka pirmie virzīšanas līdzekļi (110) satur 
vismaz vienu ievietošanas elementu, vēlams tapu (110) vai bultu, 
kurš ir ierīkots paralēli virzīšanas virzienam (FR).
 8. Rotora spārns atbilstoši jebkurai no iepriekšējām preten-
zijām, kas raksturīgs ar to, ka rēdze (120) pirmajā savienojuma 
virsmā (102) vēlams ir ierīkota centrā un tai ir rēdzes virsma (122), 
kas ir paralēla virzīšanas virzienam (FR).
 9. Rotora spārns atbilstoši 8. pretenzijai, kas raksturīgs ar to, 
ka rēdzei (120) virsmā (122) ir vismaz viens padziļinājums (124), 
kura forma ir komplementāra otrā savienotājelementa (222) formai.
 10. Rotora spārns atbilstoši jebkurai no iepriekšējām preten-
zijām, kas raksturīgs ar to, ka pirmajam savienotājelementam, 
vēlams perpendikulāri attiecībā pret virzīšanas virzienu (FR), ir 
atvere (126), vēlams, caurums, kurš paredzēts vismaz vienam stip-
rināšanas elementam (130), lai nostiprinātu un vēlams iedarbinātu 
savienošanas mehānismu.
 11. Rotora spārns atbilstoši jebkurai no iepriekšējām preten-
zijām, kas raksturīgs ar to, ka rotora spārna smailes savienoša-
nas daļai (104) ir aerodinamisks profils (106), kam ir spiediena 
puse (106.1) un mugurpuse (106.2), un tajā ir novietoti fiksēšanas 
mehānisma pirmie komponenti, turklāt ir raksturīgs ar to, ka rotora 
spārna smailes gala daļai (108) ir aerodinamisks profils, kam ir 
spiediena puse un mugurpuse,
 turklāt rotora spārna smaile (100), vēlams, kļūst smailāka roto-
ra spārna smailes gala daļā (108) un, īpaši vēlams, beidzas ar 
smaili (109),
 turklāt rotora spārna smailes gala daļa (108) ir izvirzīta vertikāla 
stabilizatora (vingleta) veidā no rotora spārna smailes savienoša-
nas daļas (104) plaknes virzienā uz spiediena pusi, kā arī rotora 
smailes gala daļa (108) tās vidusplaknē ir pagriezta par aptuveni 
no 4 līdz 8°, vēlams no 4 līdz 6°, vislabāk par 5°, ap rotora spārna 
smailes (100) ievietošanas asi.
 12. Rotora spārns atbilstoši jebkurai no iepriekšējām preten-
zijām, kas raksturīgs ar to, ka rotora spārna smaile (100) satur 
metālu, it īpaši alumīniju, un, vēlams, ir izveidota doba.
 13. Vēja turbīna (1) ar rotoru, kuram ir vismaz viens jebkurai 
no iepriekšējām pretenzijām atbilstošs rotora spārns.

 
 

 (51) C12N 5/00(200601) (11) 2563904
 (21) 11717240.3  (22) 25.04.2011
 (43) 06.03.2013
 (45) 21.01.2015
 (31) 327836 P  (32) 26.04.2010 (33) US
 (86) PCT/EP2011/056508  25.04.2011
 (87) WO2011/134920  03.11.2011
 (73) Novartis AG, Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH
 (72) LEIST, Christian, CH
  MEISSNER, Petra, CH
  SCHMIDT, Jörg, CH
 (74) Lehmeier, Thomas Jürgen, Novartis Pharma AG, Patent 

Department, 4002 Basel, CH
  Baiba KRAVALE, ALFA-PATENTS, a/k 109, Rīga, LV-1082, 

LV
 (54) UZLABOTA ŠŪNU KULTŪRAS VIDE
  IMPROVED CELL CULTURE MEDIUM
 (57) 1. Serumu nesaturoša šūnu kultūras vide zīdītāja šūnu 
kultivēšanai, kas ir raksturīga ar nātrija un kālija jonu molāro 
attiecību no 10 pret 1 līdz 1 pret 1.
 2. Šūnu kultūras vide saskaņā ar 1. pretenziju, kurā vide ir 
proteīnu nesaturoša vide.
 3. Šūnu kultūras vide saskaņā ar 1. vai 2. pretenziju, kurā 
nātrija un kālija jonu molārā attiecība ir no 8 pret 1 līdz 6 pret 1.
 4. Šūnu kultūras vide saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām 
pretenzijām, kurā nātrija jonu koncentrācija ir no 50 līdz 90 mM.
 5. Šūnu kultūras vide saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām 
pretenzijām, kurā kālija jonu koncentrācija ir no 8 līdz 12 mM.
 6. Šūnu kultūras vide saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām 
pretenzijām, kurā kopējā aminoskābes koncentrācija ir no 40 līdz 
100 mM.
 7. Šūnu kultūras vide saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām 
pretenzijām, kurā kopējās jonu koncentrācijas un kopējās amino-
skābes koncentrācijas molārā attiecība ir no 1,9 līdz 4.
 8. Process rekombinanta polipeptīda producēšanai, kas sa-
tur zīdītāja šūnu kultivēšanu vidē saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
7. pretenzijai un rekombinanta polipeptīda ekspresiju.
 9. Process saskaņā ar 8. pretenziju, kurā kultivēšanas apstākļi 
satur vismaz vienu temperatūras maiņu un/vai vismaz vienu pH 
maiņu.
 10. Process saskaņā ar 8. vai 9. pretenziju, kurā kultivēšana 
tiek veikta kā piebarojamās vides process.
 11. Process saskaņā ar jebkuru no 8. līdz 10. pretenzijai, kurā 
producētie polipeptīdi ir glikozilēti.
 12. Process saskaņā ar jebkuru no 8. līdz 11. pretenzijai, kurā 
polipeptīds ir antiviela vai antivielas fragments.
 13. Process saskaņā ar jebkuru no 8. līdz 12. pretenzijai, kurā 
zīdītāja šūnas tiek izvēlētas no rindas, kas sastāv no CHO šūnām, 
HEK šūnām un SP2/0 šūnām.
 14. Process šūnu kultūras vides saskaņā ar 1. pretenziju pro-
ducēšanai, kurā dažādi komponenti tiek samaisīti cits ar citu.
 15. Process saskaņā ar 14. pretenziju, kurā tiek pievienots 
nātrija hlorīds koncentrācijā no 7 līdz 15 mM.
 16. Process saskaņā ar 14. vai 15. pretenziju, kurā tiek pie-
vienots kālija hlorīds koncentrācijā no 8 līdz 12 mM.
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  C07D 405/06(200601)
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  A61P 13/12(200601)

 (21) 12194789.9  (22) 12.05.2009
 (43) 06.03.2013
 (45) 08.10.2014
 (31) 2008127424  (32) 14.05.2008 (33) JP
 (62) EP09746580.1 / EP2277858
 (73) Astellas Pharma Inc., 3-11, Nihonbashi-Honcho 2-chome, 

Chuo-ku, Tokyo 103-8411, JP
 (72) NOZAWA, Eisuke, JP
  IBUKA, Ryotaro, JP
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  IKEGAI, Kazuhiro, JP
  MATSUURA, Keisuke, JP
  ZENKOH, Tatsuya, JP
  SEO, Ryushi, JP
  WATANUKI, Susumu, JP
  KAGEYAMA, Michihito, JP
 (74) HOFFMANN EITLE, Patent- und Rechtsanwälte, Arabella-

straße 4, 81925 München, DE
  Svetlana MAKEJEVA, Intelektuālā īpašuma juridiskā firma 

LATISS, Stabu iela 44-21, Rīga, LV-1011, LV
 (54) 4-(INDOL-7-ILKARBONILAMINOMETIL)CIKLOHEKSĀN-

KARBONSKĀBES ATVASINĀJUMI KĀ EP4 RECEPTORU 
ANTAGONISTI, KAS IR NODERĪGI HRONISKAS NIE-
RU MAZSPĒJAS VAI DIABĒTISKĀS NEFROPĀTIJAS 
 ĀRSTĒŠANAI

  4-(INDOL-7-YLCARBONYLAMINOMETHYL)CYCLOHEX-
ANECARBOXYLIC ACID DERIVATIVES AS EP4 RECEP-
TOR ANTAGONISTS USEFUL FOR THE TREATMENT 
OF CHRONIC RENAL FAILURE OR DIABETIC NEPHRO-
PATHY

 (57) 1. Savienojums ar formulu (I) vai tā sāls:

,
kurā
gredzens D ir grupa ar formulu (II):

,
R45 ir -X1-B5,
R46 ir H, halogēna atoms, C1-6alkilgrupa, kas var būt aizvietota ar 
vienu vai vairākiem halogēnu atomiem, vai -O-C1-6alkilgrupa,
V un W ir CH,
X1 ir metilēngrupa,
B5 ir biciklisks heterocikls, kas var būt aizvietots ar vienu vai vai-
rākām grupām, kas atlasītas no grupas, kas sastāv no halogēnu 
atomiem un C1-6alkilgrupām,
gredzens E ir cikloheksān-1,4-diilgrupa,
R1 un R2 ir H,
Y ir CH,
Z ir saite un
R3 ir -CO2H.
 2. Savienojums vai tā sāls, kā aprakstīts 1. pretenzijā, turklāt B5 
ir hinolilgrupa, izohinolilgrupa, benzofurilgrupa vai benzotienilgrupa, 
no kurām katra var būt aizvietota ar vienu vai vairākām grupām, 
kas atlasītas no grupas, kas sastāv no fluora atoma, hlora atoma 
un metilgrupas.
 3. Savienojums vai sāls, kurš ir
trans-4-[({[5-metil-1-(hinolin-2-ilmetil)-1H-indol-7-il]karbonil}ami-
no)metil]cikloheksānkarbonskābe,
trans-4-[({[5-fluor-1-(hinolin-2-ilmetil)-1H-indol-7-il]karbonil}ami-
no)metil]cikloheksānkarbonskābe,
trans-4-[({[1-(hinolin-2-ilmetil)-5-(trifluormetil)-1H-indol-7-il]karbon-
il}amino)metil]cikloheksānkarbonskābe,
trans-4-[({[5-hlor-1-(izohinolin-3-ilmetil)-1H-indol-7-il]karbonil}ami-
no)metil]cikloheksānkarbonskābe,
trans-4-[({[1-(izohinolin-3-ilmetil)-5-(trifluormetil)-1H-indol-7-il]karbon-
il}amino)metil]cikloheksānkarbonskābe,
trans-4-[({[1-(izohinolin-3-ilmetil)-5-metil-1H-indol-7-il]karbonil}ami-
no)metil]cikloheksānkarbonskābe,
trans-4-[({[5-fluor-1-(izohinolin-3-ilmetil)-1H-indol-7-il]karbonil}ami-
no)metil]cikloheksānkarbonskābe,
trans-4-[({[6-fluor-1-(izohinolin-3-ilmetil)-1H-indol-7-il]karbonil}ami-
no)metil]cikloheksānkarbonskābe,
trans-4-[({[1-(1-benzofuran-2-ilmetil)-5-hlor-1H-indol-7-il]karbonil}ami-
no)metil]cikloheksānkarbonskābe,

trans-4-[({[1-(1-benzofuran-2-ilmetil)-5-(trifluormetil)-1H-indol-7-
il]karbon il}amino)metil]cikloheksānkarbonskābe vai
trans-4-[({[1-[(5-hlor-1-benzofuran-2-il)metil]-5-(trifluormetil)-1H-indol-
7-il]karbonil}amino)metil]cikloheksānkarbonskābe
vai to sāls, starp savienojumiem vai to sāļiem, kā aprakstīts 1. pre-
tenzijā.
 4. Savienojums vai sāls, kurš ir
trans-4-[({[5-metil-1-(hinolin-2-ilmetil)-1H-indol-7-il]karbonil}ami-
no)met il]cikloheksānkarbonskābe,
trans-4-[({[5-fluor-1-(hinolin-2-ilmetil)-1H-indol-7-il]karbonil}ami-
no)metil]cikloheksānkarbonskābe,
trans-4-[({[1-(hinolin-2-ilmetil)-5-(trifluormetil)-1H-indol-7-il]karbon-
il}amino)metil]cikloheksānkarbonskābe,
trans-4-[({[5-hlor-1-(izohinolin-3-ilmetil)-1H-indol-7-il]karbonil}ami-
no)metil]cikloheksānkarbonskābe,
trans-4-[({[1-(izohinolin-3-ilmetil)-5-(trifluormetil)-1H-indol-7-il]karbon-
il}amino)metil]cikloheksānkarbonskābe
vai to sāls savienojumu vai to sāļu vidū, kā aprakstīts 3. pretenzijā.
 5. Savienojums vai sāls, kurš ir
trans-4-[({[5-metil-1-(hinolin-2-ilmetil)-1H-indol-7-il]karbonil}ami-
no)metil]cikloheksānkarbonskābe
vai tās sāls savienojumu vai to sāļu vidū, kā aprakstīts 4. pretenzijā.
 6. Savienojums vai sāls, kurš ir
trans-4-[({[5-fluor-1-(hinolin-2-ilmetil)-1H-indol-7-il]karbonil}ami-
no)metil]cikloheksānkarbonskābe
vai tās sāls savienojumu vai to sāļu vidū, kā aprakstīts 4. pretenzijā.
 7. Savienojums vai sāls, kurš ir
trans-4-[({[1-(hinolin-2-ilmetil)-5-(trifluormetil)-1H-indol-7-il]karbon-
il}amino)metil]cikloheksānkarbonskābe
vai tās sāls savienojumu vai to sāļu vidū, kā aprakstīts 4. pretenzijā.
 8. Savienojums vai sāls, kurš ir
trans-4-[({[5-hlor-1-(izohinolin-3-ilmetil)-1H-indol-7-il]karbonil}ami-
no)metil]cikloheksānkarbonskābe
vai tās sāls savienojumu vai to sāļu vidū, kā aprakstīts 4. pretenzijā.
 9. Savienojums vai sāls, kurš ir
trans-4-[({[1-(izohinolin-3-ilmetil)-5-(trifluormetil)-1H-indol-7-il]karbon-
il}amino)metil]cikloheksānkarbonskābe
vai tās sāls savienojumu vai to sāļu vidū, kā aprakstīts 4. pretenzijā.
 10. Farmaceitiska kompozīcija, kas satur savienojumu vai tā 
sāli, kā aprakstīts jebkurā no 1. līdz 9. pretenzijai, un farmaceitiski 
pieņemamu palīgvielu.
 11. Farmaceitiska kompozīcija hroniskas nieru mazspējas vai 
diabētiskās nefropātijas ārstēšanai, kas satur savienojumu vai tā 
sāli, kā aprakstīts jebkurā no 1. līdz 9. pretenzijai.
 12. Savienojums vai tā sāls, kā aprakstīts jebkurā no 1. līdz 
9. pretenzijai, izmantošanai hroniskas nieru mazspējas vai diabē-
tiskās nefropātijas ārstēšanā.

 
 
 (51) C07D 417/12(200601) (11) 2567958
  C07D 417/14(200601)

  C07D 471/04(200601)

  C07D 487/04(200601)

  A61K 31/427(200601)

  A61P 9/06(200601)

  A61P 9/10(200601)

 (21) 11306128.7  (22) 12.09.2011
 (43) 13.03.2013
 (45) 29.10.2014
 (73) SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR
 (72) CZECHTIZKY, Werngard, DE
  WESTON, John, DE
  RACKELMANN, Nils, DE
  PODESCHWA, Michael, DE
  ARNDT, Petra, DE
  WIRTH, Klaus, DE
  GOEGELEIN, Heinz, DE
  RITZELER, Olaf, DE
  KRAFT, Volker, DE
  BELLEVERGUE, Patrice, DE
  MCCORT, Gary, DE
 (74) Kujath, Eckard, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Patent- 

und Lizenzabteilung, Industriepark Höchst, Gebäude K 801, 
65926 Frankfurt am Main, DE



910

Apstiprinātie Eiropas patenti Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi - 20.06.2015

  Baiba KRAVALE, ALFA-PATENTS, a/k 109, Rīga, LV-1082, 
LV

 (54) AIZVIETOTI 2-(HROMAN-6-ILOKSI)-TIAZOLI UN TO IZ-
MANTOŠANA PAR ZĀLĒM

  SUBSTITUTED 2-(CHROMAN-6-YLOXY)-THIAZOLES 
AND THEIR USE AS PHARMACEUTICALS

 (57) 1. Savienojums ar formulu (I), jebkurā tā stereoizomērā 
formā vai stereoizomēru formu maisījumā jebkurā attiecībā, vai 
farmaceitiski pieņemams tā sāls

,
kurā
Ar ir izvēlēts no rindas, kas sastāv no fenilgrupas un 5- vai 6-lo-
cekļu monocikliska, aromātiska heterocikla grupas, kuras visas ir 
neaizvietotas vai aizvietotas ar vienu vai vairākiem identiskiem vai 
atšķirīgiem aizvietotājiem R1, kurā heterocikla grupa satur 1 vai 
2 identiskus vai atšķirīgus gredzena heteroatomus, kas izvēlēti no 
rindas, kas sastāv no slāpekļa atoma, skābekļa atoma un sēra 
atoma, un ir saistīts ar gredzena oglekļa atomu;
R1 ir izvēlēts no rindas, kas sastāv no halogēna atoma, C1-6alkil-
grupas, C3-7cikloalkilgrupas, C3-7cikloalkil-C1-4alkilgrupas, fenilgrupas, 
Het1 grupas, HO- grupas, C1-6alkil-O- grupas, C3-7ciklo alkil-O- grupas, 
C3-7cikloalkil-C1-4alkil-O- grupas, fenil-O- grupas, Het1-O- grupas un 
C1-6alkil-S(O)n- grupas, un divas R1 grupas, kas saistītas pie blakus 
gredzena oglekļa atomiem Ar grupā, kopā ar oglekļa atomiem, 
kas tās ietver, var veidot 5- līdz 7-locekļu mono-nepiesātinātu 
gredzenu, kurš satur 0, 1 vai 2 identiskus vai atšķirīgus gredzena 
heteroatomus, kas izvēlēti no rindas, kas sastāv no slāpekļa atoma, 
skābekļa atoma un sēra atoma, un kurš ir neaizvietots vai aizvietots 
ar vienu vai vairākiem identiskiem vai atšķirīgiem aizvietotājiem, kas 
izvēlēti no rindas, kas sastāv no fluora atoma un C1-4alkilgrupas;
R2 ir izvēlēts no rindas, kas sastāv no R5-N(R6)-C(O)- grupas, 
R5-N(R6)-CH2- grupas, R7-C(O)-NH-CH2- grupas un R7-S(O)2-
NH-CH2- grupas;
R3 ir izvēlēts no rindas, kas sastāv no ūdeņraža atoma, halogēna 
atoma, C1-4alkilgrupas un C1-4alkil-O- grupas;
R4 ir ūdeņraža atoms vai viens vai vairāki identiski vai atšķirīgi 
aizvietotāji, kas izvēlēti no rindas, kas sastāv no halogēna atoma, 
C1-4alkilgrupas un C1-4alkil-O- grupas;
R5 un R6 neatkarīgi viens no otra ir izvēlēti no rindas, kas sastāv 
no ūdeņraža atoma, C1-6alkilgrupas, C3-7cikloalkilgrupas, C6-10bi ciklo-
alkil grupas, fenilgrupas, Het1 un Het2 grupas, kurā C1-6alkilgrupa 
ir neaizvietota vai aizvietota ar vienu vai vairākiem identiskiem vai 
atšķirīgiem aizvietotājiem R10, un C3-7cikloalkilgrupa, C6-10biciklo-
alkil grupa un Het2 grupa visas ir neaizvietotas vai aizvietotas ar 
vienu vai vairākiem identiskiem vai atšķirīgiem aizvietotājiem R11,
vai grupas R5 un R6 kopā ar slāpekļa atomu, kas tās ietver, veido 
4- līdz 10-locekļu, monociklisku vai biciklisku, piesātinātu vai daļēji 
nepiesātinātu heterocikla grupu, kura papildus slāpekļa atomam, kas 
ietver R5 un R6, satur 0 vai 1 papildu gredzena heteroatomu, kas 
izvēlēts no rindas, kas sastāv no slāpekļa atoma, skābekļa atoma 
un sēra atoma, un kurš ir neaizvietots vai aizvietots ar vienu vai 
vairākiem identiskiem vai atšķirīgiem aizvietotājiem R12;
R7 ir izvēlēts no rindas, kas sastāv no C1-6alkilgrupas, C3-7ciklo-
alkil grupas, fenilgrupas, Het2 un Het3 grupas, kurā C1-6alkilgrupa, 
C3-7cikloalkilgrupa un Het2 grupa visas ir neaizvietotas vai aizvietotas 
ar vienu vai vairākiem identiskiem vai atšķirīgiem aizvietotājiem R10, 
un fenilgrupa un Het3 grupa abas ir neaizvietotas vai aizvietotas ar 
vienu vai vairākiem identiskiem vai atšķirīgiem aizvietotājiem R13;
R10 ir izvēlēts no rindas, kas sastāv no R14 grupas, fluora atoma, 
HO- grupas, oksogrupas, C1-6alkil-O- grupas, R15-C(O)-O- grupas, 
R15-NH-C(O)-O- grupas, HO-S(O)2-O- grupas, (HO)2P(O)-O- gru-
pas, (HO)2P(O)-O-CH2-O-C(O)-O- grupas, C1-6alkil-S(O)n- grupas, 
R16-N(R17)- grupas, R18-C(O)-N(R17)- grupas, R16-N(R17)-C(O)- 
grupas, R19-O-C(O)- grupas un R16-N(R17)-S(O)2- grupas;
R11 un R12 neatkarīgi viens no otra ir izvēlēti no rindas, kas 
sastāv no C1-4alkilgrupas, HO-C1-4alkilgrupas, R16-N(R17)-C1-4alkil-
grupas, R19-O-C(O)-C1-4alkilgrupas, R14 grupas, fluora atoma, 
HO- grupas, oksogrupas, C1-6alkil-O- grupas, R15-C(O)-O- grupas, 
R15-NH-C(O)-O- grupas, HO-S(O)2-O- grupas, (HO)2P(O)-O- gru-
pas, (HO)2P(O)-O-CH2-O-C(O)-O- grupas, C1-6alkil-S(O)n- grupas, 

R16-N(R17)- grupas, R18-C(O)-N(R17)- grupas, R16-N(R17)-C(O)- 
grupas, R19-O-C(O)- grupas un R16-N(R17)-S(O)2- grupas;
R13 ir izvēlēts no rindas, kas sastāv no halogēna atoma, C1-4alkil-
grupas, HO- grupas, C1-4alkil-O- grupas un R16-N(R17)- grupas, 
un divi aizvietotāji R13, kas saistīti pie blakus gredzena oglekļa 
atomiem R7 grupā, kopā ar oglekļa atomiem, kas tos ietver, var 
veidot 5- līdz 7-locekļu mono-nepiesātinātu gredzenu, kurš satur 
0, 1 vai 2 identiskus vai atšķirīgus gredzena heteroatomus, kas 
izvēlēti no rindas, kas sastāv no slāpekļa atoma, skābekļa atoma 
un sēra atoma, un kurš ir neaizvietots vai aizvietots ar vienu vai 
vairākiem identiskiem vai atšķirīgiem aizvietotājiem, kas izvēlēti no 
rindas, kas sastāv no fluora atoma un C1-4alkilgrupas;
R14 ir 3- līdz 10-locekļu, monociklisks vai biciklisks gredzens, kurš 
ir piesātināts, daļēji nepiesātināts vai aromātisks un satur 0, 1, 2, 
3 vai 4 identiskus vai atšķirīgus gredzena heteroatomus, kas izvēlēti 
no rindas, kas sastāv no slāpekļa atoma, skābekļa atoma un sēra 
atoma un kurš ir neaizvietots vai aizvietots ar vienu vai vairākiem 
identiskiem vai atšķirīgiem aizvietotājiem R20;
R15 un R18 neatkarīgi viens no otra ir izvēlēti no rindas, kas sastāv 
no C1-6alkilgrupas, C3-7cikloalkilgrupas, C3-7cikloalkil-C1-4alkilgrupas, 
fenil-C1-4alkilgrupas un Het1-C1-4alkilgrupas;
R16 un R17 neatkarīgi viens no otra ir izvēlēti no rindas, kas sastāv 
no ūdeņraža atoma, C1-6alkilgrupas, C3-7cikloalkilgrupas, C3-7ciklo-
alkil-C1-4alkilgrupas, fenil-C1-4alkilgrupas un Het1-C1-4alkilgrupas,
vai grupas R16 un R17 kopā ar slāpekļa atomu, kas tās ietver, 
veido 4- līdz 7-locekļu monociklisku, piesātinātu heterocikla grupu, 
kura papildus slāpekļa atomam, kas ietver R16 un R17, satur 
0 vai 1 papildu gredzena heteroatomu, kas izvēlēts no rindas, kas 
sastāv no slāpekļa atoma, skābekļa atoma un sēra atoma un kurš 
ir neaizvietots vai aizvietots ar vienu vai vairākiem identiskiem vai 
atšķirīgiem aizvietotājiem, kas izvēlēti no rindas, kas sastāv no 
fluora atoma un C1-4alkilgrupas;
R19 ir izvēlēts no rindas, kas sastāv no ūdeņraža atoma, C1-6alkil-
grupas, C3-7cikloalkilgrupas, C3-7cikloalkil-C1-4alkilgrupas, fenil-
C1-4alkil grupas un Het1-C1-4alkilgrupas;
R20 ir izvēlēts no rindas, kas sastāv no halogēna atoma, C1-4alkil-
grupas, HO-C1-4alkilgrupas, C3-7cikloalkilgrupas, HO- grupas, okso-
grupas, C1-6alkil-O- grupas, R15-C(O)-O- grupas, R15-NH-C(O)-O- 
grupas, HO-S(O)2-O- grupas, (HO)2P(O)-O- grupas, (HO)2P(O)-O-
CH2-O-C(O)-O- grupas, (C1-C6)-alkil-S(O)n- grupas, R16-N(R17)- 
grupas, R18-C(O)-N(R17)- grupas, R18-O-C(O)-N(R17)- grupas, 
NC- grupas, R18-C(O)- grupas, R16-N(R17)-C(O)- grupas, R19-
O-C(O)- grupas un R16-N(R17)-S(O)2- grupas;
Het1 ir 5- vai 6-locekļu monocikliska, aromātiska heterocikla grupa, 
kas satur 1 vai 2 identiskus vai atšķirīgus gredzena heteroatomus, kas 
izvēlēti no rindas, kas sastāv no slāpekļa atoma, skābekļa atoma un 
sēra atoma, kurš ir neaizvietots vai aizvietots ar vienu vai vairākiem 
identiskiem vai atšķirīgiem aizvietotājiem, kas izvēlēti no rindas, kas 
sastāv no halogēna atoma, C1-4alkilgrupas un C1-4alkil-O- grupas,
Het2 ir 4- līdz 10-locekļu monocikliska vai bicikliska, piesātināta vai 
daļēji nepiesātināta heterocikla grupa, kas satur 1 vai 2 identiskus 
vai atšķirīgus gredzena heteroatomus, kas izvēlēti no rindas, kas 
sastāv no slāpekļa atoma, skābekļa atoma un sēra atoma;
Het3 ir 5- līdz 10-locekļu monocikliska vai bicikliska, aromātiska 
heterocikla grupa, kas satur 1 vai 2 identiskus vai atšķirīgus gre-
dzena heteroatomus, kas izvēlēti no rindas, kas sastāv no slāpekļa 
atoma, skābekļa atoma un sēra atoma;
n ir izvēlēts no rindas, kas sastāv no 0, 1 un 2, kurā visi skaitļi n ir 
neatkarīgi cits no cita;
kurā visas fenilgrupas, ja vien nav noteikts citādi, ir neaizvietotas 
vai aizvietotas ar vienu vai vairākiem identiskiem vai atšķirīgiem 
aizvietotājiem, kas izvēlēti no rindas, kas sastāv no halogēna 
atoma, C1-4alkilgrupas un -O-C1-4alkilgrupas,
kurā visas cikloalkilgrupas un bicikloalkilgrupas neatkarīgi no jebku-
riem citiem aizvietotājiem, kuri var būt klātesoši pie cikloalkilgrupas 
vai bicikloalkilgrupas, var būt aizvietotas ar vienu vai vairākiem 
identiskiem aizvietotājiem, kas izvēlēti no rindas, kas sastāv no 
fluora atoma un C1-4alkilgrupas;
kurā visas alkilgrupas neatkarīgi no jebkuriem citiem aizvietotājiem, 
kuri var būt klātesoši pie alkilgrupas, var būt aizvietotas ar vienu 
vai vairākiem fluora atoma aizvietotājiem.
 2. Savienojums ar formulu (I), jebkurā tā stereoizomērā formā 
vai stereoizomēru formu maisījumā jebkurā attiecībā, vai farmacei-
tiski pieņemams tā sāls saskaņā ar 1. pretenziju, kurā
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Ar ir izvēlēts no rindas, kas sastāv no fenilgrupas, tiofenilgrupas, 
piridinilgrupas un pirazinilgrupas, kuras visas ir neaizvietotas vai 
aizvietotas ar vienu vai vairākiem identiskiem vai atšķirīgiem aiz-
vietotājiem R1;
R1 ir izvēlēts no rindas, kas sastāv no halogēna atoma, C1-6alkil-
grupas, C3-7cikloalkilgrupas, C3-7cikloalkil-C1-4alkilgrupas, HO- grupas, 
C1-6alkil-O- grupas, C3-7cikloalkil-O- grupas, C3-7cikloalkil-C1-4alkil-O- 
grupas un C1-6alkil-S(O)n- grupas;
R2 ir izvēlēts no rindas, kas sastāv no R5-N(R6)-C(O)- grupas, 
R5-N(R6)-CH2- grupas, R7-C(O)-NH-CH2- grupas un R7-S(O)2-
NH-CH2- grupas;
R3 ir izvēlēts no rindas, kas sastāv no ūdeņraža atoma, halogēna 
atoma un C1-4alkilgrupas;
R4 ir ūdeņraža atoms vai viens, vai vairāki identiski vai atšķirīgi 
aizvietotāji, kas izvēlēti no rindas, kas sastāv no halogēna atoma 
un C1-4alkilgrupas;
R5 un R6 neatkarīgi viens no otra ir izvēlēti no rindas, kas sastāv 
no ūdeņraža atoma, C1-6alkilgrupas, C3-7cikloalkilgrupas, C6-10bi ciklo-
alkilgrupas un Het2 grupas, kurā C1-6alkilgrupa ir neaizvietota vai 
aizvietota ar vienu vai vairākiem identiskiem vai atšķirīgiem aizvie-
totājiem R10, un C3-7cikloalkilgrupa, C6-10bicikloalkilgrupa un Het2 
grupa visas ir neaizvietotas vai aizvietotas ar vienu vai vairākiem 
identiskiem vai atšķirīgiem aizvietotājiem R11,
vai grupas R5 un R6 kopā ar slāpekļa atomu, kas tās ietver, veido 
4- līdz 10-locekļu, monociklisku vai biciklisku, piesātinātu heterocikla 
grupu, kura papildus slāpekļa atomam, kas ietver R5 un R6, satur 
0 vai 1 papildu gredzena heteroatomu, kas izvēlēts no rindas, kas 
sastāv no slāpekļa atoma, skābekļa atoma un sēra atoma un kurš 
ir neaizvietots vai aizvietots ar vienu vai vairākiem identiskiem vai 
atšķirīgiem aizvietotājiem R12;
R7 ir izvēlēts no rindas, kas sastāv no C1-6alkilgrupas, C3-7ciklo-
alkil grupas, Het2 un Het3 grupas, kurā C1-6alkilgrupa un Het2 
grupa visas ir neaizvietotas vai aizvietotas ar vienu vai vairākiem 
identiskiem vai atšķirīgiem aizvietotājiem R10, un Het3 grupa ir 
neaizvietota vai aizvietota ar vienu vai vairākiem identiskiem vai 
atšķirīgiem aizvietotājiem R13;
R10 ir izvēlēts no rindas, kas sastāv no R14 grupas, fluora atoma, 
HO- grupas, oksogrupas, C1-6alkil-O- grupas, R15-C(O)-O- grupas, 
R15-NH-C(O)-O- grupas, HO-S(O)2-O- grupas, (HO)2P(O)-O- grupas, 
(HO)2P(O)-O-CH2-O-C(O)-O- grupas, R16-N(R17)- grupas, R18-C(O)-
N(R17)- grupas, R16-N(R17)-C(O)- grupas un R19-O-C(O)- grupas;
R11 un R12 neatkarīgi viens no otra ir izvēlēti no rindas, kas sastāv 
no C1-4alkilgrupas, HO-C1-4alkilgrupas, R16-N(R17)-C1-4alkilgrupas, 
R19-O-C(O)-C1-4alkilgrupas, fluora atoma, HO- grupas, oksogrupas, 
C1-6alkil-O- grupas, R15-C(O)-O- grupas, R15-NH-C(O)-O- grupas, 
HO-S(O)2-O- grupas, (HO)2P(O)-O- grupas, (HO)2P(O)-O-CH2-O-
C(O)-O- grupas, R16-N(R17)- grupas, R18-C(O)-N(R17)- grupas, 
R16-N(R17)-C(O)- grupas un R19-O-C(O)- grupas;
R13 ir izvēlēts no rindas, kas sastāv no halogēna atoma, C1-4alkil-
grupas, C1-4alkil-O- grupas un R16-N(R17)- grupas;
R14 ir 3- līdz 10-locekļu monociklisks vai biciklisks gredzens, kurš ir 
piesātināts, daļēji nepiesātināts vai aromātisks un satur 0, 1, 2 vai 
3 identiskus vai atšķirīgus gredzena heteroatomus, kas izvēlēti no 
rindas, kas sastāv no slāpekļa atoma, skābekļa atoma un sēra 
atoma un kurš ir neaizvietots vai aizvietots ar vienu vai vairākiem 
identiskiem vai atšķirīgiem aizvietotājiem R20;
R15 un R18 neatkarīgi viens no otra ir izvēlēti no rindas, kas sastāv 
no C1-6alkilgrupas, C3-7cikloalkilgrupas un C3-7cikloalkil-C1-4alkilgrupas;
R16 un R17 neatkarīgi viens no otra ir izvēlēti no rindas, kas 
sastāv no ūdeņraža atoma, C1-6alkilgrupas, C3-7cikloalkilgrupas un 
C3-7cikloalkil-C1-4alkilgrupas,
vai grupas R16 un R17 kopā ar slāpekļa atomu, kas tās ietver, 
veido 5- līdz 6-locekļu monociklisku, piesātinātu heterocikla grupu, 
kura papildus slāpekļa atomam, kas ietver R16 un R17, satur 
0 vai 1 papildu gredzena heteroatomu, kas izvēlēts no rindas, kas 
sastāv no slāpekļa atoma, skābekļa atoma un sēra atoma un kurš 
ir neaizvietots vai aizvietots ar vienu vai vairākiem identiskiem vai 
atšķirīgiem aizvietotājiem, kas izvēlēti no rindas, kas sastāv no 
fluora atoma un C1-4alkilgrupas;
R19 ir izvēlēts no rindas, kas sastāv no ūdeņraža atoma, C1-6alkil-
grupas, C3-7cikloalkilgrupas un C3-7cikloalkil-C1-4alkilgrupas;
R20 ir izvēlēts no rindas, kas sastāv no halogēna atoma, C1-4alkil-
grupas, HO-C1-4alkilgrupas, C3-7cikloalkilgrupas, HO- grupas, okso-
grupas, C1-6alkil-O- grupas, R15-C(O)-O- grupas, R15-NH-C(O)-O- 

grupas, HO-S(O)2-O- grupas, (HO)2P(O)-O- grupas, R16-N(R17)- 
grupas un NC- grupas,
Het2 ir 4- līdz 10-locekļu monocikliska vai bicikliska, piesātināta vai 
daļēji nepiesātināta heterocikla grupa, kas satur 1 vai 2 identiskus 
vai atšķirīgus gredzena heteroatomus, kas izvēlēti no rindas, kas 
sastāv no slāpekļa atoma, skābekļa atoma un sēra atoma;
Het3 ir 5- līdz 10-locekļu monocikliska vai bicikliska aromātiska 
heterocikla grupa, kas satur 1 vai 2 identiskus vai atšķirīgus gre-
dzena heteroatomus, kas izvēlēti no rindas, kas sastāv no slāpekļa 
atoma, skābekļa atoma un sēra atoma;
n ir izvēlēts no rindas, kas sastāv no 0, 1 un 2, kurā visi skaitļi n ir 
neatkarīgi cits no cita;
kurā visas cikloalkilgrupas un bicikloalkilgrupas, neatkarīgi no jebku-
riem citiem aizvietotājiem, kuri var būt klātesoši pie cikloalkilgrupas 
vai bicikloalkilgrupas, var būt aizvietotas ar vienu vai vairākiem 
identiskiem aizvietotājiem, kas izvēlēti no rindas, kas sastāv no 
fluora atoma un C1-4alkilgrupas;
kurā visas alkilgrupas, neatkarīgi no jebkuriem citiem aizvietotājiem, 
kuri var būt klātesoši pie alkilgrupas, var būt aizvietotas ar vienu 
vai vairākiem fluora atoma aizvietotājiem.
 3. Savienojums ar formulu (I), jebkurā tā stereoizomērā formā 
vai stereoizomēru formu maisījumā jebkurā attiecībā, vai farmaceitiski 
pieņemams tā sāls saskaņā ar jebkuru no 1. vai 2. pretenzijas, kurā
Ar ir izvēlēts no rindas, kas sastāv no fenilgrupas, tiofenilgrupas, 
piridinilgrupas un pirazinilgrupas, kuras visas ir neaizvietotas vai 
aizvietotas ar vienu vai vairākiem identiskiem vai atšķirīgiem aiz-
vietotājiem R1;
R1 ir izvēlēts no rindas, kas sastāv no halogēna atoma, C1-6alkil-
grupas, HO- grupas un C1-6alkil-O- grupas;
R2 ir izvēlēts no rindas, kas sastāv no R5-N(R6)-C(O)- grupas, 
R5-N(R6)-CH2- grupas, R7-C(O)-NH-CH2- grupas un R7-S(O)2-
NH-CH2- grupas;
R3 ir izvēlēts no rindas, kas sastāv no ūdeņraža atoma, halogēna 
atoma un C1-4alkilgrupas;
R4 ir ūdeņraža atoms vai viens vai vairāki identiski vai atšķirīgi 
aizvietotāji, kas izvēlēti no rindas, kas sastāv no halogēna atoma 
un C1-4alkilgrupas;
R5 un R6 neatkarīgi viens no otra ir izvēlēti no rindas, kas sastāv 
no ūdeņraža atoma, C1-6alkilgrupas un C3-7cikloalkilgrupas, kurā 
C1-6alkilgrupa ir neaizvietota vai aizvietota ar vienu vai vairākiem 
identiskiem vai atšķirīgiem aizvietotājiem R10, un C3-7cikloalkilgrupa 
ir neaizvietota vai aizvietota ar vienu vai vairākiem identiskiem vai 
atšķirīgiem aizvietotājiem R11,
vai grupas R5 un R6 kopā ar slāpekļa atomu, kas tās ietver, 
veido 4- līdz 10-locekļu, monociklisku vai biciklisku, piesātinātu 
heterocikla grupu, kura papildus slāpekļa atomam, kas ietver R5 un 
R6, satur 0 vai 1 papildu gredzena heteroatomu, kas izvēlēts no 
rindas, kas sastāv no slāpekļa atoma un skābekļa atoma un kurš 
ir neaizvietots vai aizvietots ar vienu vai vairākiem identiskiem vai 
atšķirīgiem aizvietotājiem R12
R7 ir izvēlēts no rindas, kas sastāv no C1-6alkilgrupas un Het3 
grupas, kurā C1-6alkilgrupa ir neaizvietota vai aizvietota ar vienu 
vai vairākiem identiskiem vai atšķirīgiem aizvietotājiem R10, un 
Het3 grupa ir neaizvietota vai aizvietota ar vienu vai vairākiem 
identiskiem vai atšķirīgiem aizvietotājiem R13;
R10 ir izvēlēts no rindas, kas sastāv no R14 grupas, fluora atoma, 
HO- grupas, oksogrupas, C1-6alkil-O- grupas, R15-C(O)-O- grupas, 
R15-NH-C(O)-O- grupas, HO-S(O)2-O- grupas, (HO)2P(O)-O- gru-
pas, (HO)2P(O)-O-CH2-O-C(O)-O- grupas, R16-N(R17)- grupas, 
R18-C(O)-N(R17)- grupas, R16-N(R17)-C(O)- grupas un R19-O-
C(O)- grupas;
R11 un R12 neatkarīgi viens no otra ir izvēlēti no rindas, kas sastāv 
no C1-4alkilgrupas, HO-C1-4alkilgrupas, R16-N(R17)-C1-4alkilgrupas, 
fluora atoma, HO- grupas, oksogrupas, C1-6alkil-O- grupas, HO-
S(O)2-O- grupas, (HO)2P(O)-O- grupas, R16-N(R17)- grupas un 
R18-C(O)-N(R17)- grupas;
R13 ir izvēlēts no rindas, kas sastāv no halogēna atoma, C1-4alkil-
grupas, C1-4alkil-O- grupas un R16-N(R17)- grupas;
R14 ir 3- līdz 10-locekļu, monociklisks vai biciklisks gredzens, 
kurš ir piesātināts, daļēji nepiesātināts vai aromātisks un satur 0, 
1, 2 vai 3 identiskus vai atšķirīgus gredzena heteroatomus, kas 
izvēlēti no rindas, kas sastāv no slāpekļa atoma, skābekļa atoma 
un sēra atoma, un kurš ir neaizvietots vai aizvietots ar vienu vai 
vairākiem identiskiem vai atšķirīgiem aizvietotājiem R20; 
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R15 un R18 neatkarīgi viens no otra ir izvēlēti no rindas, kas sastāv 
no C1-6alkilgrupas, C3-7cikloalkilgrupas un C3-7cikloalkil-C1-4alkilgrupas;
R16 un R17 neatkarīgi viens no otra ir izvēlēti no rindas, kas 
sastāv no ūdeņraža atoma, C1-6alkilgrupas, C3-7cikloalkilgrupas un 
C3-7cikloalkil-C1-4alkilgrupas,
vai grupas R16 un R17 kopā ar slāpekļa atomu, kas tās ietver, 
veido 5- līdz 6-locekļu, monociklisku, piesātinātu heterociklu grupu, 
kura papildus slāpekļa atomam, kas ietver R16 un R17, satur 0 
vai 1 papildu gredzena heteroatomu, kas izvēlēts no rindas, kas 
sastāv no slāpekļa atoma, skābekļa atoma un sēra atoma un kurš 
ir neaizvietots vai aizvietots ar vienu vai vairākiem identiskiem vai 
atšķirīgiem aizvietotājiem, kas izvēlēti no rindas, kas sastāv no 
fluora atoma un C1-4alkilgrupas;
R19 ir izvēlēts no rindas, kas sastāv no ūdeņraža atoma, C1-6alkil-
grupas, C3-7cikloalkilgrupas un C3-7cikloalkil-C1-4alkilgrupas;
R20 ir izvēlēts no rindas, kas sastāv no halogēna atoma, C1-4alkil-
grupas, HO-C1-4alkilgrupas, C3-7cikloalkilgrupas, HO- grupas, okso-
grupas, C1-6alkil-O- grupas, R15-C(O)-O- grupas, R15-NH-C(O)-O- 
grupas, HO-S(O)2-O- grupas, (HO)2P(O)-O- grupas, R16-N(R17)- 
grupas un NC- grupas,
Het3 ir 5- līdz 10-locekļu monocikliska vai bicikliska, aromātiska 
heterocikla grupa, kas satur 1 vai 2 identiskus vai atšķirīgus gre-
dzena heteroatomus, kas izvēlēti no rindas, kas sastāv no slāpekļa 
atoma, skābekļa atoma un sēra atoma;
kurā visas cikloalkilgrupas, neatkarīgi no jebkuriem citiem aizvieto-
tājiem, kuri var būt klātesoši pie cikloalkilgrupas, var būt aizvietotas 
ar vienu vai vairākiem identiskiem aizvietotājiem, kas izvēlēti no 
rindas, kas sastāv no fluora atoma un C1-4alkilgrupas;
kurā visas alkilgrupas, neatkarīgi no jebkuriem citiem aizvietotājiem, 
kuri var būt klātesoši pie alkilgrupas, var būt aizvietotas ar vienu 
vai vairākiem fluora atoma aizvietotājiem.
 4. Savienojums ar formulu (I), jebkurā tā stereoizomērā formā 
vai stereoizomēru formu maisījumā jebkurā attiecībā, vai farmacei-
tiski pieņemams tā sāls saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 3. pretenzijai, 
kurš ir savienojums ar formulu (Ie)

.

 5. Savienojums ar formulu (I), jebkurā tā stereoizomērā formā 
vai stereoizomēru formu maisījumā jebkurā attiecībā, vai farmacei-
tiski pieņemams tā sāls saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 4. pretenzijai, 
kurā R2 ir izvēlēts no rindas, kas sastāv no R5-N(R6)-C(O)- grupas 
un R5-N(R6)-CH2- grupas.
 6. Savienojums ar formulu (I), jebkurā tā stereoizomērā formā 
vai stereoizomēru formu maisījumā jebkurā attiecībā, vai farmacei-
tiski pieņemams tā sāls saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 4. pretenzijai, 
kurā R2 ir izvēlēts no rindas, kas sastāv no R7-C(O)-NH-CH2- grupas 
un R7-S(O)2-NH-CH2- grupas.
 7. Savienojums ar formulu (I), jebkurā tā stereoizomērā formā 
vai stereoizomēru formu maisījumā jebkurā attiecībā, vai farmacei-
tiski pieņemams tā sāls saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 5. pretenzijai, 
kurš ir savienojums ar formulu (Ie)

,
kurā
Ar ir fenilgrupa, kura ir neaizvietota vai aizvietota ar vienu vai 
vairākiem identiskiem vai atšķirīgiem aizvietotājiem R1;
R1 ir izvēlēts no rindas, kas sastāv no halogēna atoma, C1-6alkil-
grupas, HO- grupas un C1-6alkil-O- grupas;
R2 ir izvēlēts no rindas, kas sastāv no R5-N(R6)-C(O)- grupas un 
R5-N(R6)-CH2- grupas;
R3 ir izvēlēts no rindas, kas sastāv no ūdeņraža atoma, halogēna 
atoma un C1-4alkilgrupas;
R4 ir ūdeņraža atoms vai viens vai vairāki identiski vai atšķirīgi 
aizvietotāji, kas izvēlēti no rindas, kas sastāv no halogēna atoma 
un C1-4alkilgrupas;
viena no R5 un R6 grupām ir ūdeņraža atoms un otra no R5 un 
R6 grupām ir izvēlēta no rindas, kas sastāv no C1-6alkilgrupas un 

C3-7cikloalkilgrupas, kurā C1-6alkilgrupa ir neaizvietota vai aizvietota 
ar vienu vai vairākiem identiskiem vai atšķirīgiem aizvietotājiem 
R10, un C3-7cikloalkilgrupa ir neaizvietota vai aizvietota ar vienu vai 
vairākiem identiskiem vai atšķirīgiem aizvietotājiem R11;
R10 ir izvēlēts no rindas, kas sastāv no R14 grupas, fluora atoma, 
HO- grupas, C1-6alkil-O- grupas, R15-C(O)-O- grupas, R15-NH-C(O)-
O- grupas, HO-S(O)2-O- grupas, (HO)2P(O)-O- grupas, (HO)2P(O)-O-
CH2-O-C(O)-O- grupas, R16-N(R17)- grupas un R18-C(O)-N(R17)- 
grupas;
R11 ir izvēlēts no rindas, kas sastāv no C1-4alkilgrupas, HO-C1-4alkil-
grupas, R16-N(R17)-C1-4alkilgrupas, fluora atoma, HO- grupas, 
C1-6alkil-O- grupas, HO-S(O)2-O- grupas, (HO)2P(O)-O- grupas, 
R16-N(R17)- grupas un R18-C(O)-N(R17)- grupas;
R14 ir 3- līdz 10-locekļu, monociklisks vai biciklisks gredzens, 
kurš ir piesātināts, daļēji nepiesātināts vai aromātisks un satur 0, 
1, 2 vai 3 identiskus vai atšķirīgus gredzena heteroatomus, kas 
izvēlēti no rindas, kas sastāv no slāpekļa atoma, skābekļa atoma 
un sēra atoma un kurš ir neaizvietots vai aizvietots ar vienu vai 
vairākiem identiskiem vai atšķirīgiem aizvietotājiem R20;
R15 un R18 neatkarīgi viens no otra ir izvēlēti no rindas, kas sastāv 
no C1-6alkilgrupas, C3-7cikloalkilgrupas un C3-7cikloalkil-C1-4alkilgrupas;
R16 un R17 neatkarīgi viens no otra ir izvēlēti no rindas, kas 
sastāv no ūdeņraža atoma, C1-6alkilgrupas, C3-7cikloalkilgrupas un 
C3-7cikloalkil-C1-4alkilgrupas,
vai grupas R16 un R17 kopā ar slāpekļa atomu, kas tās ietver, 
veido 5- līdz 6-locekļu, monociklisku, piesātinātu heterocikla gru-
pu, kura papildus slāpekļa atomam, kas ietver R16 un R17, satur 
0 vai 1 papildu gredzena heteroatomu, kas izvēlēts no rindas, kas 
sastāv no slāpekļa atoma, skābekļa atoma un sēra atoma un kurš 
ir neaizvietots vai aizvietots ar vienu vai vairākiem identiskiem vai 
atšķirīgiem aizvietotājiem, kas izvēlēti no rindas, kas sastāv no 
fluora atoma un C1-4alkilgrupas;
R20 ir izvēlēts no rindas, kas sastāv no halogēna atoma, C1-4alkil-
grupas, HO-C1-4alkilgrupas, C3-7cikloalkilgrupas, HO- grupas, okso-
grupas, C1-6alkil-O- grupas, R15-C(O)-O- grupas, R15-NH-C(O)-O- 
grupas, HO-S(O)2-O- grupas, (HO)2P(O)-O- grupas, R16-N(R17)- 
grupas un NC- grupas;
kurā visas cikloalkilgrupas, neatkarīgi no jebkuriem citiem aizvieto-
tājiem, kuri var būt klātesoši pie cikloalkilgrupas, var būt aizvietotas 
ar vienu vai vairākiem identiskiem aizvietotājiem, kas izvēlēti no 
rindas, kas sastāv no fluora atoma un C1-4alkilgrupas;
kurā visas alkilgrupas, neatkarīgi no jebkuriem citiem aizvietotājiem, 
kuri var būt klātesoši pie alkilgrupas, var būt aizvietotas ar vienu 
vai vairākiem fluora atoma aizvietotājiem.
 8. Savienojums ar formulu (I), jebkurā tā stereoizomērā formā 
vai stereoizomēru formu maisījumā jebkurā attiecībā, vai farma-
ceitiski pieņemams tā sāls saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 5. un 
7. pretenziju, kurš ir savienojums ar formulu (Ie)

,
kurā
Ar ir fenilgrupa, kura ir neaizvietota vai aizvietota ar vienu vai 
vairākiem identiskiem vai atšķirīgiem aizvietotājiem R1;
R1 ir izvēlēts no rindas, kas sastāv no halogēna atoma, C1-6alkil-
grupas, HO- grupas un C1-6alkil-O- grupas;
R2 ir izvēlēts no rindas, kas sastāv no R5-N(R6)-C(O)- grupas un 
R5-N(R6)-CH2 grupas;
R3 ir izvēlēts no rindas, kas sastāv no ūdeņraža atoma, halogēna 
atoma un C1-4alkilgrupas;
R4 ir ūdeņraža atoms vai viens, vai vairāki identiski vai atšķirīgi 
aizvietotāji, kas izvēlēti no rindas, kas sastāv no halogēna atoma 
un C1-4alkilgrupas;
viena no R5 un R6 grupām ir ūdeņraža atoms un otra no R5 un 
R6 grupām ir izvēlēta no rindas, kas sastāv no C1-6alkilgrupas un 
C3-7cikloalkilgrupas, kurā C1-6alkilgrupa ir neaizvietota vai aizvietota 
ar vienu vai vairākiem identiskiem vai atšķirīgiem aizvietotājiem 
R10, un C3-7cikloalkilgrupa ir neaizvietota vai aizvietota ar vienu vai 
vairākiem identiskiem vai atšķirīgiem aizvietotājiem R11;
R10 ir izvēlēts no rindas, kas sastāv no R14 grupas, fluora atoma, 
HO- grupas, C1-6alkil-O- grupas, R15-C(O)-O- grupas, R15-NH-C(O)-
O- grupas, HO-S(O)2-O- grupas, (HO)2P(O)-O- grupas, (HO)2P(O)-O-
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CH2-O-C(O)-O- grupas, R16-N(R17)- grupas un R18-C(O)-N(R17)- 
grupas;
R11 ir izvēlēts no rindas, kas sastāv no C1-4alkilgrupas, HO-C1-4alkil-
grupas, R16-N(R17)-C1-4alkilgrupas, fluora atoma, HO- grupas, 
C1-6alkil-O- grupas, HO-S(O)2-O- grupas, (HO)2P(O)-O- grupas, 
R16-N(R17)- grupas un R18-C(O)-N(R17)- grupas;
R15 un R18 neatkarīgi viens no otra ir izvēlēti no rindas, kas sastāv 
no C1-6alkilgrupas, C3-7cikloalkilgrupas un C3-7cikloalkil-C1-4alkilgrupas;
R16 un R17 neatkarīgi viens no otra ir izvēlēti no rindas, kas 
sastāv no ūdeņraža atoma, C1-6alkilgrupas, C3-7cikloalkilgrupas un 
C3-7cikloalkil-C1-4alkilgrupas,
vai grupas R16 un R17 kopā ar slāpekļa atomu, kas tās ietver, 
veido 5- līdz 6-locekļu, monociklisku, piesātinātu heterocikla gru-
pu, kura papildus slāpekļa atomam, kas ietver R16 un R17, satur 
0 vai 1 papildu gredzena heteroatomu, kas izvēlēts no rindas, kas 
sastāv no slāpekļa atoma, skābekļa atoma un sēra atoma un kurš 
ir neaizvietots vai aizvietots ar vienu vai vairākiem identiskiem vai 
atšķirīgiem aizvietotājiem, kas izvēlēti no rindas, kas sastāv no 
fluora atoma un C1-4alkilgrupas;
kurā visas cikloalkilgrupas, neatkarīgi no jebkuriem citiem aizvieto-
tājiem, kuri var būt klātesoši pie cikloalkilgrupas, var būt aizvietotas 
ar vienu vai vairākiem identiskiem aizvietotājiem, kas izvēlēti no 
rindas, kas sastāv no fluora atoma un C1-4alkilgrupas;
kurā visas alkilgrupas, neatkarīgi no jebkuriem citiem aizvietotājiem, 
kuri var būt klātesoši pie alkilgrupas, var būt aizvietotas ar vienu 
vai vairākiem fluora atoma aizvietotājiem.
 9. Savienojums ar formulu (I) saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
8. pretenzijai, kurš ir izvēlēts no rindas, kas sastāv no:
2-(2-o-tolil-hroman-6-iloksi)-tiazol-5-karbonskābes [2-(2-oksoimid-
azolidin-1-il)-etil]-amīda,
2-(2-o-tolil-hroman-6-iloksi)-tiazol-5-karbonskābes (2-hidroksi-etil)-
amīda,
2-(2-fenil-hroman-6-iloksi)-tiazol-5-karbonskābes ciklopropilamīda,
2-((S)-2-o-tolil-hroman-6-iloksi)-tiazol-5-karbonskābes (2-hidroksi-
etil)-amīda,
2-(2-okso-pirolidin-1-il)-N-[2-(2-o-tolil-hroman-6-iloksi)-tiazol-5-il-
metil]-acet amīda,
izoksazol-5-karbonskābes [2-(2-o-tolil-hroman-6-iloksi)-tiazol-
5-ilmetil]-amīda,
2-(2-o-tolil-hroman-6-iloksi)-tiazol-5-karbonskābes propilamīda,
4-metil-2-(2-o-tolil-hroman-6-iloksi)-tiazol-5-karbonskābes (izoksazol-
5-ilmetil)-amīda,
2-[2-(5-fluor-2-metil-fenil)-hroman-6-iloksi]-tiazol-5-karbonskābes 
(2-hidroksi-etil)-amīda,
2-[2-(5-fluor-2-metil-fenil)-hroman-6-iloksi]-tiazol-5-karbonskābes 
propilamīda,
fosforskābes mono-(2-{[2-((S)-2-o-tolil-hroman-6-iloksi)-tiazol-5-
karbon il]-amino}-etil)estera,
2-(2-fenil-hroman-6-iloksi)-tiazol-5-karbonskābes (6,7-dihidro-5H-
pirolo[2,1-c][1,2,4]triazol-3-ilmetil)-amīda,
2-(2-fenil-hroman-6-iloksi)-tiazol-5-karbonskābes propilamīda,
2-(2-fenil-hroman-6-iloksi)-tiazol-5-karbonskābes (2-hlor-piridin-
4-ilmetil)-amīda,
2-(2-fenil-hroman-6-iloksi)-tiazol-5-karbonskābes (1,5-dimetil-1H-
pirazol-4-ilmetil)-amīda,
1,3,5-trimetil-1H-pirazol-4-sulfonskābes [2-(2-fenil-hroman-6-iloksi)-
tiazol-5-ilmetil]-amīda,
2-((R)-2-o-tolil-hroman-6-iloksi)-tiazol-5-karbonskābes (2-hidroksi-
etil)-amīda un
[2-(2-fenil-hroman-6-iloksi)-tiazol-5-ilmetil]-piridin-4-ilmetil-amīna,
vai farmaceitiski pieņemams tā sāls.
 10. Savienojums ar formulu (I) saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
9. pretenzijai, jebkurā tā stereoizomērā formā vai stereoizomēru 
formu maisījumā jebkurā attiecībā, vai farmaceitiski pieņemams 
tā sāls, kurš nav savienojums, kurā vienlaikus Ar grupa ir neaiz-
vietota fenilgrupa vai 3-fluorfenilgrupa, grupas R3 un R4 ir ūdeņ-
raža atoms, viena no grupām R5 un R6 ir ūdeņraža atoms, otra 
no grupām R5 un R6 ir R40-C1-4alkilgrupa, un R7 ir R40 grupa 
vai R40-C1-4alkilgrupa, kurā R40 grupa ir pirazolilgrupa, kura ir 
neaizvietota vai aizvietota ar vienu vai vairākiem identiskiem vai 
atšķirīgiem C1-4alkilgrupas aizvietotājiem, un izslēgtie savienojumi 
ir izslēgti kā nesaistīti savienojumi un to 2,2,2-trifluoracetātu formā.
 11. Savienojums ar formulu (I) saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
10. pretenzijai, jebkurā tā stereoizomērā formā vai stereoizomē-

ru formu maisījumā jebkurā attiecībā, kurš ir 2-(2-o-tolil-hroman-
6-iloksi)-tiazol-5-karbonskābes (2-hidroksi-etil)-amīds.
 12. Savienojums ar formulu (I) saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
10. pretenzijai, kurš ir 2-((S)-2-o-tolil-hroman-6-iloksi)-tiazol-5-
karbon skābes (2-hidroksi-etil)-amīds.
 13. Savienojums ar formulu (I) saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
10. pretenzijai, jebkurā tā stereoizomērā formā vai stereoizomēru 
formu maisījumā jebkurā attiecībā, kurš ir izoksazol-5-karbonskābes 
[2-(2-o-tolil-hroman-6-iloksi)-tiazol-5-ilmetil]-amīds.
 14. Savienojums ar formulu (I) saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
10. pretenzijai, jebkurā tā stereoizomērā formā vai stereoizomē-
ru formu maisījumā jebkurā attiecībā, kurš ir 2-(2-o-tolil-hroman-
6-iloksi)-tiazol-5-karbonskābes propilamīds.
 15. Savienojums ar formulu (I) saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
10. pretenzijai, jebkurā tā stereoizomērā formā vai stereoizomēru 
formu maisījumā jebkurā attiecībā, kurš ir 2-[2-(5-fluor-2-metil-fenil)-
hroman-6-iloksi]-tiazol-5-karbonskābes (2-hidroksi-etil)-amīds.
 16. Savienojums ar formulu (I) saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
10. pretenzijai, kurš ir fosforskābes mono-(2-{[2-((S)-2-o-tolil-hroman-
6-il oksi)-tiazol-5-karbonil]-amino}-etil)esteris vai farmaceitiski pieņe-
mams tā sāls.
 17. Savienojums ar formulu (I) saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
10. pretenzijai, kurš ir 2-((R)-2-o-tolil-hroman-6-iloksi)-tiazol-5-
karbon skābes (2-hidroksi-etil)-amīds.
 18. Savienojums ar formulu (I) saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
10. pretenzijai, kurš ir fosforskābes mono-(2-{[2-((S)-2-o-tolil-hroman-
6-il oksi)-tiazol-5-karbonil]-amino}-etil)estera dinātrija sāls.
 19. Paņēmiens savienojuma ar formulu (I), saskaņā ar jebkuru 
no 1. līdz 18. pretenzijai, iegūšanai

,

kurš ietver savienojuma ar formulu (XV) ciklizāciju savienojumā ar 
formulu (XVI), savienojuma ar formulu (XVI) pārvēršanu savienojumā 
ar formulu (II), savienojuma ar formulu (II) reakciju ar savienojumu 
ar formulu (III), iegūstot savienojumu ar formulu (IV), un savienojuma 
ar formulu (IV) pārvēršanu savienojumā ar formulu (I), kurā grupas 
Ar, R3 un R4 savienojumos ar formulām (II), (III), (IV), (XV) un (XVI) 
ir definētas kā savienojumos ar formulu (I), grupa G2 savienoju-
mos ar formulu (XV) ir hidroksilgrupa vai nukleofili aizvietojama 
aizejošā grupa, grupa G3 savienojumos ar formulām (XV) un (XVI) 
ir broma atoms vai C1-4alkil-O- grupa, un grupa Y savienojumos 
ar formulām (III) un (IV) ir R50-O-C(O)- grupa, H-C(O)- grupa vai 
NC- grupa, kurā R50 grupa ir C1-4alkilgrupa.
 20. Paņēmiens saskaņā ar 19. pretenziju, kurā tiek iegūts 
savienojums ar formulu (Iq), kurā hirālais oglekļa atoms, kas ietver 
grupu Ar, ir klātesošs viena veida konfigurācijā

,
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kurš ietver savienojuma ar formulu (XVa) ciklizāciju, kurā hirālais 
oglekļa atoms, kas ietver grupu Ar, ir klātesošs viena veida kon-
figurācijā, savienojumā ar formulu (XVIa), savienojuma ar formu-
lu (XVIa) pārvēršanu savienojumā ar formulu (IIa), savienojuma 
ar formulu (IIa) reakciju ar savienojumu ar formulu (III), iegūstot 
savienojumu ar formulu (IVd), un savienojuma ar formulu (IVd) 
pārvēršanu savienojumā ar formulu (Iq), kurā grupas Ar, R2, R3 un 
R4 savienojumos ar formulām (Iq), (IIa), (III), (IVd), (XVa) un (XVIa) 
ir definētas kā savienojumos ar formulu (I), grupa G2 savienoju-
mos ar formulu (XVa), grupa G3 savienojumos ar formulām (XVa) 
un (XVIa) un grupa Y savienojumos ar formulām (III) un (IVd) ir 
definētas kā savienojumos ar formulām (XV), (XVI), (III) un (IV) 
19. pretenzijā.
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 (57) 1. Savienojums, kas atbilst formulai (I):

,
kurā:
R1 attēlo:
 • -C1-4alkilgrupu,
 • -C1-4halogēnalkilgrupu;
R2 attēlo:
 • grupu:

,
 • grupu:

,
 • grupu: -A -X;
R3 attēlo:
 • ūdeņraža atomu,
 • halogēna atomu,
 • -C1-6alkilgrupu,
 • ciāngrupu,
 • -CO2H grupu,
 • -CONH2 grupu;
A attēlo:
 • arilgrupu vai heteroarilgrupu;
X nav vai attēlo:

 • halogēna atomu,
 • ciāngrupu,
 • oksogrupu,
 • -(CH2)nOH grupu,
 • -C1-6halogēnalkilgrupu,
 • -C1-6alkilgrupu,
 • -C1-6alkoksigrupu,
 • -(CH2)n-arilgrupu,
 • -CHOH-arilgrupu,
 • heterocikla grupu,
 • heteroarilgrupu,
 • -C1-6alkil-heterocikla grupu,
 • -C1-6alkil-heteroarilgrupu,
 • -C1-6alkil-COORa grupu,
 • -C1-6alkil-NRaRb grupu,
 • -heteroaril-(CH2)n-NRaRb grupu,
 • -(CH2)n-NRa-C(O)-Rb grupu,
 • -NRaRb grupu,
 • -NRa-(CH2)n-O-Rb grupu,
 • -NRa-heterocikla grupu,
 • -NRa-arilgrupu,
 • -NRa-C(O)-(CH2)n-NRaRb grupu,
 • -NRa-C(O)-arilgrupu,
 • -NRaC(O)-C1-6alkilgrupu,
 • -NRa-C(O)-C1-6alkil-arilgrupu,
 • -NRa-C(O)-(CH2)n-O-Rb grupu,
 • -NRa-SO2-(CH2)n-arilgrupu,
 • -NRa-SO2-(CH2)n-NRaRb grupu,
 • -NRa-SO2-Rb grupu,
 • -NRa-SO2-aril-O-arilgrupu,
 • -NRa-SO2-aril-(CH2)n-NRb-C(O)-Rb grupu,
 • -COORa grupu,
 • -CONRaRb grupu,
 • -C(O)-NRa-(CH2)n-O-Rb grupu,
 • -C(O)-NRa-aril-C(O)-NRaRb grupu,
 • -C(O)-NRa-(CH2)n-NRaRb grupu,
 • -C(O)-NRa-(CH2)n-heteroarilgrupu,
 • -O-(CH2)n-NRaRb grupu,
 • -O-heterocikla grupu,
 • -CO-heterocikla grupu,
 • -CO-heteroarilgrupu,
 • -SO2NRaRb grupu,
 • -SO2-heterocikla grupu,
Ra un Rb neatkarīgi attēlo:
 • ūdeņraža atomu,
 • -C1-6alkilgrupu;
n attēlo 0, 1, 2 vai 3
bāzes vai skābes aditīvā sāls veidā un arī hidrāta veidā.
 2. Savienojums ar formulu (I) saskaņā ar 1. pretenziju, kas 
raksturīgs ar to, ka R3 attēlo ūdeņraža atomu vai halogēna atomu, 
konkrētāk, hlora atomu; bāzes vai skābes aditīvā sāls veidā un arī 
hidrāta veidā.
 3. Savienojums ar formulu (I) saskaņā ar vienu no 1. un 
2. pretenzijas, kas raksturīgs ar to, ka R1 attēlo etilgrupu vai tri fluor-
etil grupu; bāzes vai skābes aditīvā sāls veidā un arī hidrāta veidā.
 4. Savienojums ar formulu (I) saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
3. pretenzijai, kas raksturīgs ar to, ka R2 attēlo grupu -A-X ar A, 
kurš attēlo arilgrupu vai heteroarilgrupu, un X, kurš nav vai attēlo 
heterocikla grupu, NRaRb grupu, C1-6alkilgrupu, halogēna atomu, 
konkrētāk, hlora vai fluora atomu, ciāngrupu, NRa-SO2-Rb grupu, 
CO-heterocikla grupu; bāzes vai skābes aditīvā sāls veidā un arī 
hidrāta veidā.
 5. Savienojums ar formulu (I) saskaņā ar jebkuru no iepriek-
šējām pretenzijām, kas izvēlēts no šādiem savienojumiem:
 - savienojuma 1: 7-(pirid-2-il)-5-(2,2,2-trifluoretil)-1,5-di hidro-
4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 2: 7-(2-aminopirid-3-il)-5-(2,2,2-trifluoretil)-1,5-
dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 3: 7-(2-fluorfenil)-5-(2,2,2-trifluoretil)-1,5-di-
hidro-4H-pir azolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 4: 5-etil-7-pirid-2-il-1,5-dihidro-4H-pir azolo[4,3- 
c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 5: 5-etil-7-(4-fluorfenil)-2,5-dihidro-4H-pir-
azolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
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 - savienojuma 6: 7-(pirid-4-il)-5-(2,2,2-trifluoretil)-1,5-di hidro-
4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 7: 5-etil-7-pirid-4-il-1,5-dihidro-4H-pir azolo[4,3- 
c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 8: 7-(2-dimetilaminofenil)-5-etil-1,5-di hidro-4H-
pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 9: N-(3-dimetilaminopropil)-4-(5-etil-4-okso-4,5-
dihidro-1H-pirazolo[4,3-c]hinolin-7-il)benzamīda;
 - savienojuma 10: 5-etil-7-(4-piperazin-1-ilfenil)-1,5-di hidro-4H-
pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 11: 5-etil-7-[4-(4-metilpiperazin-1-il)fenil]-1,5-di-
hidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 12: 7-[2-(morfolin-4-ilkarbonil)fenil]-5-(2,2,2-
trifluoretil)-1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 13: N-(2-dimetilaminoetil)-4-(5-etil-4-okso-4,5-
dihidro-1H-pirazolo[4,3-c]hinolin-7-il)benzamīda;
 - savienojuma 14: 7-(2-morfolin-4-ilfenil)-5-(2,2,2-trifluor etil)-
1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 15: 7-[4-(1-dimetilaminoetil)fenil]-5-etil-1,5-di-
hidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 16: 7-(2-morfolin-4-ilmetilfenil)-5-(2,2,2-trifluor-
etil)-1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 17: 5-etil-7-(2-morfolin-4-ilmetilfenil)-1,5-di hidro-
4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 18: 5-etil-7-[4-(piperazīn-1-karbonil)fenil]-1,5-di-
hidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 19: 7-[4-(4-metilpiperazin-1-il)fenil]-5-(2,2,2-
trifluor etil)-1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 20: 5-etil-7-(2-piperazin-1-ilpirimidin-5-il)-1,5-di-
hidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 21: 5-etil-7-[4-(4-metilpiperazīn-1-karbon il)fen il]-
1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 22: 5-etil-7-[4-(1-pirolidin-1-iletil)fenil]-1,5-di hidro-
4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 23: 7-(4-dietilaminofenil)-5-(2,2,2-trifluor etil)-1,5-
dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 24: 7-(4-amino-2-metilfenil)-5-etil-1,5-dihidro-4H-
pir azolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 25: 7-(4-morfolin-4-ilfenil)-5-(2,2,2-trifluor etil)-
1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 26: 5-etil-7-(4-morfolin-4-ilfenil)-1,5-dihidro-4H-
pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 27: 5-(5-etil-4-okso-4,5-dihidro-1H-pirazolo[4,3-
c]hinolin-7-il)-2-fluor-N-metilbenzamīda;
 - savienojuma 28: 5-etil-7-(2-fluor-5-metoksifenil)-1,5-di hidro-
4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 29: 7-[3-hlor-4-(morfolīn-4-karbonil)fenil]-5-etil- 
1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 30: 7-[4-(piperazin-1-il)fenil]-5-(2,2,2-trifluor etil)-
1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 31: 5-etil-7-[2-(4-metilpiperazin-1-il)pirimidin-
5-il]-1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 32: 7-(4-dimetilaminofenil)-5-(2,2,2-trifluoretil)-
1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 33: 2-hlor-4-(5-etil-4-okso-4,5-dihidro-1H-pir-
azolo[4,3-c]hinolin-7-il)benzamīda;
 - savienojuma 34: 5-etil-7-(1H-indazol-5-il)-1,5-dihidro-4H-
pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 35: N-etil-3-(5-etil-4-okso-4,5-dihidro-1H-pir-
azolo[4,3-c]hinolin-7-il)benzamīda;
 - savienojuma 36: 5-(5-etil-4-okso-4,5-dihidro-1H-pirazolo[4,3-
c]hinolin-7-il)-2-fluor-benzamīda;
 - savienojuma 37: N-(2-dimetilaminoetil)-3-(5-etil-4-okso-4,5-
dihidro-1H-pirazolo[4,3-c]hinolin-7-il)benzamīda;
 - savienojuma 38: N-[4-(5-etil-4-okso-4,5-dihidro-1H-pir-
azolo[4,3-c]hinolin-7-il)benzil]acetamīda;
 - savienojuma 39: 3-(5-etil-4-okso-4,5-dihidro-1H-pirazolo[4,3-
c]hinolin-7-il)-N-(2-metoksietil)benzamīda;
 - savienojuma 40: 7-(3-hidroksifenil)-5-(2,2,2-trifluoretil)-1,5-di-
hidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 41: 7-(2-hlor-3-fluorpirid-4-il)-5-(2,2,2-trifluor etil)-
1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 42: 7-(2-{5-[(propan-2-ilamino)metil]furan-2- 
il}fenil)-5-(2,2,2-trifluoretil)-2,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;

 - savienojuma 43: N-[2-(5-etil-4-okso-4,5-dihidro-1H-pir-
azolo[4,3-c]hinolin-7-il)fenil]metānsulfonamīda;
 - savienojuma 44: 7-(2-aminofenil)-5-etil-1,5-dihidro-4H-pir-
azolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 45: 5-etil-7-(3-morfolin-4-ilfenil)-1,5-dihidro-4H-
pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 46: N-[2-(5-etil-4-okso-4,5-dihidro-1H-pir-
azolo[4,3-c]hinolin-7-il)fenil]acetamīda;
 - savienojuma 47: 5-etil-7-(2-hidroksifenil)-1,5-dihidro-4H-
pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 48: 5-etil-7-[4-(morfolīn-4-sulfonil)fenil]-1,5-di-
hidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 49: 7-(2-hidroksimetil-4-metoksifenil)-5-(2,2,2-
trifluoretil)-1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 50: 5-etil-7-(3-pirazol-1-ilfenil)-1,5-dihidro-4H-
pir azolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 51: 5-etil-7-(1H-indol-5-il)-1,5-dihidro-4H-pir-
azolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 52: 5-(5-etil-4-okso-4,5-dihidro-1H-pirazolo[4,3-
c]hinolin-7-il)-tiofēn-2-karbonitrila;
 - savienojuma 53: 7-(3-hlor-2-hidroksifenil)-5-(2,2,2-trifluor etil)-
1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 54: 5-etil-7-(2-hidroksi-3-metoksifenil)-1,5-di-
hidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 55: metil-3-amino-4-[4-okso-5-(2,2,2-trifluor etil)-
4,5-dihidro-1H-pirazolo[4,3-c]hinolin-7-il]benzoāta;
 - savienojuma 56: 5-et i l -7-(4-meti l -3,4-dihidro-2H-ben-
zo[1,4]oks azin-7-il)-1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 57: 7-(2,5-dihlorpirid-3-il)-5-(2,2,2-trifluor etil)-1,5-
dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 58: 7-(2-hlor-5-metoksifenil)-5-etil-1,5-dihidro-
4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 59: N-(3-dimetilaminopropil)-3-(5-etil-4-okso-4,5-
dihidro-1H-pirazolo[4,3-c]hinolin-7-il)benzamīda;
 - savienojuma 60: 5-etil-7-(4-fluor-2-hidroksifenil)-1,5-di hidro-
4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 61: 5-etil-7-(2-fluor-4-metoksifenil)-1,5-di hidro-
4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 62: 7-(4-aminometilfenil)-5-etil-1,5-dihidro-4H-
pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 63: 5-etil-7-(2-fluor-3-metoksifenil)-1,5-di hidro-
4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 64: 7-(2-dimetilaminometilfenil)-5-etil-1,5-di hidro-
4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 65: 4-(5-etil-4-okso-4,5-dihidro-1H-pirazolo[4,3-
c]hinolin-7-il)benzoskābes;
 - savienojuma 66: 7-[6-(piperazin-1-il)pirid-3-il]-5-(2,2,2-tri fluor-
etil)-1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 67: 5-etil-7-[6-(piperazin-1-il)pirid-3-il]-1,5-di-
hidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 68: 7-[2-(4-metilpiperazin-1-il)pirid-4-il]-5-(2,2,2-
tri fluoretil)-1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 69: 5-etil-7-[2-(4-metilpiperazin-1-il)pirid-4-il]-1,5-
dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 70: 7-[2-(piperazin-1-il)pirid-4-il]-5-(2,2,2-tri fluor-
etil)-1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 71: 5-etil-7-(2-piperazin-1-ilpirid-4-il)-1,5-di hidro-
4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 72: 7-(2-metilpirid-3-il)-5-(2,2,2-trifluoretil)-1,5-
dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 73: 5-etil-7-(2-metilpirid-3-il)-1,5-dihidro-4H-pir-
azolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 74: 7-(2-hlor-6-metilpirid-3-il)-5-etil-1,5-di hidro-
4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 75: 7-(2-hlor-6-metilpirid-3-il)-5-(2,2,2-tri fluor etil)-
1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 76: 7-(2-hlorpirid-4-il)-5-(2,2,2-trifluoretil)-1,5-di-
hidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 77: 7-(2-fluorpirid-3-il)-5-(2,2,2-trifluoretil)-1,5-
dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 78: 5-etil-7-(2-fluorpirid-3-il)-1,5-dihidro-4H-
pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 79: 7-(6-hlor-2-metilpirid-3-il)-5-(2,2,2-trifluor etil)-
1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
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 - savienojuma 80: 7-(2-metoksipirid-3-il)-5-(2,2,2-trifluor etil)-2,5-
dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 81: 5-etil-7-(2-metoksipirid-3-il)-1,5-dihidro-4H-
pir azolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 82: 7-(6-hlor-4-metilpirid-3-il)-5-(2,2,2-trifluor etil)-
1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 83: 7-[6-(morfolin-4-il)pirid-3-il]-5-(2,2,2-trifluor-
etil)-1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 84: 7-[6-(3-dimetilaminopropoksi)pirid-3-il]-
5-etil-1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 85: 5-etil-7-hinolin-8-il-1,5-dihidro-4H-pir-
azolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 86: 7-(6-hlorpirid-2-il)-5-(2,2,2-trifluoretil)-2,5-di-
hidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 87: 5-etil-7-hinolin-6-il-1,5-dihidro-4H-pir-
azolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 88: 7-(6-hlorpirid-3-il)-5-(2,2,2-trifluoretil)-1,5-di-
hidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 89: 7-(6-hlor-5-metilpirid-3-il)-5-(2,2,2-trifluor etil)-
1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 90: 5-etil-7-(3-fluorpirid-4-il)-1,5-dihidro-4H-
pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 91: 7-(3-hlorpirid-4-il)-5-etil-1,5-dihidro-4H-
pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 92: 5-etil-7-(6-fluor-5-metilpirid-3-il)-1,5-di hidro-
4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 93: 7-(2-etoksipirid-3-il)-5-etil-1,5-dihidro-4H-
pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 94: 5-etil-7-(5-metoksipirid-3-il)-1,5-dihidro-4H-
pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 95: 7-(6-aminopirid-3-il)-5-etil-1,5-dihidro-4H-
pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 96: 5-etil-7-pirid-3-il-2,5-dihidro-4H-pir azolo[4,3- 
c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 97: 7-(2-hlor-6-izopropilpirid-3-il)-5-(2,2,2-tri fluor-
etil)-1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 98: 7-(5-hlor-2-metoksipirid-4-il)-5-(2,2,2-tri fluor-
etil)-1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 99: 7-(pirid-3-iloksi)-5-(2,2,2-trifluoretil)-2,5-di-
hidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 100: 5-etil-7-(pirid-3-iloksi)-2,5-dihidro-4H-pir-
azolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 101: 7-(pirid-3-ilamino)-5-(2,2,2-trifluoretil)-2,5-
dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 102: 5-(2,2-difluoretil)-7-pirid-4-il-1,5-dihidro-4H-
pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 103: 5-ciklopropilmetil-7-pirid-4-il-1,5-dihidro-4H-
pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 104: 5-propil-7-pirid-4-il-1,5-dihidro-4H-pir-
azolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 105: 5-(2,2-difluorciklopropilmetil)-7-pirid-4-il-1,5-
dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 106: 5-(2-fluoretil)-7-pirid-4-il-1,5-dihidro-4H-pir-
azolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 107: 5-izopropil-7-pirid-4-il-1,5-dihidro-4H-pir-
azolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 108: 5-ciklopropil-7-pirid-4-il-1,5-dihidro-4H-pir-
azolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 109: 8-fluor-7-pirid-2-il-5-(2,2,2-trifluoretil)-1,5-di-
hidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 110: 7-(2-hlorpirid-3-il)-8-metil-5-(2,2,2-trifluoretil)-
1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 111: 7-(2-hlorpirid-3-il)-5-(2,2,2-trifluoretil)-1,5-
dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 112: 7-[2-(dimetilamino)fenil]-5-(2,2,2-trifluor etil)-
1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 113: izopropil 2-[4-okso-5-(2,2,2-trifluoretil)-4,5-
dihidro-1H-pirazolo[4,3-c]hinolin-7-il]benzoāta;
 - savienojuma 114: ciklopropānkarbonskābes {2-[4-okso-5-(2,2,2- 
tri fluor etil)-4,5-dihidro-1H-pirazolo[4,3-c]hinolin-7-il]fen il}amīda;
 - savienojuma 115: 7-[2-(1-metil-1H-imidazol-2-karbonil)fenil]-
5-(2,2,2-trifluoretil)-1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 116: 7-(4-ciklopentilpirimidin-5-il)-5-(2,2,2-tri-
fluoretil)-1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;

 - savienojuma 117: 7-(4-cikloheksilpirimidin-5-il)-5-(2,2,2-trifluor-
etil)-1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 118: 7-(2-propilaminometilfenil)-5-(2,2,2-trifluor-
etil)-1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 119: 2-metoksi-N-{2-[4-okso-5-(2,2,2-trifluor etil)-
4,5-dihidro-1H-pirazolo[4,3-c]hinolin-7-il]fenil}acetamīda;
 - savienojuma 120: N-{2-[4-okso-5-(2,2,2-trifluoretil)-4,5-di hidro-
1H-pirazolo[4,3-c]hinolin-7-il]fenil}izobutiramīda;
 - savienojuma 121: N-{4-metil-2-[4-okso-5-(2,2,2-trifluor etil)-4,5-
dihidro-1H-pirazolo[4,3-c]hinolin-7-il]fenil}propionamīda;
 - savienojuma 122: N-izopropil-2-[4-okso-5-(2,2,2-trifluor etil)-4,5-
dihidro-1H-pirazolo[4,3-c]hinolin-7-il]benzamīda;
 - savienojuma 123: 7-[4-metil-2-(piperidin-4-iloksi)fenil]-5-(2,2,2-
tri fluor etil)-1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 124: 7-[2-(1,4-diazepan-1-ilmetil)fenil]-5-(2,2,2-
tri fluoretil)-1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 125: etil-2-[4-okso-5-(2,2,2-trifluoretil)-4,5-di hidro-
1H-pirazolo[4,3-c]hinolin-7-il]benzoāta;
 - savienojuma 126: 7-(2-aminofenil)-5-(2,2,2-trifluoretil)-2,5-di-
hidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 127: 7-(2-piperazin-1-ilfenil)-5-(2,2,2-trifluor etil)-
2,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 128: 7-(6-metoksipirid-3-il)-5-(2,2,2-trifluor etil)-1,5-
dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 129: 7-(5-hlor-2-fluorpirid-3-il)-5-(2,2,2-trifluor etil)-
1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 130: N-{5-metil-3-[4-okso-5-(2,2,2-trifluor etil)-4,5-
dihidro-1H-pirazolo[4,3-c]hinolin-7-il]pirid-2-il}acetamīda;
 - savienojuma 131: 7-[2-(2-hidroksietil)fenil]-5-(2,2,2-trifluor etil)-
1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 132: 7-(2-amino-5-fluorpirid-3-il)-5-(2,2,2-trifluor-
etil)-1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 133: 7-[2-(pirolidīn-1-sulfonil)fenil]-5-(2,2,2-trifluor-
etil)-1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 134: N-izopropil-2-[4-okso-5-(2,2,2-trifluor etil)-4,5-
dihidro-1H-pirazolo[4,3-c]hinolin-7-il]benzolsulfonamīda;
 - savienojuma 135: 7-(2-fluor-5-metilpirid-3-il)-5-(2,2,2-trifluor-
etil)-1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 136: N,N-dietil-2-[4-okso-5-(2,2,2-trifluoretil)-4,5-
dihidro-1H-pirazolo[4,3-c]hinolin-7-il]benzolsulfonamīda;
 - savienojuma 137: 7-(6-amino-4-metilpirid-3-il)-5-(2,2,2-
trifluoretil)-1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 138: 7-(6-metoksi-2-metilpirid-3-il)-5-(2,2,2-
trifluoretil)-1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 139: 7-(5-metil-6-[1,2,4]triazol-4-ilpirid-3-il)-5-
(2,2,2-trifluoretil)-1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 140: 7-(4-metil-6-[1,2,4]triazol-4-ilpirid-3-il)-5-
(2,2,2-trifluoretil)-1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 141: 7-[6-(morfolīn-4-karbonil)pirid-3-il]-5-(2,2,2-
trifluoretil)-1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 142: 7-(6-amino-2-metilpirid-3-il)-5-(2,2,2-
trifluoretil)-1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 143: 7-(4-etilpirimidin-5-il)-5-(2,2,2-trifluor etil)-1,5-
dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 144: metil-{2-[4-okso-5-(2,2,2-trifluoretil)-4,5-di-
hidro-1H-pirazolo[4,3-c]hinolin-7-il]fenil}acetāta;
 - savienojuma 145: 7-(4-metoksipirid-2-il)-5-(2,2,2-trifluor etil)-1,5-
dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 146: 7-(4-propilpirimidin-5-il)-5-(2,2,2-trifluor etil)-
1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 147: N-{6-metil-5-[4-okso-5-(2,2,2-trifluor etil)-4,5-
dihidro-1H-pirazolo[4,3-c]hinolin-7-il]pirid-2-il}propionamīda;
 - savienojuma 148: 7-(2-oksazol-5-ilfenil)-5-(2,2,2-trifluor etil)-1,5-
dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 149: 7-(4-dimetilamino-2-metoksipirimidin-5-il)-
5-(2,2,2-trifluoretil)-1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 150: 7-[2-(5-etil-[1,2,4]oksadiazol-3-il)fenil]-5-
(2,2,2-tri fluoretil)-1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 151: N-{2-[4-okso-5-(2,2,2-trifluoretil)-4,5-di hidro-
1H-pirazolo[4,3-c]hinolin-7-il]benzil}acetamīda;
 - savienojuma 152: 7-[5-(hidroksifenilmetil)pirid-2-il]-5-(2,2,2-tri-
fluor etil)-1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 153: 6-[4-okso-5-(2,2,2-trifluoretil)-4,5-di hidro-1H-
pirazolo[4,3-c]hinolin-7-il]piridīn-2-karbonitrila;
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 - savienojuma 154: 7-(6-hidroksimetilpirid-2-il)-5-(2,2,2-trifluor-
etil)-1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 155: 7-[3-(2-dimetilaminoetoksi)fenil]-5-(2,2,2-
trifluor etil)-1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 156: metil-2-[4-okso-5-(2,2,2-trifluoretil)-4,5-di-
hidro-1H-pirazolo[4,3-c]hinolin-7-il]benzoāta;
 - savienojuma 157: 7-(5-hidroksimetilpirid-2-il)-5-(2,2,2-trifluor-
etil)-1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 158: 7-(2-metoksipirid-4-il)-5-(2,2,2-trifluor etil)-1,5-
dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 159: 7-(2-[1,2,4]triazol-1-ilmetilfenil)-5-(2,2,2-tri-
fluor etil)-1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 160: 7-(4-fenilpirimidin-5-il)-5-(2,2,2-trifluor etil)-
1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 161: 7-(6-metoksi-4-metilpirid-3-il)-5-(2,2,2-tri fluor-
etil)-1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 162: 7-(4-izopropilpirimidin-5-il)-5-(2,2,2-trifluor-
etil)-1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 163: 7-(6-fluorpirid-2-il)-5-(2,2,2-trifluoretil)-1,5-
dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 164: metil-6-[4-okso-5-(2,2,2-trifluoretil)-4,5-di-
hidro-1H-pirazolo[4,3-c]hinolin-7-il]piridīn-2-karboksilāta;
 - savienojuma 165: 7-(5-fluorpirid-2-il)-5-(2,2,2-trifluoretil)-1,5-
dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 166: 7-[2-(4-metilpiperazin-1-il)pirid-3-il]-5-(2,2,2-
tri fluoretil)-1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 167: 7-(3-aminopirid-4-il)-5-(2,2,2-trifluoretil)-1,5-
dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 168: 7-(2,6-dimetilpirid-4-il)-5-(2,2,2-trifluor etil)-
1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 169: 7-(3-hlorpirid-2-il)-5-(2,2,2-trifluoretil)-1,5-
dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 170: metil-3-[4-okso-5-(2,2,2-trifluoretil)-4,5-di-
hidro-1H-pirazolo[4,3-c]hinolin-7-il]piridīn-2-karboksilāta;
 - savienojuma 171: 7-(6-metilpirid-2-il)-5-(2,2,2-trifluoretil)-1,5-
dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 172: 7-[2-(morfolin-4-il)pirid-3-il]-5-(2,2,2-trifluor-
etil)-1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 173: 5-(2,2,2-trifluoretil)-7-(2-trifluormetilpirid-3-
il)-1,5-di hidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 174: 7-(2-ciklopropilaminopirid-3-il)-5-(2,2,2-tri-
fluor etil)-1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 175: 5-(2,2,2-trifluoretil)-7-(3-trifluormetilpirid-
2-il)-1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 176: 3-[4-okso-5-(2,2,2-trifluoretil)-4,5-di hidro-1H-
pirazolo[4,3-c]hinolin-7-il]piridīn-2-karbonitrila;
 - savienojuma 177: 2-[4-okso-5-(2,2,2-trifluoretil)-4,5-di hidro-1H-
pirazolo[4,3-c]hinolin-7-il]piridīn-3-karbonitrila;
 - savienojuma 178: metil-2-[4-okso-5-(2,2,2-trifluoretil)-4,5-di-
hidro-1H-pirazolo[4,3-c]hinolin-7-il]nikotinoāta;
 - savienojuma 179: 7-(2-propoksipirid-3-il)-5-(2,2,2-trifluor etil)-
1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 180: 7-(3-hidroksipirid-2-il)-5-(2,2,2-trifluor etil)-1,5-
dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 181: 7-[2-(4-fluorfenilamino)pirid-3-il]-5-(2,2,2-
trifluor etil)-1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 182: 7-(2-metilaminofenil)-5-(2,2,2-trifluor etil)-1,5-
dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 183: 7-(2-etoksipirid-3-il)-5-(2,2,2-trifluoretil)-1,5-
dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 184: 7-(2-izopropoksipirid-3-il)-5-(2,2,2-trifluor etil)-
1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 185: 7-(5-hlor-2-metoksipirid-3-il)-5-(2,2,2-tri fluor-
etil)-1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 186: 7-(2-metilpirid-4-il)-5-(2,2,2-trifluoretil)-1,5-
dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 187: 7-(4-metilpirid-2-il)-5-(2,2,2-trifluoretil)-1,5-
dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 188: 7-(6-morfolin-4-ilpirid-2-il)-5-(2,2,2-trifluor-
etil)-1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 189: 7-(4-metilaminofenil)-5-(2,2,2-trifluor etil)-1,5-
dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 190: 5-(2,2,2-trifluoretil)-7-(6-trifluormetilpirid-3-
il)-1,5-di hidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;

 - savienojuma 191: 7-(6-metoksipirid-2-il)-5-(2,2,2-trifluor etil)-1,5-
dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 192: 7-[4-(2H-tetrazol-5-il)fenil]-5-(2,2,2-trifluor-
etil)-2,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 193: 7-(3,5-dihlorpirid-2-il)-5-(2,2,2-trifluor etil)-1,5-
dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 194: 8-hlor-7-(pirid-2-il)-5-(2,2,2-trifluoretil)-1,5-
dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 195: 8-brom-7-pirid-2-il-5-(2,2,2-trifluoretil)-1,5-
dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 196: 8-hlor-7-(pirid-4-il)-5-(2,2,2-trifluoretil)-1,5-
dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 197: 8-brom-7-(pirid-4-il)-5-(2,2,2-trifluoretil)-2,5-
dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 198: 8-hlor-5-etil-7-pirid-4-il-1,5-dihidro-4H-
pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 199: 8-hlor-7-(2-hlorpirid-3-il)-5-(2,2,2-trifluor etil)-
1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 200: 8-metil-7-pirid-2-il-5-(2,2,2-trifluoretil)-1,5-
dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 201: 4-okso-7-pirid-4-il-5-(2,2,2-trifluoretil)-4,5-
dihidro-2H,4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-8-karbonitrila;
 - savienojuma 202: 4-okso-7-pirid-4-il-5-(2,2,2-trifluoretil)-4,5-
dihidro-2H,4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-8-karbonskābes;
 - savienojuma 203: 3-[4-okso-5-(2,2,2-trifluoretil)-4,5-di hidro-1H-
pirazolo[4,3-c]hinolin-7-il]piridīn-2-karbonskābes;
 - savienojuma 204: 2-[4-okso-5-(2,2,2-trifluoretil)-4,5-di hidro-1H-
pirazolo[4,3-c]hinolin-7-il]benzoskābes;
 - savienojuma 205: 4-okso-7-(pirid-4-il)-5-(2,2,2-trifluoretil)-4,5-
dihidro-2H-pirazolo[4,3-c]hinolin-8-karboksamīda;
 - savienojuma 206: 7-[2-(morfolin-4-ilkarbonil)pirid-3-il]-5-(2,2,2-
tri fluoretil)-1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 207: N-[2-(dimetilamino)etil]-N-metil-2-[4-okso-5-
(2,2,2-trifluoretil)-4,5-dihidro-1H-pirazolo[4,3-c]hinolin-7-il]benzamīda;
 - savienojuma 208: N-(2-dimetilaminoetil)-N-etil-2-[4-okso-
5-(2,2,2-trifluoretil)-4,5-dihidro-1H-pirazolo[4,3-c]hinolin-7-il]benz-
amīda;
 - savienojuma 209: 7-{2-[(4-metil-1,4-diazepan-1-il)karbon-
il]fenil}-5-(2,2,2-trifluoretil)-1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-
4-ona;
 - savienojuma 210: 7-{2-[(4-metilpiperazin-1-il)karbonil]fenil}-
5-(2,2,2-trifluoretil)-1,5-dihidro-4H,4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 211: N-(3-karbamoilfenil)-2-[4-okso-5-(2,2,2-tri-
fluor etil)-4,5-dihidro-1H-pirazolo[4,3-c]hinolin-7-il]benzamīda;
 - savienojuma 212: N-(3-dimetilaminopropil)-2-[4-okso-5-(2,2,2-
tri fluoretil)-4,5-dihidro-1H-pirazolo[4,3-c]hinolin-7-il]benzamīda;
 - savienojuma 213: N,N-dimetil-3-[4-okso-5-(2,2,2-trifluor etil)-4,5-
dihidro-1H-pirazolo[4,3-c]hinolin-7-il]piridīn-2-karboksamīda;
 - savienojuma 214: 2-[4-okso-5-(2,2,2-trifluoretil)-4,5-dihidro-1H-
pir azolo[4,3-c]hinolin-7-il]-N-[2-(pirid-4-il)etil]benzamīda;
 - savienojuma 215: N-[2-(dimetilamino)etil]-N-metil-3-[4-okso-
5-(2,2,2-trifluoretil)-4,5-dihidro-1H-pirazolo[4,3-c]hinolin-7-il]piridīn-
2-karboksamīda;
 - savienojuma 216: 7-[2-(1,4-oksazepan-4-ilkarbonil)pirid-3-il]-
5-(2,2,2-trifluoretil)-1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 217: N-metil-3-[4-okso-5-(2,2,2-trifluoretil)-4,5-
dihidro-1H-pirazolo[4,3-c]hinolin-7-il]piridīn-2-karboksamīda;
 - savienojuma 218: 2-[4-okso-5-(2,2,2-trifluoretil)-4,5-di hidro-1H-
pirazolo[4,3-c]hinolin-7-il]-N-(pirid-3-ilmetil)benzamīda;
 - savienojuma 219: N-etil-2-[4-okso-5-(2,2,2-trifluoretil)-4,5-di-
hidro-1H-pirazolo[4,3-c]hinolin-7-il]-N-(pirid-4-ilmetil)benzamīda;
 - savienojuma 220: 3-[4-okso-5-(2,2,2-trifluoretil)-4,5-di hidro-1H-
pirazolo[4,3-c]hinolin-7-il]piridīn-2-karboksamīda;
 - savienojuma 221: N-[2-(dimetilamino)etil]-N-etil-3-[4-okso-5-
(2,2,2-trifluoretil)-4,5-dihidro-1H-pirazolo[4,3-c]hinolin-7-il]piridīn-
2-karboksamīda;
 - savienojuma 222: 7-[2-((2S,6R)-2,6-dimetilmorfolīn-4-karbon-
il)pirid-3-il]-5-(2,2,2-trifluoretil)-1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-
4-ona;
 - savienojuma 223: N-{3-[4-okso-5-(2,2,2-trifluoretil)-4,5-di hidro-
1H-pirazolo[4,3-c]hinolin-7-il]pirid-2-il}acetamīda;
 - savienojuma 224: 3-dimetilamino-N-{2-[4-okso-5-(2,2,2-tri- 
fluor etil)-4,5-dihidro-2H,4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-7-il]fenil}propion-
amīda;
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 - savienojuma 225: 4-(dimetilamino)-N-{2-[4-okso-5-(2,2,2-tri-
fluor etil)-4,5-dihidro-1H-pirazolo[4,3-c]hinolin-7-il]fenil}butānamīda;
 - savienojuma 226: N-{4-[4-okso-5-(2,2,2-trifluoretil)-4,5-di hidro-
1H-pirazolo[4,3-c]hinolin-7-il]pirid-3-il}acetamīda;
 - savienojuma 227: N-{3-[4-okso-5-(2,2,2-trifluoretil)-4,5-di hidro-
1H-pirazolo[4,3-c]hinolin-7-il]pirid-2-il}ciklopropānkarboks amīda;
 - savienojuma 228: 2-metoksi-N-{4-[4-okso-5-(2,2,2-trifluor etil)-
4,5-dihidro-1H-pirazolo[4,3-c]hinolin-7-il]pirid-3-il}-2-fenil acet amīda;
 - savienojuma 229: N-{4-[4-okso-5-(2,2,2-trifluoretil)-4,5-di hidro-
1H-pirazolo[4,3-c]hinolin-7-il]pirid-3-il}-2-fenilpropionamīda;
 - savienojuma 230: 2-(3-hlorfenil)-N-{4-[4-okso-5-(2,2,2-tri fluor-
etil)-4,5-dihidro-1H-pirazolo[4,3-c]hinolin-7-il]pirid-3-il}acet amīda;
 - savienojuma 231: 2-(2,4-dihlorfenil)-N-{4-[4-okso-5-(2,2,2-tri-
fluor etil)-4,5-dihidro-1H-pirazolo[4,3-c]hinolin-7-il]pirid-3-il}acet amīda;
 - savienojuma 232: N-{2-[4-okso-5-(2,2,2-trifluoretil)-4,5-di hidro-
2H-pirazolo[4,3-c]hinolin-7-il]fenil}metānsulfonamīda;
 - savienojuma 233: 2-(dimetilamino)-N-{2-[4-okso-5-(2,2,2-tri fluor-
etil)-4,5-dihidro-1H-pirazolo[4,3-c]hinolin-7-il]fenil}etānsulfon amīda;
 - savienojuma 234: N-{2-[4-okso-5-(2,2,2-trifluoretil)-4,5-di hidro-
1H-pirazolo[4,3-c]hinolin-7-il]fenil}-1-fenilmetānsulfonamīda;
 - savienojuma 235: 3-hlor-N-{2-[4-okso-5-(2,2,2-trifluoretil)-4,5-
dihidro-1H-pirazolo[4,3-c]hinolin-7-il]fenil}benzolsulfonamīda;
 - savienojuma 236: N-{4-[4-okso-5-(2,2,2-trifluoretil)-4,5-di hidro-
1H-pirazolo[4,3-c]hinolin-7-il]pirid-3-il}metānsulfonamīda;
 - savienojuma 237: N-{4-[4-okso-5-(2,2,2-trifluoretil)-4,5-di hidro-
1H-pirazolo[4,3-c]hinolin-7-il]pirid-3-il}-1-fenilmetānsulfon amīda;
 - savienojuma 238: 3-hlor-N-{4-[4-okso-5-(2,2,2-trifluoretil)-4,5-
dihidro-1H-pirazolo[4,3-c]hinolin-7-il]pirid-3-il}benzolsulfonamīda;
 - savienojuma 239: N-(4-metoksi-3-{4-[4-okso-5-(2,2,2-trifluor-
etil)-4,5-dihidro-1H-pirazolo[4,3-c]hinolin-7-il]pirid-3-ilsulf amoil}benz-
il)acet amīda;
 - savienojuma 240: N-{4-[4-okso-5-(2,2,2-trifluoretil)-4,5-di hidro-
1H-pirazolo[4,3-c]hinolin-7-il]pirid-3-il}-2-fenoksibenzolsulfon amīda;
 - savienojuma 241: N-metil-N-{3-[4-okso-5-(2,2,2-trifluor etil)-4,5-
dihidro-1H-pirazolo[4,3-c]hinolin-7-il]pirid-2-il}acetamīda;
 - savienojuma 242: N-metil-N-{3-[4-okso-5-(2,2,2-trifluor etil)-4,5-
dihidro-1H-pirazolo[4,3-c]hinolin-7-il]pirid-2-il}ciklopropānkarboks-
amīda;
 - savienojuma 243: 7-[2-(metilamino)pirid-3-il]-5-(2,2,2-trifluor-
etil)-1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 244: 7-[2-(1,4-diazepan-1-il)pirid-3-il]-5-(2,2,2-tri-
fluor etil)-1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 245: 7-(3,4,5,6-tetrahidro-2H-[1,2’]bipiridinil-3’-il)-
5-(2,2,2-trifluoretil)-2,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 246: 7-[2-(3-hidroksipirolidin-1-il)pirid-3-il]-5-
(2,2,2-tri fluoretil)-1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 247: 7-[2-(3,4-dihidroksipirolidin-1-il)pirid-3-il]-
5-(2,2,2-trifluoretil)-2,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 248: 7-[2-(dimetilamino)pirid-3-il]-5-(2,2,2-tri fluor-
etil)-1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 249: 7-{2-[etil(metil)amino]pirid-3-il}-5-(2,2,2-tri-
fluor etil)-1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 250: 7-{2-[(2-hidroksietil)(metil)amino]pirid-3-il}-
5-(2,2,2-trifluoretil)-1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 251: 7-[2-(pirolidin-1-il)pirid-3-il]-5-(2,2,2-trifluor-
etil)-1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 252: 7-[2-(1,4-oksazepan-4-il)pirid-3-il]-5-(2,2,2-
tri fluor etil)-1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 253: 7-[2-(3-oksopiperazin-1-il)pirid-3-il]-5-(2,2,2-
tri fluor etil)-1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 254: 7-[2-(azetidin-1-il)pirid-3-il]-5-(2,2,2-trifluor-
etil)-1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 255: 7-{2-[(2-metoksietil)metilamino]pirid-3-il}-5-
(2,2,2-tri fluoretil)-2,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 256: 7-[2-(4-acetilpiperazin-1-il)pirid-3-il]-5-(2,2,2-
tri fluoretil)-2,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 257: 7-[2-(dietilamino)pirid-3-il]-5-(2,2,2-tri fluor-
etil)-1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 258: 7-[2-(ciklobutilamino)pirid-3-il]-5-(2,2,2-tri-
fluor etil)-1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 259: 7-[2-(2,6-dimetilmorfolin-4-il)pirid-3-il]-5-
(2,2,2-tri fluoretil)-2,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 260: 7-[2-(4-ciklopropilpiperazin-1-il)pirid-4-il]-
5-(2,2,2-trifluoretil)-2,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;

 - savienojuma 261: 7-(2-cikloheksilaminopirid-3-il)-5-(2,2,2-tri-
fluor etil)-2,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 262: 7-[2-(izopropilmetilamino)pirid-3-il]-5-(2,2,2-
tri fluoretil)-2,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 263: 7-(2-ciklopentilaminopirid-3-il)-5-(2,2,2-tri-
fluor etil)-2,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 264: 7-(6-pirolidin-1-ilpirid-2-il)-5-(2,2,2-trifluor etil)-
2,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 265: 7-[6-(2,6-dimetilmorfolin-4-il)pirid-2-il]-5-
(2,2,2-tri fluoretil)-2,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 266: 7-{2-[cikloheksil(metil)amino]pirid-3-il}-5-
(2,2,2-tri fluoretil)-1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 267: 7-[2-(4-ciklopropilpiperazin-1-il)pirid-3-il]-5-
(2,2,2-tri fluoretil)-2,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 268: 7-[3-(4-ciklopropilpiperazin-1-il)fenil]-5-(2,2,2-
tri fluoretil)-1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 269: 7-[2-(4-acetil-1,4-diazepan-1-il)pirid-3-il]-5-
(2,2,2-tri fluoretil)-1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 270: 7-[2-(4-metil-1,4-diazepan-1-il)pirid-3-il]-
5-(2,2,2-trifluoretil)-1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 271: 7-[2-(4-ciklopropil-[1,4]diazepan-1-il)pirid- 
3-il]-5-(2,2,2-trifluoretil)-2,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin- 
4-ona;
 - savienojuma 272: 7-[2-(3-fluorpirolidin-1-il)pirid-3-il]-5-(2,2,2-
tri fluoretil)-2,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 273: 7-[2-(4-fluorpiperidin-1-il)pirid-3-il]-5-(2,2,2-
trifluoretil)-1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 274: 7-(2-hidroksipirid-3-il)-5-(2,2,2-trifluor etil)-1,5-
dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 275: 7-(1-oksipirid-2-il)-5-(2,2,2-trifluoretil)-1,5-
dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 276: 7-(1-oksipirid-4-il)-5-(2,2,2-trifluoretil)-1,5-
dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
bāzes vai skābes aditīvā sāls veidā un arī hidrāta veidā.
 6. Savienojums ar formulu (I) saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām 
pretenzijām, kas izvēlēts no šādiem savienojumiem:
 - savienojuma 1: 7-(pirid-2-il)-5-(2,2,2-trifluoretil)-1,5-di hidro-
4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 2: 7-(2-aminopirid-3-il)-5-(2,2,2-trifluoretil)-1,5-
dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 6: 7-(pirid-4-il)-5-(2,2,2-trifluoretil)-1,5-di hidro-
4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 19: 7-[4-(4-metilpiperazin-1-il)fenil]-5-(2,2,2-tri-
fluor etil)-1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 67: 5-etil-7-[6-(piperazin-1-il)pirid-3-il]-1,5-di-
hidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 68: 7-[2-(4-metilpiperazin-1-il)pirid-4-il]-5-(2,2,2-
tri fluoretil)-1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 69: 5-etil-7-[2-(4-metilpiperazin-1-il)pirid-4-il]-1,5-
dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 72: 7-(2-metilpirid-3-il)-5-(2,2,2-trifluoretil)-1,5-
di hidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 74: 7-(2-hlor-6-metilpirid-3-il)-5-etil-1,5-di hidro-
4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 75: 7-(2-hlor-6-metilpirid-3-il)-5-(2,2,2-trifluor etil)-
1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 76: 7-(2-hlorpirid-4-il)-5-(2,2,2-trifluoretil)-1,5-di-
hidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 77: 7-(2-fluorpirid-3-il)-5-(2,2,2-trifluoretil)-1,5-
dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 79: 7-(6-hlor-2-metilpirid-3-il)-5-(2,2,2-trifluor etil)-
1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 83: 7-[6-(morfolin-4-il)pirid-3-il]-5-(2,2,2-trifluor-
etil)-1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 88: 7-(6-hlorpirid-3-il)-5-(2,2,2-trifluoretil)-1,5-di-
hidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 111: 7-(2-hlorpirid-3-il)-5-(2,2,2-trifluoretil)-1,5-
dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 168: 7-(2,6-dimetilpirid-4-il)-5-(2,2,2-trifluor etil)-
1,5-di hidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 169: 7-(3-hlorpirid-2-il)-5-(2,2,2-trifluoretil)-1,5-
dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 171: 7-(6-metilpirid-2-il)-5-(2,2,2-trifluoretil)-1,5-
di hidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
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 - savienojuma 172: 7-[2-(morfolin-4-il)pirid-3-il]-5-(2,2,2-trifluor-
etil)-1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 176: 3-[4-okso-5-(2,2,2-trifluoretil)-4,5-di hidro-1H-
pirazolo[4,3-c]hinolin-7-il]piridīn-2-karbonitrila;
 - savienojuma 186: 7-(2-metilpirid-4-il)-5-(2,2,2-trifluoretil)-1,5-
dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 196: 8-hlor-7-(pirid-4-il)-5-(2,2,2-trifluoretil)-1,5-
dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 199: 8-hlor-7-(2-hlorpirid-3-il)-5-(2,2,2-trifluor etil)-
1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 209: 7-{2-[(4-metil-1,4-diazepan-1-il)karbon il]fen-
il}-5-(2,2,2-trifluoretil)-1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 232: N-{2-[4-okso-5-(2,2,2-trifluoretil)-4,5-di hidro-
2H-pir azolo[4,3-c]hinolin-7-il]fenil}metānsulfonamīda;
 - savienojuma 248: 7-[2-(dimetilamino)pirid-3-il]-5-(2,2,2-trifluor-
etil)-1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 251: 7-[2-(pirolidin-1-il)pirid-3-il]-5-(2,2,2-trifluor-
etil)-1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 257: 7-[2-(dietilamino)pirid-3-il]-5-(2,2,2-trifluor-
etil)-1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
 - savienojuma 273: 7-[2-(4-fluorpiperidin-1-il)pirid-3-il]-5-(2,2,2-
trifluor etil)-1,5-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]hinolin-4-ona;
bāzes vai skābes aditīvā sāls veidā un arī hidrāta veidā.
 7. Savienojums ar formulu (V):

,

kurā R3 ir, kā definēts 1. pretenzijā, un Hal attēlo halogēna atomu; 
bāzes vai skābes aditīvā sāls veidā un arī hidrāta veidā.
 8. Savienojums ar formulu (VI):

,

kurā R3 ir, kā definēts 1. pretenzijā, Hal attēlo halogēna atomu 
un PG attēlo aizsarggrupu; bāzes vai skābes aditīvā sāls veidā 
un arī hidrāta veidā.
 9. Savienojums ar formulu (VII):

,

kurā R1 un R3 ir, kā definēts 1. pretenzijā, Hal attēlo halogēna 
atomu un PG attēlo aizsarggrupu; bāzes vai skābes aditīvā sāls 
veidā un arī hidrāta veidā.
 10.  Savienojums ar formulu (VIII):

,

kurā R1, R2 un R3 ir, kā definēts 1. pretenzijā, un PG attēlo aiz-
sarggrupu; bāzes vai skābes aditīvā sāls veidā un arī hidrāta veidā.
 11. Savienojums ar formulu (IX):

,

kurā R2 ir, kā definēts 1. pretenzijā, R3 attēlo ūdeņraža atomu, 
halogēna atomu, -C1-6alkilgrupu, ciāngrupu vai -CONH2 grupu un 
PG attēlo aizsarggrupu; bāzes vai skābes aditīvā sāls veidā un 
arī hidrāta veidā.
 12. Savienojums ar formulu (XIV):

,

kurā R1 un R3 ir, kā definēts 1. pretenzijā, Hal attēlo halogēna 
atomu; bāzes vai skābes aditīvā sāls veidā un arī hidrāta veidā.
 13. Savienojums ar formulu (XIX):

,

kurā R1 un R3 ir, kā definēts 1. pretenzijā, un R attēlo ūdeņraža 
atomu vai abas grupas R ir oglekļa atomi, kas saistīti kopā un 
neobligāti aizvietoti ar vienu vai vairākām C1-4alkilgrupām; bāzes 
vai skābes aditīvā sāls veidā un arī hidrāta veidā.
 14. Savienojums ar formulu (XX):

,

kurā R1 un R3 ir, kā definēts 1. pretenzijā, un R attēlo ūdeņra-
ža atomu vai abas grupas R ir oglekļa atomi, kas saistīti kopā 
un neobligāti aizvietoti ar vienu vai vairākām C1-4alkilgrupām, un 
PG attēlo aizsarggrupu; bāzes vai skābes aditīvā sāls veidā un 
arī hidrāta veidā.
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 (54) GĀZES IZKLIEDĒŠANAS PANELIS IZMANTOŠANAI CIE-

TU DAĻIŅU APSTRĀDES IERĪCĒS
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  GAS DISTRIBUTION PLATE INTENDED FOR USE IN 
DEVICES FOR TREATING SOLID PARTICLES

 (57) 1. Apstrādes kamera ar cietu daļiņu apstrādes ierīces 
gāzes izkliedēšanas paneli, kas raksturīga ar to, ka izkliedēšanas 
panelis (4) sastāv no vismaz viena apakšējā mezgla (7) un vismaz 
viena augšējā mezgla (11), turklāt katrs mezgls (7, 11) sastāv no 
vismaz diviem paneļiem (8, 12), kuri savā starpā ir savienoti vienā 
un tajā pašā plaknē un kuriem pretskatā ir gredzena forma, turklāt 
augšējā mezgla (11) paneļi (12) tajā pašā plaknē koncentriski pār-
klājas ar vismaz vienu daļu no apakšējā mezgla (7) paneļiem (8) 
un vismaz viens no mezgliem (7, 11) ir savienots ar elementu (14) 
vertikālai mezgla augstuma mainīšanai.
 2. Apstrādes kamera ar cietu daļiņu apstrādes ierīces gāzes 
izkliedēšanas paneli atbilstoši 1. pretenzijai, kas raksturīga ar to, 
ka starp augšējiem paneļiem (12) un apakšējiem paneļiem (8) ir 
ierīkotas barjeras (27, 28), kas virza vielas (5) plūsmu tādā veidā, 
ka šīs barjeras (27, 28) un paneļi (12, 8) kopā veido daudzas at-
veres (6), kas ir paredzētas vielas (5) plūsmas vadīšanai cauri šim 
izkliedēšanas paneļa (4) elementam tādā veidā, ka vielai (5), kas 
plūst no apgabala, kuru pārklāj jebkura augšējā paneļa (12) ārējā 
mala, ir tangenciāla ātruma komponente, kas ir pretēja vielas (5) 
ātruma komponentei, kas plūst no apgabala, kuru pārklāj jebkura 
augšējā paneļa (12) iekšējā mala.
 3. Apstrādes kamera ar cietu daļiņu apstrādes ierīces gāzes 
izkliedēšanas paneli atbilstoši 1. vai 2. pretenzijai, kas raksturīga ar 
to, ka mezgla (7, 11) pacelšanai/nolaišanai domātais elements (14) 
ir pneimatisks vai hidraulisks cilindrs.
 4. Apstrādes kamera ar cietu daļiņu apstrādes ierīces gāzes 
izkliedēšanas paneli atbilstoši jebkurai no 1. līdz 3. pretenzijai, 
kas raksturīga ar to, ka elements (14) mezgla (7, 11) augstuma 
vertikālai mainīšanai ar mezglu (7, 11) ir savienots ar vārpstu (15).
 5. Apstrādes kamera ar cietu daļiņu apstrādes ierīces gāzes 
izkliedēšanas paneli atbilstoši 1. un 4. pretenzijai, kas raksturīga 
ar to, ka izkliedēšanas paneļa (4) elementa apakšējais mezgls (7) 
ir nekustīgs un augšējais mezgls (11) ir savienots ar elementu (14) 
mezgla augstuma vertikālai mainīšanai.
 6. Apstrādes kamera ar cietu daļiņu apstrādes ierīces gāzes 
izkliedēšanas paneli atbilstoši jebkurai no 1. un 4. pretenzijas, 
raksturīga ar to, ka izkliedēšanas paneļa (4) elementa augšējais 
mezgls (11) ir nekustīgs un apakšējais mezgls (7) ir savienots ar 
elementu (14) mezgla augstuma vertikālai mainīšanai.
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 (54) JAUNI PIPERAZĪNA ANALOGI KĀ PLAŠA SPEKTRA 

PRETGRIPAS LĪDZEKĻI
  NOVEL PIPERAZINE ANALOGS AS BROAD-SPECTRUM 

INFLUENZA ANTIVIRALS
 (57) 1. Savienojums ar formulu (I)

,
ieskaitot tā farmaceitiski pieņemamus sāļus,
raksturīgs ar to, ka Het ir 5- vai 6-locekļu heterocikls ar -N, -O vai 
-S blakus -Ar aizvietotājam vai blakus atomam, kam pievienots 
-Ar aizvietotājs,
Ar ir arilgrupa vai heteroarilgrupa,
R ir -CH3, -CH2F vai -CH=CH2 grupa,
W ir -Cl vai -Br atoms, -NO2 , -CHO, -CH=CH2 vai -CN grupa,
X ir -Cl atoms, -CH3 vai -CN grupa,
Y ir N atoms vai -CH grupa, un
Z ir (C1-C6)alkilgrupa, (C3-C6)cikloalkilgrupa, aizvietota arilgrupa, 
aizvietota heteroarilgrupa, OR1 vai NHR1, turklāt R1 ir izvēlēts no 
grupas, kurā ietilpst H atoms, arilgrupa, heteroarilgrupa, (C1-C6)alkil-
grupa un (C3-C6)cikloalkilgrupa,
termins „cikloalkilgrupa” attiecas uz monociklisku vai kondensētu 
gredzenu grupu, kur ciklu veido tikai oglekļa atomi, turklāt vienam 
vai vairākiem gredzeniem nepiemīt pilnīgi konjugēta pī-elektronu 
sistēma, un turklāt tikai no oglekļa atomiem veidotais monocikls 
vai kondensētu gredzenu grupa var būt neaizvietota vai aizvietota 
ar vienu vai vairākiem aizvietotājiem, kuri ir individuāli izvēlē-
ti no sekojošām grupām: halogēna atoms, alkilgrupa, arilgrupa, 
hetero arilgrupa, heteroalicikliska grupa, hidroksilgrupa, alkoksi-
grupa, ariloksigrupa, heteroariloksigrupa, heteroaliciklooksigrupa, 
tio hidroksil grupa, tioalkoksigrupa, tioariloksigrupa, tioheteroaril oksi-
grupa, tioheteroaliciklooksigrupa, ciāngrupa, nitrogrupa, karbonil-
grupa, tiokarbonilgrupa, O-karbamilgrupa, N-karbamilgrupa, O-tio-
karbamil grupa, N-tiokarbamilgrupa, C-amidogrupa, C-tioamidogrupa, 
N-amidogrupa, C-karboksilgrupa, O-karboksilgrupa, sulfinilgrupa, 
sulfonilgrupa, sulfonamidogrupa, trihalogēnmetānsulfonamidogrupa, 
trihalogēnmetānsulfonilgrupa, sililgrupa, guanilgrupa, guanidīngrupa, 
ureidogrupa, fosfonilgrupa, aminogrupa un -NRxRy grupa,
termins „aizvietota arilgrupa” nozīmē, ka arilgrupa ir aizvietota ar 
vienu vai vairākiem aizvietotājiem, kas izvēlēti no sekojošiem: halo-
gēna atoms, alkilgrupa, arilgrupa, heteroarilgrupa, hetero alicikliska 
grupa, hidroksilgrupa, alkoksigrupa, ariloksigrupa, heteroariloksigru-
pa, hetero aliciklooksigrupa, tiohidroksilgrupa, tioalkoksigrupa, tio aril-
oksi grupa, tioheteroariloksigrupa, tioheteroaliciklooksigrupa, ciāngru-
pa, nitrogrupa, karbonilgrupa, O-karbamilgrupa, N-karbamilgrupa, 
C-amidogrupa, N-amidogrupa, C-karboksilgrupa, O-karboksilgrupa, 
sulfinilgrupa, sulfonilgrupa, sulfonamidogrupa, trihalogēnmetilgrupa, 
ureidogrupa, aminogrupa un -NRxRy grupa,
termins „aizvietota heteroarilgrupa” nozīmē, ka heteroarilgrupa ir 
aizvietota ar vienu vai vairākiem aizvietotājiem, kas izvēlēti no 
sekojošiem: halogēna atoms, alkilgrupa, cikloalkilgrupa, arilgrupa, 
heteroarilgrupa, heteroalicikliska grupa, hidroksilgrupa, alkoksigrupa, 
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aril oksi grupa, heteroariloksigrupa, heteroaliciklooksigrupa, tio alk-
oksi grupa, tiohidroksilgrupa, tioariloksigrupa, tioheteroariloksigrupa, 
tioheteroaliciklooksigrupa, ciāngrupa, nitrogrupa, karbonilgrupa, 
O-karbamilgrupa, N-karbamilgrupa, C-amidogrupa, N-amidogrupa, 
C-karboksilgrupa, O-karboksilgrupa, sulfinilgrupa, sulfonilgrupa, 
sulfonamidogrupa, trihalogēnmetilgrupa, ureidogrupa, aminogrupa 
un -NRxRy grupa, turklāt Rx un Ry ir tādi, kā noteikts iepriekš, un 
turklāt Rx un Ry ir neatkarīgi izvēlēti no grupas, kurā ietilpst H atoms, 
alkilgrupa, cikloalkilgrupa, arilgrupa, karbonilgrupa, C-karb oksil grupa, 
sulfonilgrupa, trihalogēnmetilgrupa un no abiem kopā veidots 5- vai 
6-locekļu heteroaliciklisks gredzens.
 2. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt Het ir izvēlēts 
no grupas, kurā ietilpst:

 3. Savienojums saskaņā ar 2. pretenziju, turklāt Het ir 5- vai 
6-locekļu heterocikls ar -N atomu blakus -Ar aizvietotāja pievieno-
šanas atomam.
 4. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt Ar ir izvēlēts 
no grupas, kurā ietilpst:

,
turklāt
L ir H atoms, halogēna atoms, ciāngrupa, hidroksilgrupa, amino-
grupa, alkilgrupa, alkoksigrupa, alkilaminogrupa vai amidogrupa,
M ir H atoms, halogēna atoms, ciāngrupa, hidroksilgrupa, amino-
grupa, alkilgrupa, alkoksigrupa, alkilaminogrupa vai amidogrupa,
Q ir H atoms, halogēna atoms, ciāngrupa, hidroksilgrupa, amino-
grupa, alkilgrupa, alkoksigrupa, alkilaminogrupa vai amidogrupa,
U ir H atoms, halogēna atoms, ciāngrupa, hidroksilgrupa, amino-
grupa, alkilgrupa, alkoksigrupa, alkilaminogrupa vai amidogrupa,
X1 ir O vai S atoms, NH vai CH2 grupa, N-alkilgrupa vai N-arilgrupa,
Y1 ir O vai S atoms, NH vai CH2 grupa, N-alkilgrupa vai N-arilgrupa.
 5. Savienojums saskaņā ar 4. pretenziju, turklāt Ar ir fenilgrupa.
 6. Savienojums saskaņā ar 5. pretenziju, turklāt Ar ir fenilgrupa, 
aizvietota ar metoksigrupu vai hidroksilgrupu.
 7. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt W ir -Cl vai 
-Br atoms, -NO2 vai -CN grupa.
 8. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt X ir -Cl atoms 
vai -CN grupa.

 9. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt Y ir -CH grupa 
vai -N atoms, un Ar ir fenilgrupa, aizvietota ar metoksigrupu vai 
hidroksilgrupu.
 10. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt Z ir aizvietota 
arilgrupa vai aizvietota heteroarilgrupa, kura ir izvēlēta no sekojošas 
grupas:

,

turklāt
L ir H atoms, halogēna atoms, ciāngrupa, hidroksilgrupa, amino-
grupa, alkilgrupa, alkoksigrupa, alkilaminogrupa vai amidogrupa,
M ir H atoms, halogēna atoms, ciāngrupa, hidroksilgrupa, amino-
grupa, alkilgrupa, alkoksigrupa, alkilaminogrupa vai amidogrupa,
Q ir H atoms, halogēna atoms, ciāngrupa, hidroksilgrupa, amino-
grupa, alkilgrupa, alkoksigrupa, alkilaminogrupa vai amidogrupa,
U ir H atoms, halogēna atoms, ciāngrupa, hidroksilgrupa, amino-
grupa, alkilgrupa, alkoksigrupa, alkilaminogrupa vai amidogrupa,
X1 ir O vai S atoms, NH vai CH2 grupa, N-alkilgrupa vai N-arilgrupa,
X2 ir N atoms vai CH grupa, un
Y1 ir O vai S atoms, NH vai CH2 grupa, N-alkilgrupa vai N-arilgrupa.
 11. Savienojums saskaņā ar 10. pretenziju, turklāt Z ir aizvietota 
fenilgrupa.
 12. Savienojums saskaņā ar 11. pretenziju, turklāt minētā fenil-
grupa ir aizvietota ar slāpekli saturošu komponentu.
 13. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt R ir -CH3 vai 
-CH2F grupa.
 14. Savienojums saskaņā ar 2. pretenziju, turklāt Het ir izvēlēts 
no:

 15. Savienojums saskaņā ar 4. pretenziju, turklāt Ar ir izvēlēts 
no grupas, kurā ietilpst:
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 16. Savienojums saskaņā ar 7. pretenziju, turklāt W ir -NO2 gru-
pa vai -Cl vai -Br atoms.
 17. Savienojums saskaņā ar 8. pretenziju, turklāt X ir -Cl atoms.
 18. Savienojums saskaņā ar 9. pretenziju, turklāt Y ir -CH grupa 
vai N atoms.
 19. Savienojums saskaņā ar 13. pretenziju, turklāt R ir 
-CH3 grupa.
 20. Savienojums saskaņā ar 14. pretenziju, turklāt Het ir izvēlēts 
no grupas, kurā ietilpst:

 21. Savienojums saskaņā ar 15. pretenziju, turklāt Ar ir izvēlēts 
no grupas, kurā ietilpst:

 22. Savienojums saskaņā ar 21. pretenziju, turklāt Ar ir fenil-
grupa.
 23. Savienojums saskaņā ar 22. pretenziju, turklāt Ar ir fenil-
grupa, aizvietota ar metoksigrupu vai hidroksilgrupu.
 24. Savienojums saskaņā ar 16. pretenziju, turklāt W ir -NO2 gru-
pa vai -Br atoms.
 25. Savienojums saskaņā ar 18. pretenziju, turklāt Y ir 
-CH grupa.
 26. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, kurš ir izvēlēts no 
grupas, kurā ietilpst:
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un

 27. Farmaceitiska kompozīcija, kas ietver viena vai vairāku 
savienojumu ar formulu (I) saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 26. pre-

tenzijai antivirāli efektīvu daudzumu, kopā ar vienu vai vairākiem 
farmaceitiski pieņemamiem nesējiem, palīgvielām vai atšķaidītājiem.
 28. Savienojums ar formulu (I) saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
26. pretenzijai, un viens vai vairāki farmaceitiski pieņemami nesēji, 
palīgvielas vai atšķaidītāji lietošanai ar gripas vīrusu inficēta zīdītāja 
ārstēšanā.
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 (54) KONTEINERS AR CAURSPĪDĪGU OPTISKU ELEMENTU
  CONTAINER HAVING TRANSPARENT OPTICAL ELE-

MENT
 (57) 1. Konteiners (10) patēriņa precēm, kas ietver:
 - pirmo paneli (16), kura ārējās virsmas zonā ir izveidots 
raksts (22),
 - otro paneli (26), kurš satur caurspīdīgu optisku elementu,
 turklāt pirmais panelis (16) un otrais panelis (26) ir pārvietojami 
attiecībā viens pret otru starp pirmo pozīciju, kurā otrā paneļa 
caurspīdīgais optiskais elements nenosedz rakstu (22) uz pirmā 
paneļa, un otro pozīciju, kurā otrā paneļa (26) caurspīdīgais optiskais 
elements vismaz daļēji nosedz rakstu (22) uz pirmā paneļa (16), 
tādējādi caur caurspīdīgo optisko elementu padarot redzamu iz-
mainīto raksta attēlu.
 2. Konteiners (10) saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt caurspī-
dīgais optiskais elements satur vienu vai vairākas lēcas.
 3. Konteiners (10) saskaņā ar 2. pretenziju, turklāt caur-
spīdīgais optiskais elements satur mikrolēcu matrices loksni ar 
caurspīdīgu pamatslāni un matrici ar mikrolēcām uz caurspīdīgā 
pamatslāņa virsmas.
 4. Konteiners (10) saskaņā ar 3. pretenziju, turklāt mikrolēcu 
loksne satur izliektu lēcu matrici tā, ka otrajā pozīcijā uz pirmā 
paneļa (16) caur mikrolēcu matrices loksni ir redzams palielināts 
raksta (22) attēls.
 5. Konteiners (10) saskaņā ar 3. vai 4. pretenziju, turklāt 
mikrolēcu matrices loksne satur mikrolēcu heksagonālu matrici.
 6. Konteiners (10) saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pre-
tenzijām, turklāt raksts (22), kas ir izveidots uz pirmā paneļa (16) 
ārējās virsmas zonas, ir mikroraksts.
 7. Konteiners (10) saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām preten-
zijām, turklāt pirmais panelis (16) un otrais panelis (26) ir pārbīdāmi 
attiecībā viens pret otru starp pirmo pozīciju un otro pozīciju.
 8. Konteiners (10) saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 6. pretenzijai, 
turklāt pirmais panelis (16) un otrais panelis (26) ir pagriežami 
attiecībā viens pret otru starp pirmo pozīciju un otro pozīciju.
 9. Konteiners (10) saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām preten-
zijām, turklāt papildraksts uz caurspīdīgā optiskā elementa iekšējās 
virsmas ir izveidots tā, ka otrajā pozīcijā papildraksts vismaz daļēji 
nosedz rakstu uz pirmā paneļa.
 10. Konteiners (10) saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām preten-
zijām, kas satur iekšēju slīdni patēriņa preču izvietošanai, turklāt 
pirmais panelis (16) veido iekšējā slīdņa sienu, bet otrais pane-
lis (26) ir uzstādīts uz iekšējā slīdņa, lai pārvietotos attiecībā pret 
pirmo paneli.
 11. Konteiners (10) saskaņā ar 10. pretenziju, kas papildus satur 
ārēju apvalku, kurš ietver otro paneli (26), turklāt ārējais apvalks ir 
uzstādīts ap iekšējo slīdni tā, lai bīdāmi pārvietotos attiecībā pret 
iekšējo slīdni.
 12. Konteiners (10) saskaņā ar 10. vai 11. pretenziju, turklāt 
iekšējais slīdnis satur vismaz vienu viras vāku, kurš ir pārvietojams 
starp slēgtu pozīciju un atvērtu pozīciju.



924

Apstiprinātie Eiropas patenti Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi - 20.06.2015

 13. Konteiners (10) saskaņā ar 12. pretenziju, turklāt otrais pa-
nelis (26) ir uzstādīts tā, ka viras vāka kustība starp slēgto pozīciju 
un atvērto pozīciju izraisa pirmā paneļa (16) un otrā paneļa (26) 
relatīvu kustību starp pirmo pozīciju un otro pozīciju.
 14. Konteiners (10) saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pre-
tenzijām, kas satur vienu vai vairākus smēķēšanas izstrādājumus.
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 (54) PAŅĒMIENS GĀZES CILINDRA AIZSARGĀŠANAI AR 
PLASTMASAS ČAULU

  METHOD FOR PROTECTING A GAS CYLINDER WITH 
A PLASTIC SLEEVE

 (57) 1. Paņēmiens gāzes cilindra aizsargāšanai ar plastmasas 
čaulu (18), kas ietver šādus soļus: plastmasas čaulas (18) novieto-
šanu virs komplementāra piepūšama formētāja (14) no elastomēra 
materiāla; formētāja (14) piepūšanu, lai reversīvi izstieptu plastmasas 
čaulu (18) radiāli; gaisa izlaišanu no formētāja (14); čaulas (18) 
noņemšanu no formētāja (14) un izstieptās plastmasas čaulas (18) 
pielāgošanu gāzes cilindram pirms plastmasas čaula (18) atkal 
saplok.
 2. Paņēmiens saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt formētājs (14) 
tiek piepūsts aizsargierīces (20) iekšpusē.
 3. Paņēmiens saskaņā ar 2. pretenziju, turklāt aizsargierī-
ce (20) ir ievelkama.
 4. Paņēmiens saskaņā ar 3. pretenziju, turklāt aizsargierī-
ces (20) pacelšana tiek veikta, operatoram novietojot abas rokas 
uz kontrolierīces (22), kas ir saistīta ar aizsargierīci.
 5. Paņēmiens saskaņā ar 2. pretenziju, turklāt aizsargierī-
ce (20) ir fiksēta, un čaula (18) un deglis tiek pārvietoti pozīcijā 
un ārā no tās.
 6. Paņēmiens saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzi-
jām, turklāt formētājs (14) satur iekšējo rāmi (16), kas ierobežo tā 
saplakšanu, izlaižot gaisu.
 7. Paņēmiens saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
turklāt formētājs (14) tiek piepūsts pneimatiski vai hidrauliski.
 8. Paņēmiens saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām preten-
zijām, turklāt formētājs (14) tiek piepūsts laika posmā no 15 līdz 
55 sekundēm.
 9. Paņēmiens saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
turklāt plastmasas čaula (18) sastāv no augsta blīvuma polietilē-
na (HDPE).

 10. Paņēmiens saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
turklāt uz plastmasas čaulas (18) ir informatīvi marķējumi.
 11. Paņēmiens saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
turklāt gāzes balons ir medicīniskās gāzes balons.
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 (54) IERĪCE UN PAŅĒMIENS LIETUSŪDENS FILTRĒŠANAI
  A DEVICE AND A METHOD FOR FILTERING STORM-

WATER
 (57) 1. Ierīce (10) lietusūdens filtrēšanai lietusūdens kanalizāci-
jas caurules (11) iekšienē, turklāt ierīce (10) satur filtra mezglu (17) 
un peldošu nesēju (18) ar asi filtra mezgla (17) nešanai, turklāt 
filtra mezgls (17) satur apakšējo daļu (21) un augšējo daļu (22),
 raksturīga ar to, ka nesējs (18) satur dobumu (28) filtra mez-
gla (17) apakšējās daļas (21) uzņemšanai, turklāt dobums (28) 
aksiāli plešas caur nesēju (18) tādā veidā, ka filtra mezgls (17) 
var tikt izvietots nesēja (18) augšpusē, kamēr filtra mezgla (17) 
apakšējā daļa (21) ir izvietota dobumā (28), kā rezultātā lietoša-
nas laikā vismaz daļa no filtra mezgla (17) apakšējās daļas (21) 
ir izvietota zem lietusūdens virsmas (A) lietusūdens kanalizācijas 
caurulē (11), kad tajā ir izvietota un peld ierīce (10); kā arī satur 
caurejošas atveres (30), kas stiepjas radiāli no nesēja (18) ārējās 
virsmas uz dobumu (28) tādā veidā, ka uz virsmas (A) esošais 
lietusūdens var iziet caur atverēm (30) un sasniegt filtra mezgla (17) 
apakšējo daļu (21).
 2. Ierīce saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt filtra mezgla (17) 
augšējā daļa (22) satur slīpu virsmu (23) nefiltrējamu objektu 
novadīšanai uz lietusūdens virsmu (A) lietusūdens kanalizācijas 
caurulē (11).
 3. Ierīce saskaņā ar 2. pretenziju, turklāt filtra mezgla (17) 
augšējā daļa (22) ir koniska.
 4. Ierīce saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
turklāt filtra mezgls (17) satur absorbējošu materiālu, smagos 
metālus filtrējošu kūdru un aktīvo ogli.
 5. Ierīce saskaņā ar 4. pretenziju, turklāt filtra mezgls (17) satur 
pirmo filtra slāni (24), kas satur pirmo absorbējošo materiālu, otro 
filtra slāni (25), kas satur smagos metālus filtrējošo kūdru, trešo 
filtra slāni (26), kas satur aktīvo ogli, un ceturto filtra slāni (27), 
kas satur otru absorbējošo materiālu.
 6. Ierīce saskaņā ar 5. pretenziju, turklāt: filtra slāņi (24-27) 
ir izkārtoti secīgi, un ceturtais filtra slānis (27) vismaz daļēji ir 
izvietots filtra mezgla (17) apakšējā daļā (21).
 7. Ierīce saskaņā ar 5. vai 6. pretenziju, turklāt pirmā filtra 
slāņa (24) pirmais absorbējošais materiāls satur graudainu sintētisku 
šķiedru, otrā filtra slāņa (25) smagos metālus filtrējošā kūdra ir 
veidota granulu formā, trešā filtra slāņa (26) aktīvā ogle ir veidota 
granulu formā, un ceturtā filtra slāņa (27) absorbējošais materiāls 
ir sintētisko šķiedru filcs vai flīss.
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 8. Ierīce saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
turklāt peldošais nesējs (18) ir izgatavots no putu plastmasas, 
tādas kā putu polistirols.
 9. Ierīce saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
turklāt filtra mezgls (17) satur perforētu plastmasas pārsegu.
 10. Ierīce saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
turklāt ierīce (10) ir šaurāka nekā lietusūdens kanalizācijas cauru-
le (11), kurā ir paredzēts to ievietot, lai veidotu atstarpi (19) starp 
ierīci (10) un lietusūdens kanalizācijas caurules (11) iekšieni.
 11. Ierīce saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
turklāt ierīce satur RFID retranslatoru ar ID-numuru un spiediena 
sensoru (31) ierīces masas monitoringam.
 12. Paņēmiens lietusūdens filtrēšanai lietusūdens kanalizācijas 
caurules (11) iekšienē, kas ietver šādus soļus:
 a) filtra mezgla (17), kam ir apakšējā daļa (21) un augšējā 
daļa (22), sagādāšanu,
 b) peldoša nesēja (18) ar asi un dobumu (28), kas aksiāli 
plešas caur nesēju (18) tādā veidā, ka filtra mezgls (17) var tikt 
izvietots nesēja (18) augšpusē, kamēr filtra mezgla (17) apakšējā 
daļa (21) ir izvietota dobumā (28), un ar caurejošām atverēm (30), 
kas plešas radiāli no nesēja (18) ārējās virsmas uz dobumu (28), 
sagādāšanu,
 c) filtra mezgla (17) apakšējās daļas (21) izvietošanu nesēja (18) 
dobumā (28),
 d) nesēja (18) un filtra mezgla (17) izvietošanu lietusūdens 
kanalizācijas caurulē (11) tādā veidā, ka vismaz daļa no filtra 
mezgla (17) apakšējās daļas (21) ir izvietota zem lietusūdens virs-
mas (A) lietusūdens kanalizācijas caurules (11) iekšienē un vismaz 
daļa no augšējās daļas (22) ir izvietota virs minētās virsmas (A),
 e) lietusūdens pievadīšanu filtra mezgla (17) apakšējai daļai (21) 
caur nesēja (18) atverēm (30) un
 f) vismaz lielākās daļas visu lietusūdeņu, kas iekļūst lietusūdens 
kanalizācijas caurulē (11), uzņemšanu ar filtra mezgla (17) augšējās 
daļas (22) palīdzību.
 13. Paņēmiens saskaņā ar 12. pretenziju, kas ietver soli, kurā 
nesējs (18) un filtra mezgls (17) tiek izvietoti lietusūdens kanalizā-
cijas caurulē (11) tādā veidā, ka starp tiem un lietusūdens kana-
lizācijas caurules (11) iekšējo sienu tiek izveidota atstarpe (19).
 14. Paņēmiens saskaņā ar 13. pretenziju, kas ietver soli, kurā 
nefiltrējamais materiāls tiek novadīts uz atstarpi (19) ar filtra mez-
gla (17) augšējās daļas (22) slīpās virsmas (23) palīdzību.
 15. Paņēmiens saskaņā ar jebkuru no 12. līdz 14. pretenzijai, 
kas ietver soli, kurā ierīces masa tiek noteikta ar RFID retrans-
latora ar spiediena sensoru (31) palīdzību, un soli, kurā signāls 
tiek nosūtīts uz centrālo monitoringa bloku, kad tiek pārsniegta 
iepriekšnoteiktā masa vai tiek pārsniegta iepriekšnoteikta masas 
izmaiņa noteiktā laika periodā.
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 (54) ACILBENZOLA ATVASINĀJUMI
  ACYLBENZENE DERIVATIVE
 (57) 1. Savienojums ar vispārīgu formulu (I):

raksturīgs ar to, ka R1 ir hidroksi-(C1-C6)alkilgrupa vai hidroksi-
(C3-C6)cikloalkilgrupa, un katra no tām var tikt aizvietota ar 1 līdz 
3 aizvietotājiem, kas izvēlēti no aizvietotāju apakšgrupas α,
turklāt aizvietotāju apakšgrupa α sastāv no hidroksilgrupas un 
karbamoilgrupas,
R2 ir metilgrupa vai etilgrupa,
R3 ir (C1-C6)alkilgrupa vai (C3-C6)cikloalkilgrupa, un katra no tām 
var tikt aizvietota ar 1 līdz 3 halogēna atomiem, un
R4 ir halogēna atoms,
vai tā farmaceitiski pieņemams sāls.
 2. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt R1 ir
hidroksi-(C1-C3)alkilgrupa vai hidroksi-(C3-C4)cikloalkilgrupa, un katra 
no tām var tikt aizvietota ar 1 līdz 3 aizvietotājiem, kas izvēlēti no 
aizvietotāju apakšgrupas α,
turklāt aizvietotāju apakšgrupa α sastāv no hidroksilgrupas un 
karbamoilgrupas.
 3. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt R1 ir hidroksi-
etilgrupa, hidroksipropilgrupa, hidroksilizopropilgrupa vai hidroksi-
ciklo pentilgrupa, un katra no tām var tikt aizvietota ar vienu aiz-
vietotāju, kas izvēlēts no aizvietotāju apakšgrupas α.
 4. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 3. pretenzijai, 
turklāt R3 ir (C1-C4)alkilgrupa vai (C3-C4)cikloalkilgrupa, un katra no 
tām var tikt aizvietota ar 1 līdz 3 halogēna atomiem.
 5. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 3. pretenzijai, 
turklāt R3 ir izopropilgrupa, terc-butilgrupa, ciklopropilgrupa vai ciklo-
butilgrupa, un katra no tām var tikt aizvietota ar vienu halogēna 
atomu.
 6. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 5. pretenzijai, 
turklāt R4 ir fluora atoms.
 7. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, izvēlēts no grupas, 
kurā ietilpst sekojoši savienojumi:
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4-(5-{(1R)-1-[4-(ciklopropilkarbonil)fenoksi]propil}-1,2,4-oksadiazol-
3-il)-N-[(2S)-2,3-dihidroksipropil]-2-fluorbenzamīds,
N-[(1S)-2-amino-1-(hidroksimetil)-2-oksoetil]-4-(5-{(1R)-1-[4-(ciklo-
propil karbonil)fenoksi]propil}-1,2,4-oksadiazol-3-il)-2-fluor benz amīds,
4-((5-{(1R)-1-[4-(ciklopropilkarbonil)fenoksi]propil}-1,2,4-oksadiazol-
3-il)-2-fluor-N-[(1R)-2-hidroksi-1-metiletil])benzamīds,
4-((5-{(1R)-1-[4-(ciklopropilkarbonil)fenoksi]propil}-1,2,4-oksadiazol-
3-il)-2-fluor-N-[(1S)-2-hidroksi-1-metiletil])benzamīds,
4-((5-{(1R)-1-[4-(ciklopropilkarbonil)fenoksi]propil}-1,2,4-oksadiazol-
3-il)-N-[(2R)-2,3-dihidroksipropil])-2-fluorbenzamīds,
4-((5-{(1R)-1-[4-(ciklopropilkarbonil)fenoksi]propil}-1,2,4-oksadiazol-
3-il)-2-fluor-N-[2-hidroksi-1-(hidroksimetil)etil])benzamīds,
4-((5-{(1R)-1-[4-(ciklopropilkarbonil)fenoksi]etil}-1,2,4-oksadiazol-
3-il)-2-fluor-N-[2-hidroksi-1-(hidroksimetil)etil])benzamīds,
4-((5-{(1R)-1-[4-(ciklopropilkarbonil)fenoksi]etil}-1,2,4-oksadiazol-
3-il)-2-fluor-N-[(1S)-2-hidroksi-1-metiletil])benzamīds,
4-((5-{(1R)-1-[4-(ciklopropilkarbonil)fenoksi]etil}-1,2,4-oksadiazol-
3-il)-2-fluor-N-(1R,2R)-2-hidroksiciklopentil])benzamīds,
4-((5-{(1R)-1-[9-(ciklopropilkarbonil)fenoksi]etil}-1,2,4-oksadiazol-
3-il)-2-fluor-N-[(1R)-2-hidroksi-1-metiletil])benzamīds,
4-((5-{(1R)-1-[4-(ciklopropilkarbonil)fenoksi]etil}-1,2,4-oksadiazol-
3-il)-2-fluor-N-[(1S,2S)-2-hidroksiciklopentil])benzamīds,
4-((5-{(1R)-1-[4-(2,2-dimetilpropanoil)fenoksi]propil}-1-1,2,4-oksadi-
azol-3-il)-2-fluor-N-[2-hidroksi-1-(hidroksimetil)etil])benzamīds,
4-((5-{(1R)-1-[4-(ciklobutilkarbonil)fenoksi]propil}-1,2,4-oksadiazol-
3-il)-2-fluor-N-[2-hidroksi-1-(hidroksimetil)etil])benzamīds,
2-fluor-4-{5-[(1R)-1-{4-[(1-fluorciklopropil)karbonil]fenoksi}propil]-
1,2,4-oksadiazol-3-il}-N-[2-hidroksi-1-(hidroksimetil)etil]benzamīds,
2-fluor-N-[(1R)-2-hidroksi-1-metiletil]-4-{5-[(1R)-1-(4-izobutiril fen-
oksi)propil]-1,2,4-oksadiazol-3-il}benzamīds un
2-fluor-N-[2-hidroksi-1-(hidroksimetil)etil]-4-{5-[(1R)-1-(izo butiril-
fenoksi)propil]-1,2,9-oksadiazol-3-il}benzamīds.
 8. Farmaceitiska kompozīcija, kas kā aktīvo ingredientu ietver 
savienojumu saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 7. pretenzijai vai tā 
farmaceitiski pieņemamu sāli.
 9. Farmaceitiska kompozīcija saskaņā ar 8. pretenziju lieto-
šanai 1. tipa diabēta, 2. tipa diabēta vai aptaukošanās ārstēšanai.
 10. Farmaceitiska kompozīcija saskaņā ar 8. pretenziju β-šūnu 
vai aizkuņģa dziedzera aizsardzībai.
 11. Savienojuma saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 7. pretenzijai 
vai tā farmaceitiski pieņemama sāls pielietošana farmaceitiskas 
kompozīcijas izgatavošanai.
 12. Pielietošana saskaņā ar 11. pretenziju, turklāt farmaceitiskā 
kompozīcija paredzēta 1. tipa diabēta, 2. tipa diabēta vai aptauko-
šanās ārstēšanai.
 13. Pielietošana saskaņā ar 11. pretenziju, turklāt farmaceitiskā 
kompozīcija paredzēta β-šūnu vai aizkuņģa dziedzera aizsardzībai.
 14. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 7. pretenzijai 
pielietošanai 1. tipa diabēta, 2. tipa diabēta vai aptaukošanās 
ārstēšanā.
 15. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 7. pretenzijai 
pielietošanai β-šūnu vai aizkuņģa dziedzera aizsardzībai.
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 (54) IERĪCE IEVIETOŠANAI DZEMDĒ
  INTRA-UTERINE INSERTION DEVICE
 (57) 1. Ievietošanas ierīce (100), kurai ir proksimālais gals (20) 

un distālais gals (30), priekš IUD ierīces (120) ievietošanas un 
pozicionēšanas dzemdē (ar IUD saīsināti ir apzīmēta Intra-Uterine 
Device, resp., ieliktnis, kuru ievieto dzemdē), kurš ir piestiprināts 
pie aukliņas (130) tā izvilkšanai ārā, pie kam minētā ierīce (100) 
satur:
 a) plunžeri (102), kuram ir centrālā longitudinālā ass un kurš 
ir konfigurēts tukšvidus aizsargcaurules (110) montāžai slīdošā 
veidā, pie tam plunžera (102) distālais gals (30) ir konfigurēts tā, 
lai to atvienojamā veidā savienotu ar IUD ierīci (120), kuras aiz-
sargcaurule (110) ir konfigurēta, lai tā slīdošā veidā nosegtu IUD 
ierīci (120);
 b) rokturi (104), kas piestiprināts pie plunžera (102) proksimālā 
gala (20), un
 c) longitudinālu elementu (150), kurš stiepjas distālā gala (30) 
virzienā attiecībā pret plunžeri (102), pie tam longitudinālais ele-
ments (150) satur berzes kontaktvirsmu (152), pret kuru berzes 
rezultātā aizķeras aizsargcaurule (110),
 raksturīga ar to, ka longitudinālais elements veido daļu no rok-
tura (104), pie tam berzes kontaktvirsmas (152), berzes rezultātā 
aizķeroties pret aizsargcauruli (110), palielina aizsargcaurules (110) 
slīdēšanas pretestību attiecībā pret plunžeri (102).
 2. Ievietošanas ierīce (100) saskaņā ar 1. pretenziju, pie kam 
longitudinālais elements (150) būtībā ir nofiksēts pie plunžera (102) 
un ir konfigurēts tā, lai uzņemtu spēku būtībā radiālā virzienā attie-
cībā pret plunžera (102) centrālo longitudinālo asi, pie tam spēku 
pieliek aizsargcaurule (110), reaģējot uz aizsargcaurules (110) 
manuālo iedarbību.
 3. Ievietošanas ierīce (100) saskaņā ar 2. pretenziju, pie 
kam berzes kontaktvirsma (152) ir ietverta longitudinālā virzītāj-
sliedītē (156), turklāt aizsargcaurule (110) ir izvietota proksimālajā 
galā (20), kas ir aprīkots ar apmali (116), un longitudinālā virzītāj-
sliedīte (156) un apmale (116) ir savienotas slīdsēžā.
 4. Ievietošanas ierīce (100) saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
3. pretenzijai, pie kam longitudinālais elements (150) satur longi-
tudinālu virzītājgropi (151), un apmale (116) ir izveidota ar T-veida 
izcilni (153), kuri visā minētās gropes garumā atrodas slīdsēžā, 
tādējādi ļaujot aizsargcaurulei (110) slīdēt attiecībā pret longitudinālo 
elementu (150).
 5. Ievietošanas ierīce (100) saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
4. pretenzijai, pie kam plunžeris (102) ir izveidots ar longitudinālu 
gropi, lai uzņemtu izvilkšanas aukliņu (130).
 6. Ievietošanas ierīce (100) saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
5. pretenzijai, pie kam plunžeris beidzas distālajā galviņā, kas ir 
konfigurēta tā, lai atvienojami sakabinātos ar IUD ierīces (120) 
centrālā stieņa (124) proksimālo galu (20).
 7. Ievietošanas ierīce (100) saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
6. pretenzijai, pie kam tas papildus satur aizsargcauruli (110), kurai 
ir centrālā atstarpe, caur kuru ir ievietots plunžeris (102), pie tam 
aizsargcaurules (110) distālais gals (30) ir konfigurēts, lai uzņemtu 
IUD ierīci (120) ievietošanai dzemdē.
 8. Ievietošanas ierīce (100) saskaņā ar 7. pretenziju, pie kam 
aizsargcaurule (110) papildus uz aizsargcaurules (110) virsmas satur 
apcilni (114), opcionāli slīdošu, kurš ir konfigurēts tā, ka saskaras 
ar dzemdes kakliņa (210) ieeju un ļauj aizsargcauruli (110) tālāk 
ievirzīt dzemdes dobumā (222).
 9. Ievietošanas ierīce (100) saskaņā ar 7. vai 8. pretenziju, 
pie kam:
 - IUD ierīce (120) ir T-veida IUD ierīce, kas satur spārnu (122) 
pāri, pie tam: katram spārnam ir noapaļota galviņa; minētie spārni ir 
stingri piestiprināti pie centrālā stieņa (124); minētā IUD ierīce (120) 
ir pozicionēta plunžera (102) distālajā galā (30);
 - aizsargcaurule (110) ir piestiprināta nofiksētā stāvoklī pie pirmā 
diskrētā kontaktelementa (170), un plunžeris (102) ir piestiprināts 
nofiksētā stāvoklī pie otrā diskrētā kontaktelementa (172), pie tam 
pirmais (170) un otrais (172) diskrētais kontaktelementi atrodas 
slīdsēžā viens attiecībā pret otru un ir konfigurēti tā, ka tie ber-
zes ceļā saķeras kopā, tādējādi palielinot aizsargcaurules (110) 
slīdēšanas pretestību attiecībā pret plunžeri (102) selektīvi pirmajā 
diskrētajā pozīcijā (P1), kura atbilst aizsargcaurules (110) pozīcijai, 
kurā tā nosedz vismaz daļu no IUD ierīces (120) spārniem, kad 
IUD ierīces (120) centrālais stienis (124) ir novests kontaktā ar 
plunžera (102) distālo galu (30).
 10. Ievietošanas ierīce (100) saskaņā ar jebkuru no 7. līdz 
9. pretenzijai, pie kam:
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 - IUD ierīce (120) ir T-veida IUD ierīce, kas satur spārnu (122) 
pāri, pie tam: katram spārnam ir noapaļota galviņa; minētie spārni ir 
stingri piestiprināti pie centrālā stieņa (124); minētā IUD ierīce (120) 
ir pozicionēta plunžera (102) distālajā galā (30);
 - aizsargcaurule (110) ir piestiprināta nofiksētā stāvoklī pie 
trešā diskrētā kontaktelementa (170’), un plunžeris ir piestiprināts 
nofiksētā stāvoklī pie ceturtā diskrētā kontaktelementa (174), pie 
tam trešais (170’) un ceturtais (174) diskrētais kontaktelementi 
atrodas slīdsēžā viens attiecībā pret otru un ir konfigurēti tā, ka tie 
berzes ceļā saķeras kopā, tādējādi palielinot aizsargcaurules (110) 
slīdēšanas pretestību attiecībā pret plunžeri (102) selektīvi otrajā 
diskrētajā pozīcijā (P2), kura atbilst aizsargcaurules (110) pozīcijai, 
kurā tā nosedz vismaz daļu no IUD ierīces (120) centrālā stieņa 
un spārni ir nenolocītā stāvoklī, kad IUD ierīces (120) centrālais 
stienis ir novests kontaktā ar plunžera (102) distālo galu (30).
 11. Ievietošanas ierīce (100) saskaņā ar 10. pretenziju, kurā 
ir iekļautas 9. pretenzijas pazīmes, pie kam pirmais (170) un tre-
šais (170’) diskrētie kontaktelementi ir viens un tas pats elements.
 12. Ievietošanas ierīce (100) saskaņā ar jebkuru no 7. līdz 
11. pretenzijai, pie kam:
 - IUD ierīce (120) ir T-veida IUD ierīce, kas satur spārnu (122) 
pāri, pie tam: katram spārnam ir noapaļota galviņa; minētie spārni ir 
stingri piestiprināti pie centrālā stieņa (124); minētā IUD ierīce (120) 
ir pozicionēta plunžera (102) distālajā galā (30);
 - aizsargcaurule (110) ir piestiprināta nofiksētā stāvoklī pie piektā 
diskrētā kontaktelementa (170’’), un plunžeris (102) ir piestiprināts 
nofiksētā stāvoklī pie sestā diskrētā kontaktelementa (176), pie 
tam piektais diskrētais kontaktelements (170’’) un sestais diskrētais 
kontaktelements (176) atrodas slīdsēžā viens attiecībā pret otru un 
ir konfigurēti tā, ka tie sakabinās, tādējādi apstādinot aizsargcau-
rules (110) slīdēšanu attiecībā pret plunžeri (102) selektīvi trešajā 
diskrētajā pozīcijā (P3), kura atbilst aizsargcaurules atrašanās vietai, 
kurā nav nosegts IUD ierīces (120) centrālais stienis (124), kad IUD 
ierīces (120) centrālais stienis (124) ir sakabināts ar plunžera (120) 
distālo galu (30).
 13. Ievietošanas ierīce (100) saskaņā ar 12. pretenziju, kurā 
ir iekļautas 9. un 10. pretenzijas pazīmes, pie kam pirmais (170), 
trešais (170’) un piektais (170’’) diskrētie kontaktelementi ir viens 
un tas pats elements.
 14. Ievietošanas ierīces (100) komplekts, kurš satur:
 - ievietošanas ierīci saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 4. pretenzijai, 
6. pretenziju vai jebkuru no 9. līdz 13. pretenzijai, kurā ir iekļautas 
5. un 7. pretenziju pazīmes, un 
 - T-formas IUD ierīci (120) ievietošanai dzemdē, kura satur 
spārnu (122) pāri, katram no kuriem ir noapaļota galviņa, pie 
tam: minētie spārni ir stingri piestiprināti pie centrālā stieņa (124); 
minētā IUD ierīce (120) ir pozicionēta plunžera (102) distālajā 
galā (30); IUD ierīce papildus satur izvilkšanas aukliņu (130), kas 
ir piestiprināta vienā galā, vislabāk pie stieņa (124); izvilkšanas 
aukliņa (130) stiepjas pa longitudinālo gropi priekš izvilkšanas 
aukliņas (130) uzņemšanas.
 15. Metode komplekta saskaņā ar 14. pretenziju sagatavošanai, 
lai to ievietotu dzemdes kakliņa kanālā (222), pie kam minētais 
komplekts ir aprīkots ar IUD ierīci (120), kas ir aprīkota ar spār-
niem (122) un ir pozicionēta aizsargcaurules (110) ārpusē, pie tam 
metode satur sekojošas darbības:
 a) izvilkšanas aukliņa (130) tiek noturēta relaksētā stāvoklī;
 b) aizsargcaurule (110) daļēji tiek virzīta distāli pāri plunže-
rim (102) tikmēr, kamēr aizsargcaurule (110) tiek pozicionēta tā, 
ka IUD ierīces (120) spārnu galviņas daļēji izvirzās ārā no aizsarg-
caurules (110), bet nesaskaras, kad IUD ierīces (120) centrālais 
stienis nonāk kontaktā ar plunžera (102) distālo galu;
 c) tiek aktivēta berzes kontaktvirsmas (152) saķere berzes ceļā 
ar aizsargcauruli (110) tā, lai nofiksētu aizsargcaurules (110) stāvokli 
attiecībā pret plunžeri (102),
 d) tiek nospriegota izvilkšanas aukliņa (130), pie kam IUD ierī-
ce (120) tiek virzīta iekšā aizsargcaurules centrālajā atstarpē tikmēr, 
kamēr IUD ierīces spārnus (122) nosedz aizsargcaurule (110) un 
IUD ierīces (120) spārnu galviņas (126) izvirzās ārā (vislabāk 
par pusi) no aizsargcaurules (110), bet nesaskaras, turklāt IUD 
ierīces (120) proksimālais gals (20) tiek novests kontaktā ar plun-
žera (102) distālo galu (30);
 e) tādējādi minētais komplekts tā ievietošanai dzemdes kakliņā 
ir sagatavots. 

 16. Metode komplekta saskaņā ar 14. pretenziju sagatavošanai, 
lai to ievietotu dzemdes kakliņa kanālā (222), pie kam minētais 
komplekts ir aprīkots ar IUD ierīci (120), kas ir aprīkota ar spār-
niem (122) un ir pozicionēta aizsargcaurules (110) ārpusē, pie tam 
metode satur sekojošas darbības:
 a) izvilkšanas aukliņa (130) tiek nospriegota tā, ka IUD ierī-
ces (120) proksimālais gals (20) tiek novests kontaktā ar plunže-
ra (102) distālo galu (30);
 b) aizsargcaurule (110) daļēji tiek virzīta distāli pāri plunže-
rim (102) tikmēr, kamēr IUD ierīces spārnus (122) nosedz aizsarg-
caurule un IUD ierīces (120) spārnu galviņas (126) daļēji izvirzās 
ārā no aizsargcaurules (110), bet saskaras;
 c) tādējādi minētais komplekts tā ievietošanai dzemdes kakliņā 
ir sagatavots.
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 (54) METODE ŠĶIDRUMA ATDALĪŠANAI NO SUSPENDĒTĀM 

VIELĀM DŪŅĀS UN IEKĀRTA TĀS REALIZĒŠANAI
  METHOD FOR SEPARATING LIQUID FROM SUSPENDED 

MATTER IN A SLUDGE AND INSTALLATION THEREFOR
 (57) 1. Metode šķidrās daļas atdalīšanai no suspendētām 
vielām dūņās, kas tiek padotas nepārtrauktā straumē ar plūsmas 
ātrumu QEB = V/stundā, kur V ir tilpums, kurā tiek inžektēts gaiss 
ar plūsmas ātrumu d, raksturīga ar to, ka straume tiek veidota 
vismaz no divām daļējām straumēm (4), tās tiek šļāktas viena uz 
otras noslēgtā kamerā (2, E) ar tilpumu v < V/20 straumes caur-
plūdei paaugstinātā spiedienā, turklāt kamerā, kurā tiek uzturēts 
par noteiktu vērtību augstāks spiediens, tiek inžektēts gaiss (10), 
pēc tam šādi apstrādātās straumes suspendētās vielas tiek filtrētas 
vai dekantētas uztveršanas tvertnē (45), kurā cietā daļa (50) vai 
atfiltrētās nogulsnes nokrīt tvertnes apakšējā daļā, atdaloties no 
šķidrās daļas, kas tiek nepārtraukti izlaista.
 2. Metode saskaņā ar 1. pretenziju, kas raksturīga ar to, ka 
gaiss tiek inžektēts ar plūsmas ātrumu d > 1,5 QEB.
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 3. Metode saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
kas raksturīga ar to, ka gaiss tiek inžektēts ar spiedienu starp 
1,4 un 2,5 bāriem.
 4. Metode saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
kas raksturīga ar to, ka straume tiek inžektēta kamerā ar tilpumu 
v < V/20 pa divām identiskām atverēm (5, 6; 22), kas atrodas 
viena otrai pretim minētās kameras apakšējā pusē, turklāt gaiss 
tiek inžektēts zem minētajām atverēm un straume tiek izlaista 
nepārtraukti vai ar pārtraukumiem caur augšējo daļu.
 5. Metode saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
kas raksturīga ar to, ka uztveršanas tvertne (45) tiek nepārtraukti 
tukšota pārplūdes ceļā.
 6. Metode saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
kas raksturīga ar to, ka v ≤ V/50.
 7. Metode saskaņā ar 6. pretenziju, kas raksturīga ar to, ka 
v ≤ V/100.
 8. Metode saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
kas raksturīga ar to, ka plūsmas ātrums QEB ir lielāks par 15 m3/h 
vai vienāds ar to, plūsmas ātrums d ir lielāks par 25 m3/h vai 
vienāds ar to, un ar to, ka relatīvais spiediens kamerā ir augstāks 
par 0,8 bāriem vai vienāds ar to.
 9. Metode saskaņā ar 8. pretenziju, kas raksturīga ar to, ka 
plūsmas ātrums QEB ir lielāks par 20 m3/st. vai vienāds ar to, plūs-
mas ātrums d ir lielāks par 50 m3/h vai vienāds ar to un relatīvais 
spiediens kamerā ir augstāks par 1,2 bāriem.
 10. Metode saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, kas 
raksturīga ar to, ka kameras iekšienē tiek nepārtraukti pievienots 
vismaz viens šķidrs reaģents (37) ar plūsmas ātrumu g.
 11. Metode saskaņā ar 10. pretenziju, kas raksturīga ar to, ka 
reaģents tiek pievienots kameras turbulences zonā proporcijā starp 
0,05 un 0,1 % no dūņās esošā sausā materiāla satura.
 12. Metode saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, kas 
raksturīga ar to, ka pirms kameras un/vai kamerā netiek pievienots 
flokulants.
 13. Metode saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
kas raksturīga ar to, ka notekūdeņi, izplūstot no kameras, tiek 
degazēti un iegūtās gāzes tiek izmantotas, lai nodrošinātu gaisa 
inžekciju apakšējā daļā.
 14. Metode saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, kas 
raksturīga ar to, ka iegūtās atfiltrētās nogulsnes tiek savāktas un 
atūdeņotas žāvējot, presējot vai centrifugējot, lai iegūtu sacietējušu 
plāceni.
 15. Sacietējušu dūņu plācenis, kas iegūts ar metodi saskaņā ar 
14. pretenziju, raksturīgs ar to, ka tā porainība ir starp 5 un 15 %.
 16. Iekārta šķidrās daļas atdalīšanai no suspendētām vielām 
dūņās, kas tiek padotas nepārtrauktā straumē ar plūsmas ātrumu 
QEB = V/h, kur V ir tilpums, kas satur ierīci (11) gaisa padevei ar 
plūsmas ātrumu d un tvertni (45) apstrādātās straumes suspendēto 
vielu savākšanai un filtrēšanai vai dekantēšanai, un līdzekli (48) tās 
supernatanta šķidrās daļas nepārtrauktai izlaišanai ārpus minētās 
tvertnes, raksturīga ar to, ka tā satur: 
 noslēgtu kameru (2, E) ar tilpumu v < V/20, kura satur vismaz 
divas identiskas atveres, kas atrodas viena otrai pretim minētās 
kameras apakšējā pusē (23),
 līdzekļus dūņu savākšanai un savākto dūņu straumes padošanai 
minētajā kamerā vismaz divu daļēju straumju veidā, kuras katra 
tiek attiecīgi inžektēta pa vienu no minētajām atverēm,
 ierīci gaisa padevei ar plūsmas ātrumu d, kas ir piemērota gaisa 
inžekcijai kamerā zem minētajām atverēm, un ierīci straumes izlai-
šanai nepārtraukti vai ar pārtraukumiem, turklāt spiediens kamerā 
ir augstāks par noteiktu robežvērtību.
 17. Iekārta saskaņā ar 16. pretenziju, kas raksturīga ar to, ka 
straume caur augšējo daļu tiek izlaista ar spiediena atslogošanas 
vārsta (42) palīdzību, kas nostrādā virs minētās robežvērtības.
 18. Iekārta saskaņā ar 16. vai 17. pretenziju, kas raksturīga ar 
to, ka līdzekli supernatanta šķidrās daļas nepārtrauktai izlaišanai 
veido gravitācijas pārplūdes ierīce.
 19. Iekārta saskaņā ar jebkuru no 16. līdz 18. pretenzijai, kas 
raksturīga ar to, ka v ≤ V/50.
 20. Iekārta saskaņā ar 19. pretenziju, kas raksturīga ar to, ka 
v ≤ V/100.
 21. Iekārta saskaņā ar jebkuru no 16. līdz 20. pretenzijai, kas 
raksturīga ar to, ka tā satur ierīci (36) šķidra reaģenta padošanai 
ar noteiktu plūsmas ātrumu tieši kamerā.
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 (54) METODE UN IEKĀRTA ŪDEŅU ATTĪRĪŠANAI, APSTRĀ-

DĀJOT KOLOIDĀLĀS STRUKTŪRAS
  WATER CLARIFICATION METHOD AND DEVICE FOR 

TREATING COLLOIDS
 (57) 1. Metode šķidruma un/vai dūņu attīrīšanai, apstrādājot 
koloidālās struktūras, ko satur minētais šķidrums un/vai minētās 
dūņas, kas tiek padotas nepārtrauktā straumē ar plūsmas ātrumu 
QEB = VEB/stundā, kur VEB ir tilpums, raksturīga ar to, ka straume 
tiek šļākta kamerā (2, E), turklāt minētajā kamerā ir paaugstināts 
spiediens, salīdzinot ar atmosfēras spiedienu, minētā kamera ir 
kamera ar tilpumu v < VEB/20 nepārtrauktai vai daļēji nepārtrauk-
tai straumes caurplūdei, vienlaicīgi inžektējot kamerā gaisu (10) 
ar plūsmas ātrumu d zem straumes ievadīšanas vietas minētajā 
kamerā.
 2. Metode saskaņā ar 1. pretenziju, kas raksturīga ar to, ka 
straume tiek veidota vismaz no divām daļējām straumēm, kas tiek 
šļāktas viena uz otras.
 3. Metode saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
kas raksturīga ar to, ka gaiss tiek inžektēts ar plūsmas ātrumu 
d > 1,5 QEB.
 4. Metode saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
kas raksturīga ar to, ka gaiss tiek inžektēts ar spiedienu starp 
1,4 un 2,5 bāriem.
 5. Metode saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
kas raksturīga ar to, ka straume tiek inžektēta kamerā (2, E) ar 
tilpumu v < VEB/20 pa divām identiskām atverēm (22), kas atrodas 
viena otrai pretim minētās kameras apakšējā pusē (33), turklāt 
gaiss tiek inžektēts zem minētajām atverēm, kamēr gaiss, ūdens 
un dūņas aizplūst caur kameras augšējo daļu.
 6. Metode saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
kas raksturīga ar to, ka v ≤ VEB/50.
 7. Metode saskaņā ar 6. pretenziju, kas raksturīga ar to, ka 
v ≤ VEB/100.
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 8. Metode saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
kas raksturīga ar to, ka kameras (2, E) iekšienē tiek nepārtraukti 
pievienots vismaz viens šķidrs reaģents (37) ar plūsmas ātrumu g.
 9. Metode saskaņā ar 8. pretenziju, kas raksturīga ar to, ka 
reaģents ir flokulants, kas tiek pievienots kameras turbulences zonā 
proporcijā starp 0,05 un 0,1 % no dūņās esošā sausā materiāla 
satura.
 10. Metode saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, kas 
raksturīga ar to, ka plūsmas ātrums QEB ir lielāks par 15 m3/st. vai 
vienāds ar to, plūsmas ātrums d ir lielāks par 25 m3/st. vai vie-
nāds ar to un ar to, ka relatīvais spiediens tilpnē ir augstāks par 
0,8 bāriem vai vienāds ar to.
 11. Metode saskaņā ar 10. pretenziju, kas raksturīga ar to, 
ka plūsmas ātrums QEB ir lielāks par 20 m3/st. vai vienāds ar to, 
plūsmas ātrums d ir lielāks par 50 m3/st. vai vienāds ar to un 
relatīvais spiediens kamerā (2, E) ir augstāks par 1,2 bāriem.
 12. Metode saskaņā ar kādu no 10. un 11. pretenzijas, kas 
raksturīga ar to, ka šķidrais reaģents ir katjonu tipa organisks 
flokulants.
 13. Metode saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, 
kas raksturīga ar to, ka pie izejas no kameras notekūdeņi tiek 
degazēti un iegūtās gāzes tiek izmantotas, lai nodrošinātu gaisa 
inžekciju apakšējā daļā.
 14. Iekārta (20) koloidālo struktūru, ko satur šķidrums un/vai 
dūņas, kas tiek padotas nepārtrauktā straumē ar plūsmas ātrumu 
QEB = VEB/stundā, kur VEB ir tilpums, apstrādei, raksturīga ar to, 
ka tā satur
noslēgtu kameru (2, E) straumes caurplūdei ar tilpumu v < VEB/20, 
kas satur divas identiskas atveres (22), kas atrodas viena otrai 
pretim minētās kameras apakšējā pusē (23),
ierīci (55) dūņu savākšanai un tādējādi savākto dūņu straumes 
padošanai minētajā kamerā vismaz divu daļēju straumju veidā, kuras 
katra tiek attiecīgi inžektēta pa vienu no minētajām atverēm (22),
ierīci (31) gaisa (32) padevei ar plūsmas ātrumu d minētajā ka-
merā zem minētajām atverēm un ierīci (41, 42) kopējās straumes 
nepārtrauktai vai daļēji nepārtrauktai izlaišanai, kas ir ierīkota, lai 
kamerā uzturētu paaugstinātu spiedienu.
 15. Ierīce saskaņā ar 14. pretenziju, kas raksturīga ar to, ka 
straume caur augšējo daļu tiek izlaista ar drošības vārsta spiediena 
regulēšanai (42) palīdzību, kas nostrādā virs zināmas robežvērtības. 
 16. Ierīce saskaņā ar jebkuru no 14. un 15. pretenzijas, kas 
raksturīga ar to, ka v ≤ VEB/50.
 17. Ierīce saskaņā ar 16. pretenziju, kas raksturīga ar to, ka 
v ≤ VEB/100.
 18. Ierīce saskaņā ar jebkuru no 14. līdz 17. pretenzijai, kas 
raksturīga ar to, ka tā satur ierīci (36) šķidrā reaģenta (37) ieva-
dīšanai ar noteiktu plūsmas ātrumu tieši kamerā (2, E).
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 (54) GALVAS BALSTS
  NECK REST
 (57) 1. Galvas balsts, kas satur kakla spilvenu (1), kas rotējoši 
savienots ar montāžas kronšteinu (2’, 2”), divus sektorveida šarnīr-
elementus (6), katru ar vārpstu (7), pie tam: šarnīrelementi (6) ir 
izvietoti tā, lai tos montētu vienu otram pretī tā, ka divas vārpstas 
kopā veido asi; T-veida grozāmais elements (8) ir piestiprināts pie 
vārpstas; grozāmais elements (8) ietver pirmo uzmavu (9), kas 
aptver asi, un otro uzmavu (10), kas ir piestiprināta pie pirmās 
uzmavas; otrā uzmava ir izveidota tā, lai turētu montāžas kronš-
teinu (2’, 2”),
 kas raksturīgs ar to, ka: otrā uzmava (10) ārpusē satur vītnes; 
galvas balsts papildus ietver regulēšanas uzmavu (11), kas aptver 
otro uzmavu (10) un ir uzskrūvēta uz tās; pārejas uzmava (13) ir 
uzmontēta otrās uzmavas (10) iekšpusē un montāžas kronšteina (2’, 
2”) ārpusē; viens pārejas uzmavas (13) gals pieguļ atlokam regulē-
šanas uzmavas (11) iekšpusē un otrais gals pieguļ nostiprināšanas 
uzmavai (14), kas ir nostiprināta ap montāžas kronšteinu (2’, 2”), un 
nostiprināšanas uzmava (14) spiež uz asi, ko veido vārpstas (7).
 2. Galvas balsts saskaņā ar 1. pretenziju, pie kam otrā uz-
mava (10) ir aprīkota ar caurejošām spraugām divos sānos, un 
pirmā uzmava (9) vienā pusē ir šķelta.
 3. Galvas balsts saskaņā ar 1. pretenziju, pie kam regulēšanas 
uzmava (11) ir aprīkota ar ritenīti (12).
 4. Galvas balsts saskaņā ar 1. pretenziju, pie kam pārejas 
uzmava (13) ārpusē ir aprīkota ar gropēm, kas sader ar attiecīgajām 
gropēm otrās uzmavas (10) iekšpusē.
 5. Galvas balsts saskaņā ar 1. pretenziju, pie kam pārejas 
uzmava (13) iekšpusē ir aprīkota ar gropēm, kas sader ar attiecī-
gajām gropēm montāžas kronšteina (2’, 2”) ārpusē.
 6. Galvas balsts saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzi-
jām, pie kam katrs no šarnīrelementiem (6), grozāmais elements (8), 
regulēšanas uzmava (11), pārejas uzmava (13) un nostiprināšanas 
uzmava (14) ir izgatavoti no metāla, polimērmateriāla vai ar šķiedrām 
armēta polimērmateriāla, vai no to kombinācijas.
 7. Galvas balsts saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pre-
tenzijām, pie kam galvas balsts ietver divus montāžas kronštei-
nus (2’, 2”).
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 (54) TRIAZOLPIRIDĪNA SAVIENOJUMI
  TRIAZOLOPYRIDINE COMPOUNDS
 (57) 1. Savienojums ar formulu (I)

,
raksturīgs ar to, ka
R1 ir halogēna atoms, C1-7alkilgrupa, C1-7halogēnalkilgrupa, C1-7hidr-
oksi alkil grupa, C1-7alkoksigrupa, C1-7alkoksi-C1-7alkilgrupa, -C(O)-
NR9R10 grupa, arilgrupa, heteroarilgrupa vai NR7R8 grupa, turklāt 
minētā arilgrupa un minētā heteroarilgrupa var tikt aizvietotas ar 
1 līdz 3 aizvietotājiem, kas ir neatkarīgi izvēlēti no grupas, kurā ie-
tilpst hidroksilgrupa, halogēna atoms, C1-7alkilgrupa, C1-7alkoksi grupa, 
C1-7alkoksi-C1-7alkilgrupa, C1-7halogēnalkilgrupa un C1-7halogēn-
alkoksigrupa,
R2 ir ūdeņraža atoms, halogēna atoms, C1-7alkilgrupa, C1-7halogēn-
alkil grupa, C1-7hidroksialkilgrupa, C1-7alkoksigrupa vai C1-7alk oksi-
C1-7alkilgrupa,
R3 ir ūdeņraža atoms, C1-7alkilgrupa, C1-7halogēnalkilgrupa, C1-7hidr-
oksialkilgrupa, C1-7alkoksigrupa vai C1-7alkoksi-C1-7alkilgrupa,
R4 ir hidroksilgrupa, C1-7alkoksigrupa vai NR5R6 grupa,
R5 un R6 neatkarīgi ir ūdeņraža atoms, C1-7alkilgrupa, C1-7halogēn-
alkilgrupa, C1-7hidroksialkilgrupa, C1-7alkoksi-C1-7alkilgrupa, cikloalkil-
grupa vai heterociklilgrupa, vai R5 un/vai R6 ir C1-7alkilgrupa, kas 
ir aizvietota ar aizvietotāju, kas ir izvēlēts no grupas, kurā ietilpst 
hetero arilgrupa, C1-7alkilheteroarilgrupa un C1-7alkoksi-C(O) grupa, 
vai
R5 un R6 kopā ar slāpekļa atomu, pie kura tie pievienoti, veido 
heterociklilgrupu, bicikloheterociklilgrupu vai spiroheterociklilgrupu, 
turklāt minētā heterociklilgrupa var tikt aizvietota ar 1 līdz 3 aizvie-
totājiem, neatkarīgi izvēlētiem no grupas, kurā ietilpst hidroksilgrupa, 
halogēna atoms, C1-7alkilgrupa, C1-7alkoksigrupa, C1-7alkoksi-C1-7alkil-
grupa, C1-7halogēnalkilgrupa un oksogrupa,
R7 un R8 neatkarīgi ir ūdeņraža atoms, C1-7alkilgrupa, C1-7halogēn-
alkilgrupa, C1-7hidroksialkilgrupa, C1-7alkoksi-C1-7alkilgrupa vai ciklo-
alkilgrupa, vai
R7 un R8 kopā ar slāpekļa atomu, pie kura tie pievienoti, veido 
heterociklilgrupu, kas neobligāti aizvietota ar aizvietotāju, izvēlētu 
no grupas, kurā ietilpst hidroksilgrupa, halogēna atoms un okso-
grupa, un
R9 un R10 ir neatkarīgi ūdeņraža atoms, C1-7alkilgrupa, C1-7halogēn-
alkil grupa, C1-7hidroksialkilgrupa vai C1-7alkoksi-C1-7alkilgrupa, vai to 
farmaceitiski pieņemams sāls.
 2. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, raksturīgs ar to, ka
R1 ir C1-7alkilgrupa, -C(O)-NH-C1-7halogēnalkilgrupa, arilgrupa, 
hetero arilgrupa vai NR7R8 grupa, turklāt minētā arilgrupa un minētā 
heteroarilgrupa var tikt aizvietota ar 1 līdz 3 aizvietotājiem, kas ir 
neatkarīgi izvēlēti no grupas, kurā ietilpst hidroksilgrupa, halogēna 
atoms, C1-7alkilgrupa, C1-7alkoksigrupa un C1-7halogēnalkilgrupa,
R2 ir ūdeņraža atoms, halogēna atoms vai C1-7alkilgrupa,
R3 ir ūdeņraža atoms vai C1-7alkilgrupa,
R4 ir hidroksilgrupa, C1-7alkoksigrupa vai NR5R6 grupa,
R5 un R6 ir neatkarīgi ūdeņraža atoms, C1-7alkilgrupa, C1-7halogēn-
alkil grupa, C1-7alkoksi-C1-7alkilgrupa, C1-7alkilgrupa, kas aizvietota ar 
C1-7alkilheteroarilgrupu vai heterociklilgrupu, vai
R5 un R6 kopā ar slāpekļa atomu, pie kura tie pievienoti, veido 
heterociklilgrupu, kas var tikt aizvietota ar 1 līdz 3 aizvietotājiem, 

neatkarīgi izvēlētiem no grupas, kurā ietilpst hidroksilgrupa, halo-
gēna atoms, C1-7alkilgrupa, C1-7alkoksigrupa, C1-7halogēnalkilgrupa 
un oksogrupa, un
R7 un R8 neatkarīgi ir C1-7alkilgrupa vai kopā ar slāpekļa atomu, pie 
kura tie pievienoti, veido morfolīna gredzenu, vai ir to farmaceitiski 
pieņemams sāls.
 3. Savienojums vai tā farmaceitiski pieņemams sāls saskaņā 
ar 1. pretenziju, raksturīgs ar to, ka
R1 ir halogēna atoms, C1-7alkilgrupa, -C(O)-NR9R10 grupa, fenilgrupa, 
piridinilgrupa vai NR7R8 grupa, turklāt minētā fenilgrupa un minētā 
piridinilgrupa var tikt aizvietota ar 1 līdz 3 aizvietotājiem, kas ir 
neatkarīgi izvēlēti no grupas, kurā ietilpst hidroksilgrupa, halogēna 
atoms, C1-7alkilgrupa, C1-7alkoksigrupa, C1-7halogēnalkilgrupa un 
C1-7halogēnalkoksigrupa,
R7 un R8 neatkarīgi ir C1-7alkilgrupa, C1-7halogēnalkilgrupa vai ciklo-
alkil grupa, vai arī R7 un R8 kopā ar slāpekļa atomu, pie kura tie 
pievienoti, veido pirolidin-1-ilgrupu, 2-oksopirolidin-1-ilgrupu vai 
morfolin-4-ilgrupu, un
R9 un R10 ir neatkarīgi ūdeņraža atoms, C1-7alkilgrupa, C1-7halogēn-
alkil grupa vai C1-7alkoksi-C1-7alkilgrupa.
 4. Savienojums vai tā farmaceitiski pieņemams sāls saskaņā 
ar 3. pretenziju, raksturīgs ar to, ka R1 ir fenilgrupa, 3-fluorfenil-
grupa, 2-metoksifenilgrupa, 3-metoksifenilgrupa, piridin-3-ilgrupa, 
2-fluorpiridin-4-ilgrupa, dimetilaminogrupa, etilmetilaminogrupa, ciklo-
propil metilaminogrupa, pirolidin-1-ilgrupa vai morfolin-4-ilgrupa.
 5. Savienojums vai tā farmaceitiski pieņemams sāls saskaņā ar 
jebkuru no 1. līdz 4. pretenzijai, raksturīgs ar to, ka R2 ir ūdeņraža 
atoms, halogēna atoms vai C1-7alkilgrupa.
 6. Savienojums vai tā farmaceitiski pieņemams sāls saskaņā ar 
jebkuru no 1. līdz 5. pretenzijai, raksturīgs ar to, ka R2 ir ūdeņraža 
atoms.
 7. Savienojums vai tā farmaceitiski pieņemams sāls saskaņā 
ar jebkuru no 1. līdz 6. pretenzijai, raksturīgs ar to, ka R3 ir metil-
grupa. 
 8. Savienojums vai tā farmaceitiski pieņemams sāls saskaņā 
ar 1. vai jebkuru no 3. līdz 7. pretenzijai, raksturīgs ar to, ka
R4 ir hidroksilgrupa, C1-7alkoksigrupa vai NR5R6 grupa,
R5 un R6 neatkarīgi ir ūdeņraža atoms, C1-7alkilgrupa, C1-7halogēn-
alkil grupa, C1-7hidroksialkilgrupa, C1-7alkoksi-C1-7alkilgrupa, ciklo-
propil grupa, ciklopentilgrupa, oksetanilgrupa vai tetrahidrofuranilgru-
pa, vai R5 un/vai R6 ir C1-7alkilgrupa, kas aizvietota ar aizvietotāju, 
kurš ir izvēlēts no grupas, kurā ietilpst C1-7alkilpiridinilgrupa un 
metoksikarbonilgrupa, vai
R5 un R6 kopā ar slāpekļa atomu, pie kura tie pievienoti, veido 
heterociklilgrupu, kas ir izvēlēta no grupas, kurā ietilpst azetidinil-
grupa, pirolidinilgrupa, piperazinilgrupa, morfolinilgrupa un tio-
morfolinil grupa, turklāt minētā heterociklilgrupa var tikt neobligāti 
aizvietota ar 1 līdz 3 aizvietotājiem, kas ir neatkarīgi izvēlēti no 
grupas, kurā ietilpst halogēna atoms, C1-7alkilgrupa, C1-7alkoksigrupa 
un okso grupa, vai R5 un R6 kopā ar slāpekļa atomu, pie kura tie 
pievienoti, veido 2-oksa-5-azabiciklo[2.2.1]heptanilgrupu, 2-oksa-
6-azaspiro[3.3]heptanilgrupu vai 1,4-diazabiciklo[3.2.1]oktanilgrupu.
 9. Savienojums vai tā farmaceitiski pieņemams sāls saskaņā 
ar jebkuru no 1. līdz 8. pretenzijai, raksturīgs ar to, ka
R4 ir NR5R6 grupa,
R5 un R6 neatkarīgi ir metilgrupa, etilgrupa, 2-fluoretilgrupa, 
2-metoksi etil grupa vai ciklopropilgrupa, vai R5 un R6 kopā ar slā-
pekļa atomu, pie kura tie pievienoti, veido heterociklilgrupu, kas ir 
izvēlēta no grupas, kurā ietilpst azetidinilgrupa, 3-fluorazetidinilgrupa, 
morfolin-4-ilgrupa un pirolidinilgrupa, vai R5 un R6 kopā ar slāpekļa 
atomu, pie kura tie pievienoti, veido 2-oksa-6-azaspiro[3.3]heptanil-
grupu vai 1,4-diazabiciklo[3.2.1]oktanilgrupu.
 10. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 9. pretenzijai, 
izvēlēts no grupas, kurā ietilpst:
metil 1-metil-5-(2-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-ilkarbamoil)-1H-
pirazol-4-karboksilāts,
1-metil-5-(2-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-ilkarbamoil)-1H-pir-
azol-4-karbonskābe,
4-((azetidīn-1-karbonil)-1-metil-N-(2-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-
7-il)-1H-pirazol-5-karboksamīds,
N4-(2-metoksietil)-N4,1-dimetil-N5-(2-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piri-
din-7-il)-1H-pirazol-4,5-dikarboksamīds,
N4-etil-N4,1-dimetil-N5-(2-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il)-1H-
pirazol-4,5-dikarboksamīds,
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N4,N4-bis(2-metoksietil)-1-metil-N5-(2-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piri-
din-7-il)-1H-pirazol-4,5-dikarboksamīds,
N4-etil-1-metil-N5-(2-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il)-1H-pir azol-
4,5-dikarboksamīds,
4-((azetidīn-1-karbonil)-1-metil-N-(2-morfolīn-[1,2,4]-triazolo[1,5-a]pi-
ridin-7-il)-1H-pirazol-5-karboksamīds,
4-((azetidīn-1-karbonil)-1-metil-N-(8-metil-2-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-
a]piridin-7-il)-1H-pirazol-5-karboksamīds,
4-((azetidīn-1-karbonil)-1-metil-N-(6-metil-2-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-
a]piridin-7-il)-1H-pirazol-5-karboksamīds,
N4,N4,1-trimetil-N5-(2-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il)-1H-pir-
azol-4,5-dikarboksamīds,
1-metil-4-(morfolīn-4-karbonil)-N-(2-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-
7-il)-1H-pirazol-5-karboksamīds,
1-metil-N-(2-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il)-4-(pirolidīn-
1-karbonil)-1H-pirazol-5-karboksamīds,
(S)-1-metil-N5-(2-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il)-N4-(tetra hidro-
furan-3-il)-1H-pirazol-4,5-dikarboksamīds,
(R)-1-metil-N5-(2-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il)-N4-(tetra hidro-
furan-3-il)-1H-pirazol-4,5-dikarboksamīds,
N4-(3-metoksipropil)-1-metil-N5-(2-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-
7-il)-1H-pirazol-4,5-dikarboksamīds,
1-metil-N4-(oksetan-3-il)-N5-(2-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-
7-il)-1H-pirazol-4,5-dikarboksamīds,
N4,N4-dietil-1-metil-N5-(2-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il)-1H-
pirazol-4,5-dikarboksamīds,
N4-izopropil-1-metil-N5-(2-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il)-1H-
pirazol-4,5-dikarboksamīds,
N4,1-dimetil-N4-((6-metilpiridin-3-il)metil)-N5-(2-fenil-[1,2,4]tri-
azolo[1,5-a]piridin-7-il)-1H-pirazol-4,5-dikarboksamīds,
N4-(2-fluoretil)-N4,1-dimetil-N5-(2-morfolino-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pi-
ridin-7-il)-1H-pirazol-4,5-dikarboksamīds,
4-((1,1-diokso-1-lambda*6*-tiomorfolin-4-karbonil)-2-metil-2H-pir-
azol-3-karbonskābes (2-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il)amīds,
N4,1-dimetil-N5-(2-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il)-1H-pir azol-
4,5-dikarboksamīds,
4-((3-metoksiazetidīn-1-karbonil)-1-metil-N-(2-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-
a]piridin-7-il)-1H-pirazol-5-karboksamīds,
4-((3-fluorazetidīn-1-karbonil)-1-metil-N-(2-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-
a]piridin-7-il)-1H-pirazol-5-karboksamīds,
2-metil-2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 4-[(2-fluoretil)-metilamīds] un 
3-[(2-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il)amīds],
izopropil-1-metil-5-(2-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il karbamoil)-
1H-pirazol-4-karboksilāts,
etil-1-metil-5-(2-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-ilkarbamoil)-1H-
pirazol-4-karboksilāts,
1-metil-4-(morfolīn-4-karbonil)-N-(2-morfolino-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pi-
ridin-7-il)-1H-pirazol-5-karboksamīds,
4-((azetidīn-1-karbonil)-N-(6-fluor-2-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-
7-il)-1-metil-1H-pirazol-5-karboksamīds,
N-(6-fluor-2-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il)-1-metil-4-(pirolidīn-
1-karbonil)-1H-pirazol-5-karboksamīds,
N-(6-fluor-2-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il)-1-metil-4-(morfolīn-
4-karbonil)-1H-pirazol-5-karboksamīds,
7-((4-(azetidīn-1-karbonil)-1-metil-1H-pirazol-5-karboksamido)-N-
(3,3,3-trifluorpropil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridīn-2-karboksamīds,
N-(2-izopropil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il)-1-metil-4-(pirolidin-
1-karbonil)-1H-pirazol-5-karboksamīds,
4-((azetidīn-1-karbonil)-N-(2-(dimetilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piri-
din-7-il)-1-metil-1H-pirazol-5-karboksamīds,
N-(2-(dimetilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il)-1-metil-
4-(morfolīn-4-karbonil)-1H-pirazol-5-karboksamīds,
N-(2-(dimetilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il)-1-metil-
4-(pirolidīn-1-karbonil)-1H-pirazol-5-karboksamīds,
N-(2-(dimetilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il)-4-(3-fluorazetidīn-
1-karbonil)-1-metil-1H-pirazol-5-karboksamīds,
N4,N4-dietil-1-metil-N5-(2-morfolino-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-
7-il)-1H-pirazol-4,5-dikarboksamīds,
N4,N4,1-trimetil-N5-(2-morfolino-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il)-1H-
pirazol-4,5-dikarboksamīds,
N4-etil-N4,1-dimetil-N5-(2-morfolino-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-
7-il)-1H-pirazol-4,5-dikarboksamīds,
1-metil-N-(2-morfolino-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il)-4-(pirolidin-
1-karbonil)-1H-pirazol-5-karboksamīds,

4-((3-fluorazetidīn-1-karbonil)-1-metil-N-(2-morfolino-[1,2,4]tri-
azolo[1,5-a]piridin-7-il)-1H-pirazol-5-karboksamīds,
4-((azetidīn-1-karbonil)-1-metil-N-(2-(piridin-3-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-
a]piridin-7-il)-1H-pirazol-5-karboksamīds,
1-metil-4-(morfolīn-4-karbonil)-N-(2-(piridin-3-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-
a]piridin-7-il)-1H-pirazol-5-karboksamīds,
1-metil-N-(2-(piridin-3-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il)-4-(pirolidin-
1-karbonil)-1H-pirazol-5-karboksamīds,
4-((3-fluorazetidīn-1-karbonil)-1-metil-N-(2-(piridin-3-il)-[1,2,4]tri-
azolo[1,5-a]piridin-7-il)-1H-pirazol-5-karboksamīds,
N4-ciklopropil-N4,1-dimetil-N5-(2-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-
7-il)-1H-pirazol-4,5-dikarboksamīds,
N4,1-dimetil-N5-(2-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il)-N4-(2,2,2-
trifluoretil)-1H-pirazol-4,5-dikarboksamīds,
4-((azetidīn-1-karbonil)-N-(2-izopropil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il)-
1-metil-1H-pirazol-5-karboksamīds,
4-((3-fluorazetidīn-1-karbonil)-N-(2-izopropil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pi-
ridin-7-il)-1-metil-1H-pirazol-5-karboksamīds,
N4-ciklopentil-N4,1-dimetil-N5-(2-morfolino-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piri-
din-7-il)-1H-pirazol-4,5-dikarboksamīds,
N4-ciklopropil-N4,1-dimetil-N5-(2-morfolino-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piri-
din-7-il)-1H-pirazol-4,5-dikarboksamīds,
N4,1-dimetil-N5-(2-morfolino-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il)-N4-
(2,2,2-trifluoretil)-1H-pirazol-4,5-dikarboksamīds,
N4-ciklopropil-N4,1-dimetil-N5-(2-(piridin-3-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pi-
ridin-7-il)-1H-pirazol-4,5-dikarboksamīds,
N4-(2-fluoretil)-N4,1-dimetil-N5-(2-(piridin-3-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pi-
ridin-7-il)-1H-pirazol-4,5-dikarboksamīds,
4-(((1S,4S)-2-oksa-5-azabiciklo[2.2.1]heptān-5-karbonil)-1-metil-N-
(2-(piridin-3-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il)-1H-pirazol-5-karboks-
amīds,
4-((azetidīn-1-karbonil)-2-metil-2H-pirazol-3-karbonskābes [2-(etil-
metil-amino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il]amīds,
2-metil-4-(morfolīn-4-karbonil)-2H-pirazol-3-karbonskābes [2-(etil-
metil-amino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il]amīds,
4-((azetidīn-1-karbonil)-1-metil-N-(2-(pirolidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-
a]piridin-7-il)-1H-pirazol-5-karboksamīds,
1-metil-4-(morfolīn-4-karbonil)-N-(2-(pirolidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-
a]piridin-7-il)-1H-pirazol-5-karboksamīds,
7-((4-(azetidīn-1-karbonil)-1-metil-1H-pirazol-5-karboksamido)-
N,N-dimetil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridīn-2-karboksamīds,
7-((4-(azetidīn-1-karbonil)-1-metil-1H-pirazol-5-karboksamido)-N-
etil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridīn-2-karboksamīds,
7-((4-(azetidīn-1-karbonil)-1-metil-1H-pirazol-5-karboksamido)-N-
(2-metoksietil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridīn-2-karboksamīds,
4-((azetidīn-1-karbonil)-N-(2-bromo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il)-
1-metil-1H-pirazol-5-karboksamīds,
4-((azetidīn-1-karbonil)-1-metil-N-(2-(piridin-4-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-
a]piridin-7-il)-1H-pirazol-5-karboksamīds,
4-((azetidīn-1-karbonil)-1-metil-N-(2-(2-metilpiridin-4-il)-[1,2,4]tri-
azolo[1,5-a]piridin-7-il)-1H-pirazol-5-karboksamīds,
4-((azetidīn-1-karbonil)-1-metil-N-(2-(5-metilpiridin-3-il)-[1,2,4]tri-
azolo[1,5-a]piridin-7-il)-1H-pirazol-5-karboksamīds,
N-(2-(2-metoksifenil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il)-1-metil-
4-(morfolīn-4-karbonil)-1H-pirazol-5-karboksamīds,
4-((azetidīn-1-karbonil)-N-(2-((2-fluoretil)(metil)amino)-[1,2,4]tri-
azolo[1,5-a]piridin-7-il)-1-metil-1H-pirazol-5-karboksamīds,
N-(2-((2-fluoretil)(metil)amino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il)-1-met-
il-4-(morfolīn-4-karbonil)-1H-pirazol-5-karboksamīds,
N5-(2-((2-fluoretil)(metil)amino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il)-
N4,N4,1-trimetil-1H-pirazol-4,5-dikarboksamīds,
N4-etil-N5-(2-((2-fluoretil)(metil)amino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-
7-il)-N4,1-dimetil-1H-pirazol-4,5-dikarboksamīds,
N4-ciklopropil-N5-(2-((2-fluoretil)(metil)amino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pi-
ridin-7-il)-N4,1-dimetil-1H-pirazol-4,5-dikarboksamīds,
4-((azetidīn-1-karbonil)-2-metil-2H-pirazol-3-karbonskābes [2-(3-met-
oksifenil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il]amīds,
2-metil-4-(morfolīn-4-karbonil)-2H-pirazol-3-karbonskābes [2-(3-met-
oksifenil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il]amīds,
2-metil-2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 4-[(2-metoksietil)-metil-
amīds] un 3-{[2-(3-metoksi-fenil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-
7-il]amīds},
2-metil-2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 4-dimetilamīds un 3-{[2-(3- 
met oksi-fenil)[1,2,4]triazol[1,5-a]piridin-7-il]amīds},
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2-metil-2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 4-(etil-metil-amīds) un 
3-{[2-(3-metoksi-fenil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il]amīds},
2-metil-4-(morfolīn-4-karbonil)-2H-pirazol-3-karbonskābes [2-(3-hidr-
oksi fenil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il]amīds,
2-metil-4-(morfolīn-4-karbonil)-2H-pirazol-3-karbonskābes {2-[3-(2- 
fluor etoksi)-fenil]-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il}amīds,
2-metil-4-(morfolīn-4-karbonil)-2H-pirazol-3-karbonskābes [2-(3-fluor-
metoksifenil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il]amīds,
2-metil-2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 4-(etil-metil-amīds) un 3-({2- 
[3-(2-fluor-etoksi)-fenil]-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il}amīds),
2-metil-2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 4-(etil-metil-amīds) un 3-{[2- 
(3-fluormetoksi-fenil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il]amīds},
2-metil-2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 4-dimetilamīds un 3-({2-[3- 
(2-fluor-etoksi)-fenil]-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il}amīds),
2-metil-2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 4-dimetilamīds un 3-{[2-(3- 
fluor metoksifenil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il]amīds},
2-metil-2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 3-{[2-(3-hidroksifenil)-[1,2,4]tri-
azolo[1,5-a]piridin-7-il]amīds} un 4-[(2-metoksi-etil)metilamīds],
2-metil-2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 3-({2-[3-(2-fluor-etoksi)fen-
il]-[1,2,4]tri azolo[1,5-a]piridin-7-il}amīds) un 4-[(2-metoksi-etil)metil-
amīds],
2-metil-2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 3-{[2-(3-fluormetoksi-fen-
il)-[1,2,4]tri azolo[1,5-a]piridin-7-il]-amīds} un 4-[(2-metoksietil)metil-
amīds],
4-((azetidīn-1-karbonil)-2-metil-2H-pirazol-3-karbonskābes {2-[3- 
(2-fluor etoksi)-fenil]-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il}amīds,
4-((azetidīn-1-karbonil)-2-metil-2H-pirazol-3-karbonskābes [2-(3-fluor-
metoksifenil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il]amīds,
2-metil-2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 4-[(2-hidroksietil)metil-
amīds] un 3-[(2-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il)amīds],
{metil-[1-metil-5-(2-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-ilkarbamoil)-1H-
pirazol-4-karbonil]amino}etiķskābes metilesteris,
2-metil-2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 4-[(2-hidroksi-etil)metil-
amīds] un 3-[(2-morfolin-4-il-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il)amīds],
{metil-[1-metil-5-(2-morfolin-4-il-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il-
karbamoil)-1H-pirazol-4-karbonil]amino}etiķskābes metilesteris,
2-metil-2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 4-[(2-fluor-etil)amīds] un 
3-[(2-fenil[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il)amīds],
2-metil-2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 4-dimetilamīds un 
3-{[2-(2-met oksi-fenil)-[1,2,4]tri azolo[1,5-a]piridin-7-il]amīds},
2-metil-2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 4-(etil-metil-amīds) un 
3-{[2-(2-metoksi-fenil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il]amīds},
2-metil-2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 4-[(2-metoksi-etil)-met-
il-amīds] un 3-{[2-(2-metoksi-fenil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-
7-il]amīds},
2-metil-2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 4-dimetilamīds un 
3-({2-[2-(2-fluor-etoksi)-fenil]-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il}amīds),
2-metil-2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 4-(etil-metil-amīds) un 
3-({2-[2-(2-fluor-etoksi)fenil]-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il}amīds),
4-((azetidīn-1-karbonil)-N-(2-(2-metoksifenil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pi-
ridin-7-il)-1-metil-1H-pirazol-5-karboksamīds, 
N4-ciklopropil-N5-(2-(2-metoksifenil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il)-
N4,1-dimetil-1H-pirazol-4,5-dikarboksamīds,
N5-(2-(3-fluorfenil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il)-N4,N4,1-tri metil-
1H-pirazol-4,5-dikarboksamīds,
4-((azetidīn-1-karbonil)-N-(2-(3-fluorfenil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-
7-il)-1-metil-1H-pirazol-5-karboksamīds,
N-(2-(3-fluorfenil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il)-1-metil-4-(morfolīn-
4-karbonil)-1H-pirazol-5-karboksamīds, 
N-(2-(3-fluorfenil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il)-4-(3-metoksi-
azetidīn-1-karbonil)-1-metil-1H-pirazol-5-karboksamīds,
N-(2-(3-fluorfenil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il)-1-metil-4-(4-metil-
piperazīn-1-karbonil)-1H-pirazol-5-karboksamīds,
N5-(2-(2-fluorpiridin-3-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il)-N4,N4,1-tri-
metil-1H-pirazol-4,5-dikarboksamīds,
4-((azetidīn-1-karbonil)-N-(2-(2-fluorpiridin-3-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-
a]piridin-7-il)-1-metil-1H-pirazol-5-karboksamīds,
N-(2-(2-fluorpiridin-3-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il)-1-metil-
4-(morfolīn-4-karbonil)-1H-pirazol-5-karboksamīds,
1-metil-N-(2-morfolino-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il)-4-(2-oksa-
6-azaspiro[3.3]heptān-6-karbonil)-1H-pirazol-5-karboksamīds,
N4-ciklopropil-1-metil-N5-(2-morfolino-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-
7-il)-1H-pirazol-4,5-dikarboksamīds,
4-((3-fluorazetidīn-1-karbonil)-N-(2-((2-fluoretil)(metil)amino)- 

[1,2,4]tri azolo[1,5-a]piridin-7-il)-1-metil-1H-pirazol-5-karboks-
amīds,
N-(2-((2-fluoretil)(metil)amino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il)-1-met-
il-4-(pirolidīn-1-karbonil)-1H-pirazol-5-karboksamīds,
N4-etil-N4,1-dimetil-N5-(2-(piridin-3-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-
7-il)-1H-pirazol-4,5-dikarboksamīds,
N-(2-(2-fluorpiridin-4-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il)-1-metil-
4-(morfolīn-4-karbonil)-1H-pirazol-5-karboksamīds,
4-((azetidīn-1-karbonil)-N-(2-(2-fluorpiridin-4-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-
a]piridin-7-il)-1-metil-1H-pirazol-5-karboksamīds,
4-((azetidīn-1-karbonil)-N-(2-(6-fluorpiridin-2-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-
a]piridin-7-il)-1-metil-1H-pirazol-5-karboksamīds,
N5-(2-(6-fluorpiridin-2-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il)-N4,N4,1-tri-
metil-1H-pirazol-4,5-dikarboksamīds,
N-(2-(6-fluorpiridin-2-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il)-1-metil-
4-(morfolīn-4-karbonil)-1H-pirazol-5-karboksamīds,
2-metil-4-(2-oksa-6-azaspiro[3.3]heptān-6-karbonil)-2H-pirazol-3-
karbon skābes (2-pirolidin-1-il-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il)amīds,
2-metil-2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 4-(ciklopropil-metil-amīds) un 
3-[(2-pirolidin-1-il-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il)-amīds],
2-metil-2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 4-(etil-metil-amīds) un 
3-[(2-pirolidin-1-il-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il)-amīds],
5-[2-(ciklopropil-metil-amino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il-
karbamoil]-1-metil-1H-pirazol-4-karbonskābe,
2-metil-2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 4-(ciklopropil-metil-amīds) un 
3-{[2-(ciklopropil-metil-amino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il]amīds},
4-((azetidīn-1-karbonil)-2-metil-2H-pirazol-3-karbonskābes [2-(ciklo-
propil-metil-amino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il]amīds,
2-metil-4-(morfolīn-4-karbonil)-2H-pirazol-3-karbonskābes [2-(ciklo-
propil-metil-amino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il]amīds,
4-((1,4-diaza-biciklo[3.2.1]oktān-4-karbonil)-2-metil-2H-pirazol-3-
karbon skābes (2-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il)amīds,
4-((azetidīn-1-karbonil)-2-metil-2H-pirazol-3-karbonskābes 
{2-[2-(2-fluor-etoksi)-fenil]-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il}amīds,
2-metil-4-(morfolīn-4-karbonil)-2H-pirazol-3-karbonskābes 
{2-[2-(2-fluor-etoksi)fenil]-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il}amīds,
2-metil-2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 3-({2-[2-(2-fluor-etoksi)-fen-
il]-[1,2,4]tri azolo[1,5-a]piridin-7-il}-amīds) un 4-[(2-metoksi-etil)metil-
amīds], un 
metil-4-(morfolīn-4-karbonil)-N-(2-(2-oksopirolidin-1-il)-[1,2,4]tri-
azolo[1,5-a]piridin-7-il)-1H-pirazol-5-karboksamīds,
vai tā farmaceitiski pieņemams sāls.
 11. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 10. pretenzijai, 
kas izvēlēts no grupas, kurā ietilpst:
4-((azetidīn-1-karbonil)-1-metil-N-(2-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-
7-il)-1H-pirazol-5-karboksamīds,
N4-etil-N4,1-dimetil-N5-(2-fenil-[1,2,4]triazolo[l,5-a]piridin-7-il)-1H-
pirazol-4,5-dikarboksamīds,
4-((azetidīn-1-karbonil)-1-metil-N-(2-morfolino-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pi-
ridin-7-il)-1H-pirazol-5-karboksamīds,
1-metil-4-(morfolīn-4-karbonil)-N-(2-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-
7-il)-1H-pirazol-5-karboksamīds,
1-metil-N-(2-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il)-4-(pirolidīn-1-
karbon il)-1H-pirazol-5-karboksamīds,
4-((3-fluorazetidīn-1-karbonil)-1-metil-N-(2-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-
a]piridin-7-il)-1H-pirazol-5-karboksamīds,
2-metil-2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 4-[(2-fluor-etil)metilamīds] un 
3-[(2-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il)amīds],
1-metil-4-(morfolīn-4-karbonil)-N-(2-morfolino-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pi-
ridin-7-il)-1H-pirazol-5-karboksamīds,
4-((azetidīn-1-karbonil)-N-(2-(dimetilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piri-
din-7-il)-1-metil-1H-pirazol-5-karboksamīds,
N-(2-(dimetilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il)-1-metil-4-
(pirolidīn-1-karbon il)-1H-pirazol-5-karboksamīds,
N-(2-(dimetilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il)-4-(3-fluorazetidīn-
1-karbonil)-1-metil-1H-pirazol-5-karboksamīds,
4-((azetidīn-1-karbonil)-1-metil-N-(2-(piridin-3-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-
a]piridin-7-il)-1H-pirazol-5-karboksamīds,
1-metil-4-(morfolīn-4-karbonil)-N-(2-(piridin-3-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-
a]piridin-7-il)-1H-pirazol-5-karboksamīds,
N4-ciklopropil-N4,1-dimetil-N5-(2-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-
7-il)-1H-pirazol-4,5-dikarboksamīds,
N4-ciklopropil-N4,1-dimetil-N5-(2-morfolino-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piri-
din-7-il)-1H-pirazol-4,5-dikarboksamīds,
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N4-ciklopropil-N4,1-dimetil-N5-(2-(piridin-3-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pi-
ridin-7-il)-1H-pirazol-4,5-dikarboksamīds,
2-metil-4-(morfolīn-4-karbonil)-2H-pirazol-3-karbonskābes [2-(etil-
metil-amino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il]amīds,
1-metil-4-(morfolīn-4-karbonil)-N-(2-(pirolidin-1-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-
a]piridin-7-il)-1H-pirazol-5-karboksamīds,
N-(2-(2-metoksifenil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il)-1-metil-4-
(morfolīn-4-karbon il)-1H-pirazol-5-karboksamīds,
2-metil-4-(morfolīn-4-karbonil)-2H-pirazol-3-karbonskābes [2-(3-met-
oksi-fenil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il]amīds,
2-metil-2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 4-[(2-metoksi-etil)metil-
amīds] un 3-{[2-(3-metoksi-fenil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il]-
amīds},
N5-(2-(3-fluorfenil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il)-N4,N4,1-tri metil-
1H-pirazol-4,5-dikarboksamīds,
4-((azetidīn-1-karbonil)-N-(2-(2-fluorpiridin-4-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-
a]piridin-7-il)-1-metil-1H-pirazol-5-karboksamīds,
2-metil-4-(2-oksa-6-azaspiro[3.3]heptān-6-karbonil)-2H-pirazol-3-
karbon skābes (2-pirolidin-1-il-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il)amīds,
2-metil-2H-pirazol-3,4-dikarbonskābes 4-(ciklopropil-metil-amīds) un 
3-[(2-pirolidin-1-il-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il)amīds],
4-((azetidīn-1-karbonil)-2-metil-2H-pirazol-3-karbonskābes [2-(ciklo-
propil-metil-amino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il]amīds, un 
4-((1,4-diaza-biciklo[3.2.1]oktān-4-karbonil)-2-metil-2H-pirazol-3-
karbon skābes (2-fenil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-7-il)amīds,
vai tā farmaceitiski pieņemams sāls.
 12. Savienojuma ar formulu (I) saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
11. pretenzijai ražošanas process, kas ietver savienojuma ar for-
mulu (2)

reakciju ar savienojumu ar formulu (3)

,

raksturīgu ar to, ka R1, R2, R3 un R4 ir tādi, kā definēts jebkurā no 
1. līdz 11. pretenzijai, un, ja ir vēlams, savienojuma pārvēršanu tā 
farmaceitiski pieņemamā sālī.
 13. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 11. pretenzijai 
izmantošanai par terapeitiski aktīvu vielu.
 14. Farmaceitiska kompozīcija, kas ietver savienojumu saskaņā 
ar jebkuru no 1. līdz 11. pretenzijai un terapeitiski inertu nesēju.
 15. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 11. pretenzijai 
lietošanai psihisku traucējumu, šizofrēnijas, ar šizofrēniju saistī-
tu pozitīvu, negatīvu un/vai kognitīvu simptomu, delūzijas, vielu 
izraisītu psihisku traucējumu, nemiera sajūtas, panikas, apsēstī-
bas/piespiedu traucējumu, akūta stresa, vispārīgu nemiera veida 
traucējumu, narkotiku atkarības, kustību traucējumu, Pārkinsona 
slimības, nemierīgo kāju sindroma, apziņas deficīta, Alcheimera 
slimības, multi-infarkta demences, garastāvokļa traucējumu, depre-
sijas, bipolāro traucējumu, neiropsihiatrisko stāvokļu, psihozes, 
uzmanības deficīta/hiperaktivitātes, uzmanības traucējumu, diabēta 
un ar to saistītu slimību, otrā tipa cukura diabēta, neirodeģeneratī-
vu traucējumu, Hantingtona slimības, izkaisītās sklerozes, insulta, 
muguras smadzeņu bojājuma, cieto audzēju, hematoloģisku ļaun-
dabīgu slimību, nieru šūnu karcinomas vai plaušu vēža ārstēšanai 
vai profilaksei.

 
 
 (51) C07D 487/14(200601) (11) 2651951
  C07D 491/14(200601)

  C07D 495/14(200601)

  C07D 498/14(200601)

  A61K 31/519(200601)

  A61P 35/00(200601)

 (21) 11808454.0  (22) 15.12.2011
 (43) 23.10.2013
 (45) 19.11.2014
 (31) 423694 P  (32) 16.12.2010 (33) US
 (86) PCT/US2011/065101  15.12.2011
 (87) WO2012/082997  21.06.2012
 (73) F.Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4070 

Basel, CH
 (72) DOTSON, Jennafer, US
  HEALD, Robert Andrew, GB
  HEFFRON, Timothy, US
  JONES, Graham Elgin, GB
  KRINTEL, Sussie Lerche, GB
  MCLEAN, Neville James, GB
  NDUBAKU, Chudi, US
  OLIVERO, Alan G., US
  SALPHATI, Laurent, US
  WANG, Lan, US
  WEI, BinQing, US
 (74) Sauer, Frank, F. Hoffmann-La Roche AG, Patent Department, 

Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, CH
  Vladimirs ANOHINS, Aģentūra TRIA ROBIT, Vīlandes iela 5, 

Rīga, LV-1010, LV
 (54) TRICIKLISKI SAVIENOJUMI KĀ PI3K INHIBITORI UN 

METODES TO PIELIETOŠANAI
  TRICYCLIC PI3K INHIBITOR COMPOUNDS AND METH-

ODS OF USE
 (57) 1. Savienojums, izvēlēts no atbilstošiem formulai (I)

,

un tā stereoizomēri, ģeometriskie izomēri, tautomēri un farmaceitiski 
pieņemami sāļi, raksturīgs ar to, ka:
pārtrauktās līnijas norāda neobligātu divkāršo saiti, un vismaz viena 
pārtrauktā līnija ir divkārša saite,
X1 ir N atoms, CR1 grupa vai -C(R1)2O- grupa,
X2 ir N,
X3 ir C vai CR3,
A ir 5-, 6- vai 7-locekļu karbociklil- vai heterociklilgredzens, kon-
densēts ar X2 un X3 un neobligāti aizvietots ar vienu vai vairākām 
R5 grupām,
R1 un R3 ir neatkarīgi izvēlēti no H, F, Cl, Br, I atomiem, -CH3, 
-CH2CH3, -C(CH3)3, -CH2OH, -CH2CH2OH, -C(CH3)2OH, -CH2OCH3, 
-CN, -CF3, -CO2H, -COCH3, -COC(CH3)3, -CO2CH3, -CONH2, 
-CONHCH3, -CON(CH3)2, -C(CH3)2CONH2, -NO2, -NH2, -NHCH3, 
-N(CH3)2, -NHCOCH3, -NHS(O)2CH3, -N(CH3)C(CH3)2CONH2, 
-N(CH3)CH2CH2S(O)2CH3, =O, -OH, -OCH3, -S(O)2N(CH3)2, -SCH3, 
-S(O)2CH3 grupām, ciklopropilgrupas, ciklobutilgrupas, oksetanilgru-
pas, morfolinogrupas un 1,1-dioksotiopiran-4-ilgrupas,
R4 ir izvēlēts no (C6-C20)arilgrupas, heterociklilgrupas ar 3 līdz 
20 gredzena atomiem un heteroarilgrupas ar 5 līdz 20 gredzena 
atomiem, katrs no tiem ir neobligāti aizvietots ar vienu vai vairākām 
R6 grupām, kas neatkarīgi izvēlētas no F, Cl, Br, I atomiem, -CH3, 
-CH2CH3, -CH(CH3)2, -CH2CH(CH3)2, -CH2CH3, -CH2CN, -CN, -CF3, 
-CH2OH, -CO2H, -CONH2, -CONH(CH3), -CON(CH3)2, -NO2, -NH2, 
-NHCH3, -NHCOCH3, -OH, -OCH3, -OCH2CH3, -OCH(CH3)2, -SH, 
-NHC(=O)NHCH3, -NHC(=O)NHCH2CH3, -NHC(=O)NHCH(CH3)2, 
-NHS(O)2CH3, -N(CH3)C(=O)OC(CH3)3, -S(O)2CH3 grupām, benzil-
grupas, benziloksigrupas, morfolinilgrupas, morfolinometilgrupas un 
4-metilpiperazin-1-ilgrupas,
R5 ir neatkarīgi izvēlēts no (C1-C12)alkilgrupas, (C2-C8)alkenilgrupas, 
(C2-C8)alkinilgrupas, -((C1-C12)alkilēngrupa)-((C3-C12)karbo ciklil grupa), 
-((C1-C12)alkilēngrupa)-(heterociklilgrupa ar 3 līdz 20 gredzena ato-
miem), -((C1-C12)alkilēngrupa)-C(=O)-(heterociklilgrupa ar 3 līdz 
20 gredzena atomiem), -((C1-C20)alkilēngrupa)-((C6-C20)aril grupa) un 
((C1-C12)alkilēngrupa)-(heteroarilgrupa ar 5 līdz 20 gredzena ato-
miem), vai divas blakus esošas R5 grupas veido 3-, 4-, 5- vai 
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6-locekļu karbociklisku vai heterociklisku gredzenu, kurā alkilgrupa, 
alkenilgrupa, alkinilgrupa, alkilēngrupa, karbociklilgrupa, hetero-
ciklilgrupa, arilgrupa vai heteroarilgrupa ir neobligāti aizvietota 
ar vienu vai vairākām grupām, neatkarīgi izvēlētām no F, Cl, 
Br, I atomiem, -CH3, -CH2CH3, -C(CH3)3, -CH2OH, -CH2CH2OH, 
-C(CH3)2OH, -CH2OCH3, -CN, -CH2F, -CHF2, -CF3, -CO2H, 
-COCH3, -COC(CH3)3, -CO2CH3, -CONH2, -CONHCH3, -CON(CH3)2, 
-C(CH3)2CONH2, -NO2, -NH2, -NHCH3, -N(CH3)2, -NHCOCH3, 
-NHS(O)2CH3, -N(CH3)C(CH3)2CONH2, -N(CH3)CH2CH2S(O)2CH3, 
=O, -OH, -OCH3, -S(O)2N(CH3)2, -SCH3, -S(O)2CH3 grupām, ciklo-
propil grupas, ciklobutilgrupas, oksetanilgrupas, morfolinogrupas un 
1,1-dioksotiopiran-4-ilgrupas,
mor-grupa ir izvēlēta no:

,

neobligāti aizvietota ar vienu vai vairākām R7 grupām, ne-
atkarīgi izvēlētām no F, Cl, Br, I atomiem, -CH3, -CH2CH3, 
-CH2CH2CH3, -CH(CH3)2 , -C(CH3)3, -CH2OCH3, -CHF2, -CN, -CF3, 
-CH2OH, -CH2OCH3, CH2CH2OH, -CH2C(CH3)2OH, -CH(CH3)OH, 
-CH(CH2CH3)OH, -CH2CH(OH)CH3, -C(CH3)2OH, -C(CH3)2OCH3, 
-CH(CH3)F, -C(CH3)F2, -CH(CH2CH3)F, -C(CH2CH3)2F, -CO2H, 
-CONH2, -CON(CH2CH3)2, COCH3, -CON(CH3)2, -NO2, -NH2, 
-NHCH3, -N(CH3)2, -NHCH2CH3, -NHCH(CH3)2, -NHCH2CH2OH, 
-NHCH2CH2OCH3, -NHCOCH3, -NHCOCH2CH3, -NHCOCH2OH, 
-NHS(O)2CH3, -N(CH3)S(O)2CH3, =O, -OH, -OCH3, -OCH2CH3, 
-OCH(CH3)2, -SH, -NHC(=O)NHCH3, -NHC(=O)NHCH2CH3, 
-S(O)CH3, -S(O)CH2CH3, -S(O)2CH3, -S(O)2NH2, -S(O)2NH(CH3), 
-S(O)2N(CH3)2 un CH2S(O)2CH3 grupām.
 2. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, izvēlēts no savie-
nojumiem, atbilstošiem formulām (Ia), (Ib) un (In):

 3. Savienojums saskaņā ar 2. pretenziju, turklāt formula (Ia) 
ir izvēlēta no struktūrām:

,

kurās heterocikliskais gredzens A ir neobligāti aizvietots ar vienu 
vai vairākām R5 grupām.
 4. Savienojums saskaņā ar formulu (Ia) ir izvēlēts no struk-
tūrām:

,

kurās heterocikliskais gredzens A ir neobligāti aizvietots ar vienu 
vai vairākām R5 grupām.
 5. Savienojums saskaņā ar 2. pretenziju, turklāt formula (Ia) 
ir:

,

kurā heterocikliskais gredzens A ir neobligāti aizvietots ar vienu 
vai vairākām R5 grupām.
 6. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 5. pretenzijai, 
turklāt R4 ir fenilgrupa, aizvietota ar vienu vai vairākām grupām, kas 
izvēlētas no F, Cl, Br, I atomiem, -CH3, -CH2CH3, -CH(CH3)2, -CN, 
-CF3, -CH2OH, -CO2H, -CONH2, -CONH(CH3), -CON(CH3)2, -NO2, 
-NH2, -NHCH3, -NHCOCH3, -OH, -OCH3, -OCH2CH3, -OCH(CH3)2, 
-SH, -NHC(=O)NHCH3, -NHC(=O)NHCH2CH3, -NHS(O)2CH3, 
-N(CH3)C(=O)OC(CH3)3 un -S(O)2CH3 grupām.
 7. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 5. pretenzijai, tur-
klāt R4 ir neobligāti aizvietota bicikliska heteroarilgrupa, kas izvēlēta 
no 1H-indazola, 1H-indola, indolin-2-ona, 1-(indolin-1-il)etanona, 1H-
benzo[d][1,2,3]triazola, 1H-pirazolo[3,4-b]piridīna, 1H-pirazolo[3,4-
d]pirimidīna, 1H-benzo[d]imidazola, 1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-ona, 
1H-pirazolo[3,4-c]piridīna,1H-pirolo[2,3-c]piridīna, 3H-imidazo[4,5-
c]piridīna, 7H-pirolo[2,3-d]pirimidīna, 7H-purīna, 1H-pirazolo[4,3-
d]pirimidīna, 5H-pirolo[3,2-d]pirimidīna, 2-amino-1H-purin-6(9H)-ona, 
hinolīna, hinazolīna, hinoksalīna, izohinolīna, izohinolin-1(2H)-ona, 
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3,4-dihidroizohinolin-1(2H)-ona, 3,4-dihidrohinolin-2(1H)-ona, hin-
azolin-2(1H)-ona, hinoksalin-2(1H)-ona, 1,8-naftiridīna, pirido[3,4-
d]pirimidīna un pirido[3,2-b]pirazīna.
 8. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 5. pretenzijai, 
turklāt neobligāti aizvietotais R4 ir izvēlēts no:

,

kur viļņotā līnija norāda pievienošanās vietu.
 9. Savienojums saskaņā ar 7. pretenziju, turklāt R4 ir 1H-
indazol-4-ilgrupa.
 10. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 5. pretenzijai, 
turklāt R4 ir neobligāti aizvietota monocikliska heteroarilgrupa, izvē-
lēta no 2-furanilgrupas, 3-furanilgrupas, 2-imidazolilgrupas, 4-imid-
azolilgrupas, 3-izoksazolilgrupas, 4-izoksazolilgrupas, 5-izoksazolil-
grupas, 2-oksazolilgrupas, 4-oksazolilgrupas, 5-oksazolil grupas, 
3-pirazolil grupas, 4-pirazolilgrupas, 2-pirazinilgrupas, 3-piridazinil-
grupas, 4-piridazinilgrupas, 5-piridazinilgrupas, 2-pirimidinilgrupas, 
5-pirimidinilgrupas, 6-pirimidinilgrupas, 2-piridilgrupas, 3-piridilgru-
pas, 4-piridilgrupas, 2-pirolilgrupas, 3-pirolilgrupas, 2-tienilgrupas, 
3-tienil grupas, 5-tetrazolilgrupas, 1-tetrazolilgrupas, 2-tetrazolilgru-
pas, 2-tiazolilgrupas, 4-tiazolilgrupas, 5-tiazolilgrupas, 3-triazolilgru-
pas un 1-triazolilgrupas.
 11. Savienojums saskaņā ar 10. pretenziju, turklāt R4 ir 2-amino-
pirimidin-5-ilgrupa.

 12. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 5. pretenzijai, 
turklāt neobligāti aizvietotais R4 ir izvēlēts no:

,

kur viļņotā līnija norāda pievienošanās vietu.
 13. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 12. pretenzijai, 
turklāt viena vai vairākas R5 grupas ir neatkarīgi izvēlētas no F, 
Cl, Br, I atomiem, -CH3, -CH2CH3, -C(CH3)3, -CH2OH, -CH2CH2OH, 
-C(CH3)2OH, -CH2OCH3, -CN, -CH2F, -CHF2, -CF3, -CO2H, -COCH3, 
-COC(CH3)3, -CO2CH3, -CONH2, -CONHCH3, -CON(CH3)2, 
-C(CH3)2CONH2, -NO2, -NH2, -NHCH3, -N(CH3)2, -NHCOCH3, 
-NHS(O)2CH3, -N(CH3)C(CH3)2CONH2, -N(CH3)CH2CH2S(O)2CH3, 
=O, -OH, -OCH3, -S(O)2N(CH3)2, -SCH3 un -S(O)2CH3 grupām, 
ciklopropilgrupas, ciklobutilgrupas, oksetanilgrupas, morfolinogrupas 
un 1,1-dioksotiopiran-4-ilgrupas.
 14. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 13. pretenzijai, 
turklāt divas pie viena atoma saistītas R5 grupas veido ciklopropil-
grupu, ciklobutilgrupu, ciklopentilgrupu, tetrahidrofurilgrupu, tetra-
hidropiranilgrupu, oksetanilgrupu, azetidinilgrupu, pirolidinilgrupu, 
piperidilgrupu, piperazinilgrupu, cikloheksilgrupu, morfolinogrupu 
vai 1,1-dioksotiopiran-4-ilgrupu.
 15. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 14. pretenzijai, 
turklāt mor-grupa ir

,

kur viļņotā līnija norāda pievienošanās vietu, neobligāti aizvie-
totu ar vienu vai vairākām R7 grupām, neatkarīgi izvēlētām no 
F, Cl, Br, I atomiem, -CH3, -CH2CH3, -CH2CH2CH3, -CH(CH3)2, 
-C(CH3)3, -CH2OCH3, -CHF2, -CN, -CF3, -CH2OH, -CH2OCH3, 
-CH2CH2OH, -CH2C(CH3)2OH, -CH(CH3)OH, -CH(CH2CH3)OH, 
-CH2CH(OH)CH3, -C(CH3)2OH, -C(CH3)2OCH3, -CH(CH3)F, -C(CH3)F2, 
-CH(CH2CH3)F, -C(CH2CH3)2F, -CO2H, -CONH2, -CON(CH2CH3)2, 
-COCH3, -CON(CH3)2, -NO2, -NH2, -NHCH3, -N(CH3)2, -NHCH2CH3, 
-NHCH(CH3)2, -NHCH2CH2OH, -NHCH2CH2OCH3, -NHCOCH3, 
-NHCOCH2CH3, -NHCOCH2OH, -NHS(O)2CH3, -N(CH3)S(O)2CH3, 
=O, -OH, -OCH3, -OCH2CH3, -OCH(CH3)2, -SH, -NHC(=O)NHCH3, 
-NHC(=O)NHCH2CH3, -S(O)CH3, -S(O)CH2CH3, -S(O)2CH3, 
-S(O)2NH2, -S(O)2NHCH3, -S(O)2N(CH3)2 un -CH2S(O)2CH3 grupām.
 16. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, izvēlēts no grupas, 
kurā ietilpst:
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5-(6,6-dimetil-4-morfolino-8,9-dihidro-6H-[1,4]oksazino[3,4-e]purin-
2-il)-4-metilpirimidīn-2-amīns,
5-(6,6-dimetil-4-morfolino-8,9-dihidro-6H-[1,4]oksazino[3,4-e]purin-
2-il)pirimidīn-2-amīns,
5-(6,6-dimetil-4-morfolino-8,9-dihidro-6H-[1,4]oksazino[3,4-e]purin-
2-il)-4-(trifluormetil)piridil-2-amīns,
5-(4-morfolino-8,9-dihidro-7H-[1,3]oksazino[2,3-e]purin-2-il)pirimidīn-
2-amīns,
5-(4-morfolino-6,7,8,9-tetrahidropirido[2,1-e]purin-2-il)pirimidīn-
2-amīns,
5-(4-morfolino-6,7,8,9-tetrahidropirido[2,1-e]purin-2-il)piridīn-
2-amīns,
5-(4-morfolino-8,9-dihidro-6H-[1,4]oksazino[3,4-e]purin-2-il)-4-
(trifluormetil)piridil-2-amīns, 
5-(4-morfolino-7,8-dihidro-6H-pirolo[2,1-e]purin-2-il)pirimidīn-
2-amīns,
6,6-dimetil-4-morfolino-2-(1H-pirolo[2,3-b]piridin-5-il)-8,9-dihidro-
6H-[1,4]oksazino[3,4-e]purīns,
5-(6,6-dimetil-4-morfolino-8,9-dihidro-6H-[1,4]oksazino[3,4-e]purin-
2-il)piridīn-2-amīns,
5-(4-morfolino-8,9-dihidrospiro[[1,3]oksazino[2,3-e]purīn-7,1’-
ciklopropan]-2-il)pirimidīn-2-amīns,
5-(4-morfolino-8,9-dihidro-6H-[1,4]oksazino[3,4-e]purin-2-il)pirimidīn-
2-amīns,
5-(4-morfolino-8,9-dihidrospiro[[1,4]oksazino[3,4-e]purīn-6,3’-
oksetān]-2-il)pirimidīn-2-amīns,
5-(7,7-dimetil-4-morfolino-8,9-dihidro-7H-[1,3]oksazino[2,3-e]purin-
2-il)pirimidīn-2-amīns,
5-(4-morfolino-6-(trifluorometil)-8,9-dihidro-6H-[1,4]oksazino[3,4-
e]purin-2-il)piridīn-2-amīns,
5-(6,6-(heksadeiterio)dimetil-4-morfolino-8,9-dihidro-6H-[1,4]oks-
azino[3,4-e]purin-2-il)pirimidīn-2-amīns,
(S)-5-(6-etil-6-metil-4-morfolino-8,9-dihidro-6H-[1,4]oksazino[3,4- 
e]purin-2-il)pirimidīn-2-amīns,
5-(6,6,9-trimetil-4-morfolino-6H-[1,4]oksazino[3,4-e]purin-2-il)pirimi-
dīn-2-amīns,
(R)-5-(6-etil-6-metil-4-morfolino-8,9-dihidro-6H-[1,4]oksazino[3,4-
e]purin-2-il)pirimidīn-2-amīns,
5-(1-morfolin-4-il-5,6,8a,9-tetrahidro-8H-7,10-dioksa-2,4,4b-tri aza-
fenantren-3-il)-pirimidin-2-ilamīns,
5-((S)-6-morfolin-4-il-2,3,3a,4-tetrahidro-1H-5-oksa-7,9,9b-triaza-
ciklo penta[a]naftalen-8-il)-pirimidin-2-ilamīns,
4-(6,6-dimetil-4-morfolino-8,9-dihidro-6H-[1,4]oksazino[3,4-e]purin-
2-il)anilīns,
1-(4-(6,6-dimetil-4-morfolino-8,9-dihidro-6H-[1,4]oksazino[3,4-e]pu-
rin-2-il)fen il)-3-metilurīnviela,
6,6-dimetil-4-morfolino-2-(1H-pirazol-4-il)-8,9-dihidro-6H-[1,4]oks-
azino[3,4-e]purīns,
4-(6,6-dimetil-4-morfolino-8,9-dihidro-6H-[1,4]oksazino[3,4-e]purin-
2-il)piridīn-2-amīns,
6,6-dimetil-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-4-morfolino-8,9-dihidro-
6H-[1,4]oksazino[3,4-e]purīns,
3-(6,6-dimetil-4-morfolino-8,9-dihidro-6H-[1,4]oksazino[3,4-e]purin-
2-il)fenols,
2-(1H-indazol-5-il)-6,6-dimetil-4-morfolino-8,9-dihidro-6H-[1,4]oks-
azino[3,4-e]purīns,
6,6-dimetil-2-(2-(4-metilpiperazin-1-il)piridin-4-il)-4-morfolino-8,9-di-
hidro-6H-[1,4]oksazino[3,4-e]purīns,
N-(2-(6,6-dimetil-4-morfolino-8,9-dihidro-6H-[1,4]oksazino[3,4-e]pu-
rin-2-il)fenil)metān sulfonamīds,
6,6-dimetil-4-morfolino-2-(6-morfolinopiridin-3-il)-8,9-dihidro-
6H-[1,4]oksazino[3,4-e]purīns,
2-(1-benzil-1H-pirazol-4-il)-6,6-dimetil-4-morfolino-8,9-dihidro-
6H-[1,4]oksazino[3,4-e]purīns,
2-(2-izopropoksipiridin-3-il)-6,6-dimetil-4-morfolino-8,9-dihidro-
6H-[1,4]oksazino[3,4-e]purīns,
N-(2-(6,6-dimetil-4-morfolino-8,9-dihidro-6H-[1,4]oksazino[3,4-
e]purin-2-il)fenil)acetamīds,
2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-4-il)-6,6-dimetil-4-morfolino-8,9-dihidro-
6H-[1,4]oksazino[3,4-e]purīns,
5-(6,6-dimetil-4-morfolino-8,9-dihidro-6H-[1,4]oksazino[3,4-e]purin-
2-il)piridin-2-ols,
6-(6,6-dimetil-4-morfolino-8,9-dihidro-6H-[1,4]oksazino[3,4-e]purin-
2-il)piridīn-3-amīns,

(R)-5-(4-morfolino-6-(trifluormetil)-8,9-dihidro-6H-[1,4]oksazino[3,4-
e]purin-2-il)pirimidīn-2-amīns,
(S)-5-(4-morfolino-6-(trifluormetil)-8,9-dihidro-6H-[1,4]oksazino[3,4-
e]purin-2-il)pirimidīn-2-amīns,
2-(1-etil-1H-pirazol-4-il)-6,6-dimetil-4-morfolino-8,9-dihidro-6H- 
[1,4]oks azino[3,4-e]purīns,
4-(6,6-dimetil-4-morfolino-8,9-dihidro-6H-[1,4]oksazino[3,4-e]purin-
2-il)-N,N-dimetilbenzamīds,
terc-butil-4-(6,6-dimetil-4-morfolino-8,9-dihidro-6H-[1,4]oksazino[3,4-
e]purin-2-il)fenil(metil)karbamāts,
2-(3-(6,6-dimetil-4-morfolino-8,9-dihidro-6H-[1,4]oksazino[3,4-e]pu-
rin-2-il)fenil)acetonitrils,
6,6-dimetil-4-morfolino-2-(3-morfolinofenil)-8,9-dihidro-6H-[1,4]oks-
azino[3,4-e]purīns,
6,6-dimetil-4-morfolino-2-(3-(morfolinometil)fenil)-8,9-dihidro-
6H-[1,4]oksazino[3,4-e]purīns,
2-(3-(benziloksi)fenil)-6,6-dimetil-4-morfolino-8,9-dihidro-6H- 
[1,4]oksazino[3,4-e]purīns,
2-(1-izobutil-1H-pirazol-4-il)-6,6-dimetil-4-morfolino-8,9-dihidro-6H- 
[1,4]oks azino[3,4-e]purīns,
6,6-dimetil-2-(6-(4-metilpiperazin-1-il)piridin-3-il)-4-morfolino-8,9-di-
hidro-6H-[1,4]oksazino[3,4-e]purīns,
2-(1H-indazol-4-il)-6,6-dimetil-4-morfolino-8,9-dihidro-6H- 
[1,4]oksazino[3,4-e]purīns,
4-(6,6-dimetil-4-morfolino-8,9-dihidro-6H-[1,4]oksazino[3,4-e]purin-
2-il)benzonitrils,
5-(6,6-dimetil-4-morfolino-8,9-dihidro-6H-[1,4]oksazino[3,4-e]purin-
2-il)nikotīnamīds,
5-(6,6-dimetil-4-morfolino-8,9-dihidro-6H-[1,4]oksazino[3,4-e]purin-
2-il)-N-metilpikolīnamīds,
2-(4-(benziloksi)fenil)-6,6-dimetil-4-morfolino-8,9-dihidro-6H- 
[1,4]oksazino[3,4-e]purīns,
3-(6,6-dimetil-4-morfolino-8,9-dihidro-6H-[1,4]oksazino[3,4-e]purin-
2-il)-N,N-dimetilanilīns,
6,6-dimetil-2-(4-(4-metilpiperazin-1-il)fenil)-4-morfolino-8,9-dihidro-
6H-[1,4]oksazino[3,4-e]purīns,
6,6-dimetil-4-morfolino-2-(4-(piperidin-1-il)fenil)-8,9-dihidro-6H- 
[1,4]oksazino[3,4-e]purīns,
N-(5-(6,6-dimetil-4-morfolino-8,9-dihidro-6H-[1,4]oksazino[3,4-e]pu-
rin-2-il)piridin-2-il)acetamīds,
5-(6,6-dimetil-4-morfolino-8,9-dihidro-6H-[1,4]oksazino[3,4-e]purin-
2-il)pikolīnamīds,
6-(6,6-dimetil-4-morfolino-8,9-dihidro-6H-[1,4]oksazino[3,4-e]purin-
2-il)piridin-3-ols,
(4-(6,6-dimetil-4-morfolino-8,9-dihidro-6H-[1,4]oksazino[3,4-e]purin-
2-il)fenil)(4-metilpiperazin-1-il)metanons,
N-ciklopropil-3-(6,6-dimetil-4-morfolino-8,9-dihidro-6H-[1,4]oks-
azino[3,4-e]purin-2-il)benzamīds,
5-(6,6-dimetil-4-morfolino-8,9-dihidro-6H-[1,4]oksazino[3,4-e]purin-
2-il)-N,N-dimetilpirazīn-2-amīns,
1-(4-(6,6-dimetil-4-morfolino-8,9-dihidro-6H-[1,4]oksazino[3,4-e]pu-
rin-2-il)fenil)-3-etilurīnviela,
1-(4-(6,6-dimetil-4-morfolino-8,9-dihidro-6H-[1,4]oksazino[3,4-e]pu-
rin-2-il)fenil)-3-izopropilurīnviela,
2-((2-aminopirimidin-5-il)-4-morfolino-8,9-dihidro-6H-[1,4]oks-
azino[3,4-e]purīn-6,6-diil)dimetanols,
2-(2-aminopirimidin-5-il)-7-metil-4-morfolino-8,9-dihidropirazino[2,1-
e]purin-6(7H)-ons,
2-(1H-indazol-4-il)-4-morfolino-6-(trifluorometil)-8,9-dihidro-6H- 
[1,4]oks azino[3,4-e]purīns,
3-(4-morfolino-6-(trifluormetil)-8,9-dihidro-6H-[1,4]oksazino[3,4-
e]purin-2-il)fenols,
5-(4-((2S,6R)-2,6-dimetilmorfolino)-6,6-dimetil-8,9-dihidro-6H- 
[1,4]oksazino[3,4-e]purin-2-il)pirimidīn-2-amīns,
5-(4-(2,2-dimetilmorfolino)-6,6-dimetil-8,9-dihidro-6H-[1,4]oks-
azino[3,4-e]purin-2-il)pirimidīn-2-amīns,
N-(5-(6,6-dimetil-4-morfolino-8,9-dihidro-6H-[1,4]oksazino[3,4-e]pu-
rin-2-il)pirimidin-2-il)acetamīds,
5-(4-((1S,4S)-2-oksa-5-azabiciklo[2.2.1]heptan-5-il)-6,6-dimetil-8,9-
dihidro-6H-[1,4]oksazino[3,4-e]purin-2-il)pirimidīn-2-amīns,
2-(2-aminopirimidin-5-il)-6-metil-4-morfolino-6,7-dihidropirazino[2,1-
e]purin-8(9H)-ons,
5-(6,7-dimetil-4-morfolino-6,7,8,9-tetrahidropirazino[2,1-e]purin-
2-il)pirimidin-2-amīns un
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5-(8,8-dimetil-l-morfolin-4-il-5,6-dihidro-8H-7-oksa-2,4,4b-triaza-
fluoren-3-il)-pirimidin-2-ilamīns.
 17. Farmaceitiska kompozīcija, kas ietver savienojumu saskaņā 
ar jebkuru no 1. līdz 16. pretenzijai un farmaceitiski pieņemamu 
nesēju, slīdvielu, šķīdinātāju vai palīgvielu.
 18. Farmaceitiska kompozīcija saskaņā ar 17. pretenziju, kura 
ietver papildu terapeitisku līdzekli, kurš izvēlēts no ķīmijterapijas 
līdzekļa, pretiekaisuma līdzekļa, imūnmodulatora, neirotropa faktora, 
līdzekļa sirds-asinsvadu slimību ārstēšanai, līdzekļa aknu slimību 
ārstēšanai, pretvīrusu līdzekļa, līdzekļa asins traucējumu ārstēša-
nai, līdzekļa diabēta ārstēšanai, līdzekļa imūndeficītu traucējumu 
ārstēšanai.
 19. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 16. pretenzijai 
lietošanai par terapeitiski aktīvu vielu.
 20. Savienojuma saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 16. pretenzijai 
pielietošana medikamenta iegūšanai vēža ārstēšanai.
 21. Lietošana saskaņā ar 20. pretenziju, turklāt vēzis ir krūts, 
olnīcu, dzemdes kakla, prostatas, sēklinieku, uroģenitālā trakta, 
barības vada, balsenes, kuņģa, ādas, plaušu, kaulu, zarnu, aizkuņģa 
dziedzera, vairogdziedzera, mataino šūnu, vaigu dobuma, deguna-
rīkles, rīkles, lūpu, mēles, mutes, tievās zarnas, resnās-taisnās 
zarnas, resnās zarnas, taisnās zarnas, smadzeņu un centrālās nervu 
sistēmas vēzis, vai glioblastoma, neiroblastoma, keratoakantoma, 
epidermoīdā karcinoma, lielšūnu karcinoma, nesīkšūnu plaušu 
karcinoma (NSCLC), sīkšūnu karcinoma, plaušu adenokarcinoma, 
adenokarcinoma, folikulārā karcinoma, nediferencēta karcinoma, 
papilāra karcinoma, seminoma, melanoma, sarkoma, urīnpūšļa 
karcinoma, aknu un žultsceļu karcinoma, nieru karcinoma, limfo-
ma, nieru, aizkuņģa dziedzera vai mieloīdie traucējumi, Hodžkina 
slimība vai leikēmija.
 22. Pielietošana saskaņā ar 21. pretenziju, turklāt vēzis ir 
smadzeņu vēzis.
 23. Pielietošana saskaņā ar 21. vai 22. pretenziju, kas ietver 
papildu terapeitisku līdzekli, izvēlētu no ķīmijterapijas līdzekļa, 
anti-angioģenēzes terapeitiska līdzekļa, pretiekaisuma līdzekļa, 
imūnmodulatora, neirotropa faktora, līdzekļa sirds-asinsvadu slimību 
ārstēšanai, līdzekļa aknu slimību ārstēšanai, pretvīrusu līdzekļa, 
līdzekļa asins slimību ārstēšanai, līdzekļa diabēta ārstēšanai, lī-
dzekļa imūndeficīta slimību ārstēšanai.
 24. Pielietošana saskaņā ar 23. pretenziju, turklāt papildu te-
rapeitiskais līdzeklis ir bevacizumabs.
 25. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 16. pretenzijai 
vēža ārstēšanai.
 26. Savienojums saskaņā ar 16. pretenziju, izvēlēts no grupas, 
kurā ietilpst:
5-(6,6-dimetil-4-morfolino-8,9-dihidro-6H-[1,4]oksazino[3,4-e]purin-
2-il)pirimidīn-2-amīns,
5-(6,6-dimetil-4-morfolino-8,9-dihidro-6H-[1,4]oksazino[3,4-e]purin-
2-il)-4-(trifluormetil)piridil-2-amīns,
5-(4-morfolino-8,9-dihidro-7H-[1,3]oksazino[2,3-e]purin-2-il)pirimidīn-
2-amīns,
5-(4-morfolino-6,7,8,9-tetrahidropirido[2,1-e]purin-2-il)pirimidīn-
2-amīns,
5-(4-morfolino-7,8-dihidro-6H-pirolo[2,1-e]purin-2-il)pirimidīn-
2-amīns,
5-(4-morfolino-8,9-dihidro-6H-[1,4]oksazino[3,4-e]purin-2-il)pirimidīn-
2-amīns,
(S)-5-(6-etil-6-metil-4-morfolino-8,9-dihidro-6H-[1,4]oksazino[3,4-
e]purin-2-il)pirimidīn-2-amīns, un
5-(6,6,9-trimetil-4-morfolino-6H-[1,4]oksazino[3,4-e]purin-2-il)pirimi-
dīn-2-amīns.
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 (57) 1. Savienojums ar struktūru, attēlotu formulā (I):

,

raksturīgs ar to, ka R ir COOH,
un farmaceitiski pieņemami tā sāļi.
 2. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju sāls ar farmaceitiski 
pieņemamu skābi vai bāzi formā.
 3. Savienojums saskaņā ar 2. pretenziju, turklāt sāls ir iz-
vēlēts no grupas, kurā ietilpst nātrija, kālija, magnija sāļi, kā arī 
hemifumarāts, hidrohlorīds un hidrobromīds.
 4. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, kurš ir izvēlēts no 
grupas, kurā ietilpst:

 5. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju ar struktūru, kas 
attēlota formulā (1):
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vai farmaceitiski pieņemami tā sāļi.
 6. Savienojums saskaņā ar 5. pretenziju sāls ar farmaceitiski 
pieņemamu skābi vai bāzi formā.
 7. Savienojums saskaņā ar 6. pretenziju, turklāt sāls ir izvēlēts 
no grupas, kurā ietilpst nātrija, kālija, magnija sāļi, hemifumarāts, 
hidrohlorīds un hidrobromīds.
 8. Savienojums saskaņā ar 7. pretenziju, turklāt sāls ir nātrija 
sāls.
 9. Savienojums saskaņā ar 7. pretenziju, turklāt sāls ir hemi-
fumarāta sāls.
 10. Farmaceitiska kompozīcija, kas ietver savienojumu saskaņā 
ar jebkuru no 1. līdz 9. pretenzijai kombinācijā ar vienu vai vairākām 
farmaceitiski pieņemamām palīgvielām vai nesējiem.
 11. Farmaceitiska kompozīcija saskaņā ar 10. pretenziju stā-
vokļu, kas izvēlēti no sekojošas grupas – sirds traucējumi un sli-
mības, muskuļu nogurums, muskuļu-skeleta traucējumi un slimības, 
CNS traucējumi un slimības, kognitīva disfunkcija, neiromuskulāri 
traucējumi un slimības, kaulu kaites un slimības, vēža izraisīta ka-
heksija, ļaundabīga hipertermija, diabēts, pēkšņa sirds apstāšanās, 
zīdaiņa pēkšņas nāves sindroms – ārstēšanai vai novēršanai, vai 
kognitīvās funkcijas uzlabošanai.
 12. Farmaceitiska kompozīcija saskaņā ar 10. pretenziju stā-
vokļa saskaņā ar 11. pretenziju ārstēšanai vai novēršanai, turklāt 
sirds traucējumi un slimības ir izvēlēti no grupas, kurā ietilpst 
neregulāru sirdspukstu slimības un traucējumi, tādi kā atriāla un 
ventrikulāra aritmija, atriāla un ventrikulāra fibrilācija, atriāla un 
ventrikulāra tahiaritmija, kateholamīnerģiska polimorfa ventrikulāra 
tahikardija (CPVT), un slodzes izraisīti to varianti, slodzes izrai-
sīti traucējumi un slimības ar neregulāriem sirdspukstiem, sirds 
mazspēja, sastrēguma sirds mazspēja, hroniska sirds mazspēja, 
akūta sirds mazspēja, sistoliska sirds mazspēja, diastoliska sirds 
mazspēja, akūta dekompensēta sirds mazspēja, sirds išēmijas un 
reperfūzijas (I/R) bojājums, hroniska obstruktīva plaušu slimība, 
I/R bojājums ar sekojošu koronāru angioplastiju vai sekojošu trom-
bolīzi miokarda infarkta (MI) ārstēšanai, un augsts asinsspiediens.
 13. Farmaceitiska kompozīcija saskaņā ar 10. pretenziju ār-
stēšanai vai novēršanai saskaņā ar 11. pretenziju, turklāt muskuļu 
noguruma cēlonis var būt skeleta muskuļu slimība, traucējums vai 
stāvoklis.
 14. Farmaceitiska kompozīcija saskaņā ar 10. pretenziju ār-
stēšanai vai novēršanai saskaņā ar 11. pretenziju, turklāt musku-
ļu-skeleta sistēmas traucējums, slimība vai stāvoklis ir izvēlēti no 
grupas, kurā ietilpst slodzes izraisīts skeleta muskuļu nogurums, 
slodzes izraisīts muskuļu nogurums, saistīts ar ilgu vai augstas 
intensitātes slodzi, iedzimta miopātija, muskuļu distrofija, tāda kā 
Dišēna muskuļu distrofija (DMD), Bekera muskuļu distrofija (BMD), 
plecu-iegurņa joslas muskuļu distrofija (LGMD), facioskapulohu-
merāla muskuļu distrofija, miotoniska muskuļu distrofija, iedzimta 
muskuļu distrofija (CMD), distāla muskuļu distrofija, Emerija-Dreifusa 
muskuļu distrofija, un okulofaringeāla muskuļu distrofija, muguras 
muskuļu distrofija, muguras muskuļu atrofija (SMA), muguras un 
acs ābola muskuļu distrofija (SBMA), vecuma izraisīts muskuļu 
nogurums, sarkopēnija, centrālo kodolu slimība, vēža izraisīta 
kaheksija, urīnpūšļa traucējumi un nesaturēšana.
 15. Farmaceitiska kompozīcija saskaņā ar 10. pretenziju ārstē-
šanai vai novēršanai saskaņā ar 11. pretenziju, turklāt CNS trau-
cējumi un slimības ir izvēlēti no grupas, kurā ietilpst Alcheimera 
slimība (AD), neiropātija, lēkmes, Pārkinsona slimība (PD) un 
Hantingtona slimība (HD); un neiromuskulāri traucējumi un slimības 
ir izvēlēti no grupas, kurā ietilpst spinocerebrālā ataksija (SCA) un 
amiotrofiskā laterālā skleroze (ALS) jeb Lū-Gēriga slimība.
 16. Farmaceitiska kompozīcija saskaņā ar 10. pretenziju ārstē-
šanai vai novēršanai saskaņā ar 11. pretenziju, turklāt kognitīva 

disfunkcija ir saistīta ar stresu vai vecumu, vai turklāt kognitīvā 
funkcija, kura jāuzlabo, ir īslaicīgā atmiņa, ilglaicīgā atmiņa, uz-
manība vai mācīšanās spēja, vai turklāt kognitīvā disfunkcija ir 
saistīta ar slimību vai traucējumu, kas izvēlēts no grupas, kurā 
ietilpst Alcheimera slimība (AD), uzmanības deficīta hiperaktivitātes 
traucējums (ADHD), autisma spektra traucējums (ASD), vispārējs 
nemiera traucējums (GAD), obsesīvi kompulsīvs traucējums (OCD), 
Pārkinsona slimība (PD), posttraumatiska stresa izraisīts traucē-
jums (PTSD), šizofrēnija, bipolārais traucējums un smaga depresija.
 17. Farmaceitiska kompozīcija saskaņā ar 10. pretenziju ārstē-
šanai vai novēršanai saskaņā ar 11. pretenziju, turklāt stāvoklis ir 
vēža izraisīta kaheksija.
 18. Farmaceitiska kompozīcija saskaņā ar 17. pretenziju, turklāt 
vēža izraisītā kaheksija ir saistīta ar vēzi, kam ir metastāzes kaulos.
 19. Savienojums saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 9. pretenzijai vai 
tā sāls stāvokļa, izvēlēta no sekojošas grupas – sirds traucējumi 
un slimības, muskuļu nogurums, muskuļu-skeleta traucējumi un 
slimības, CNS traucējumi un slimības, kognitīva disfunkcija, nei-
romuskulāri traucējumi un slimības, kaulu traucējumi un slimības, 
vēža izraisīta kaheksija, ļaundabīga hipertermija, diabēts, pēkšņa 
sirds apstāšanās, zīdaiņa pēkšņas nāves sindroms –, ārstēšanai 
un novēršanai, vai kognitīvās funkcijas uzlabošanai.
 20. Farmaceitiska kompozīcija saskaņā ar 10. pretenziju kombi-
nācijā ar antisensa oligonukleotīdu (AO), kurš specifiski saistās ar 
attiecīgās mRNS splaisinga sekvenci, lai veicinātu eksona pārlēk-
šanu minētās attiecīgās mRNS sekvencē, pielietošanai ārstēšanai 
vai novēršanai saskaņā ar 11. pretenziju.
 21. Farmaceitiska kompozīcija saskaņā ar 20. pretenziju Dišē-
na muskuļu distrofijas (DMD) ārstēšanai, turklāt antisensa oligo-
nukleotīds (AO) specifiski saistās ar DMD gēna vismaz viena 
eksona splaisinga sekvenci.
 22. Farmaceitiska kompozīcija saskaņā ar 21. pretenziju, turklāt 
antisensa oligonukleotīds specifiski saistās ar DMD gēna eksonu 
23, 45, 44, 50, 51, 52 un/vai 53 splaisinga sekvenci.
 23. Savienojuma saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 9. pretenzijai 
iegūšanas process, kas ietver tādu stadiju kā savienojuma ar 
formulu

reakcija ar savienojumu, kuram atbilst formula

,

turklāt Ra ir COOR1 vai CN, R1 ir (C1-C4)alkilgrupa un L ir aizejošā 
grupa, lai iegūtu savienojumu ar formulu

un, pārvēršot grupu Ra par grupu R, iegūtu savienojumu ar for-
mulu (I).

 
 
 (51) H04W 4/14(200901) (11) 2658293
  H04W 4/16(200901)

  H04W 8/18(200901)

  H04W 8/24(200901)

  H04M 1/725(200601)

 (21) 12165145.9  (22) 23.04.2012
 (43) 30.10.2013
 (45) 26.11.2014
 (73) TeliaSonera AB, Stureplan 8, 10663 Stockholm, SE
 (72) MASTEIKA, Marijus, LT
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 (74) Berggren Oy Ab, P.O. Box 16, Antinkatu 3 C, 00101 Helsinki, 
FI

  Jevgeņija GAINUTDINOVA,Tomsona iela 24-15, Rīga, 
LV-1013, LV

 (54) PAZIŅOJUMS PAR SAVIENOŠANĀS MĒĢINĀJUMU
  CONNECTION ATTEMPT NOTIFICATION
 (57) 1. Metode mobilās galiekārtas lietotāja informēšanai par 
vienu vai vairākiem neveiksmīgiem savienošanās mēģinājumiem 
mobilo sakaru tīklā, kas raksturīga ar to, ka ietver šādus soļus:
 - vismaz viena neveiksmīga savienošanās mēģinājuma atklā-
šanu (101) tīkla elementā,
 - informācijas par vismaz vienu neveiksmīgu savienošanās 
mēģinājumu vismaz īslaicīgu glabāšanu (103) tīkla elementā,
 - informācijas par vismaz vienu neveiksmīgu savienošanās 
mēģinājumu izgūšanu tīkla elementā un iepriekš noteikta paziņo-
juma izveidošanu (105), kurš satur informāciju par vismaz vienu 
neveiksmīgu savienošanās mēģinājumu tīkla elementā, turklāt ie-
priekš noteikta paziņojuma izveidošana ietver indikatora iestatīšanu 
pārsūtīšanas protokola identifikatora laukā, lai norādītu, ka paziņo-
jums satur informāciju par vismaz vienu neveiksmīgu savienošanās 
mēģinājumu,
 - paziņojuma nodošanu (107) tīklā.
 2. Metode saskaņā ar 1. pretenziju, kas raksturīga ar to, ka 
paziņojuma izveidošana (105) ietver papildu soli, kurā neveiks-
mīgā savienošanās mēģinājuma veicēju definē kā paziņojuma 
sūtītāju.
 3. Metode saskaņā ar 2. pretenziju, kas raksturīga ar to, ka 
mobilā abonenta integrētā pakalpojumu cipartīkla (ISDN) numuru 
izmanto neveiksmīga savienošanās mēģinājuma veicēja definēšanai 
par paziņojuma sūtītāju.
 4. Metode saskaņā ar 1. pretenziju, kas raksturīga ar to, 
ka informāciju par neveiksmīga savienošanās mēģinājuma laiku 
paziņojumā iekļauj īsziņu pakalpojumu centrs.
 5. Metode saskaņā ar 4. pretenziju, kas raksturīga ar to, ka 
neveiksmīga savienošanās mēģinājuma laiku izsaka ar pārsūtīšanas 
protokola pakalpojumu centra laikspiedola (TP-Service-Centre-Time-
Stamp) parametru.
 6. Metode saskaņā ar 1. pretenziju, kas raksturīga ar to, ka 
paziņojuma izveidošana ietver papildu soli, kurā paziņojuma satura 
daļā iekļauj informāciju vismaz par neveiksmīga savienošanās 
mēģinājuma veicēju un neveiksmīga savienošanās mēģinājuma 
laiku.
 7. Tīkla elements, kas ir konfigurēts tā, lai informētu mobilās 
galiekārtas lietotāju par vienu vai vairākiem neveiksmīgiem savieno-
šanās mēģinājumiem mobilo sakaru tīklā, turklāt tīkla elements satur 
procesoru (201) un atmiņu (203; 204), kas satur datorprogrammas 
kodu,
 raksturīgs ar to, ka atmiņa un datorprogrammas kods ir konfigurēti 
tā, lai kopā ar procesoru tīkla elements vismaz:
 - atklātu (101) vismaz vienu neveiksmīgu savienošanās mēģi-
nājumu tīkla elementā,
 - glabātu (103) informāciju par vismaz vienu neveiksmīgu sa-
vienošanās mēģinājumu vismaz īslaicīgi tīkla elementā,
 - izgūtu informāciju par vismaz vienu neveiksmīgu savieno-
šanās mēģinājumu tīkla elementā un izveidotu iepriekš noteiktu 
paziņojumu (105), turklāt pārsūtīšanas protokola identifikatora laukā 
ir iestatīts indikators, lai norādītu, ka paziņojums satur informāciju 
par vismaz vienu neveiksmīgu savienošanās mēģinājumu,
 - nodotu paziņojumu (107) tīklā.
 8. Tīkla elements saskaņā ar 7. pretenziju, kas raksturīgs 
ar to, ka tīkla elements ir konfigurēts tā, lai paziņojuma izveido-
šanas (105) laikā neveiksmīga savienošanās mēģinājuma veicēju 
definētu kā paziņojuma sūtītāju.
 9. Tīkla elements saskaņā ar 8. pretenziju, kas raksturīgs ar 
to, ka tīkla elements ir konfigurēts tā, lai izmantotu mobilā abo-
nenta integrētā pakalpojumu cipartīkla (ISDN) numuru neveiksmīga 
savienošanās mēģinājuma veicēja definēšanai par paziņojuma 
sūtītāju.
 10. Tīkla elements saskaņā ar 7. pretenziju, kas raksturīgs ar 
to, ka tīkla elements ir konfigurēts tā, lai paziņojuma izveidoša-
nas laikā paziņojuma satura daļā iekļautu informāciju vismaz par 
neveiksmīga savienošanās mēģinājuma veicēju un neveiksmīga 
savienošanās mēģinājuma laiku.

 
 
 (51) B61F 3/16(200601)  (11) 2669135
 (21) 12170117.1  (22) 30.05.2012
 (43) 04.12.2013
 (45) 14.01.2015
 (73) Bombardier Transportation GmbH, Schoeneberger Ufer 1, 

10785 Berlin, DE
 (72) WUSCHING, michael, DE
 (74) Cohausz & Florack, Patent- und Rechtsanwälte Partnerschafts-

gesellschaft, Bleichstraße 14, 40211 Düsseldorf, DE
  Aleksandra FORTŪNA, FORAL Intelektuālā īpašuma 

aģentūra, SIA, a/k 98, Rīga, LV-1050, LV
 (54) PIEDZIŅAS KONSTRUKCIJA RITOŠAI DAĻAI
  DRIVE ARRANGEMENT FOR A RUNNING GEAR
 (57) 1. Piedziņas konstrukcija ritošai daļai, it īpaši dzelzceļa 
transportlīdzekļa ritošai daļai, kas ietver:
 - riteņa bloku (103), kas nosaka aksiālo virzienu un radiālo 
virzienu,
 - griezes momenta pārneses pirmo ierīci (111) un
 - griezes momenta pārneses otro ierīci (112);
 turklāt minētā griezes momenta pārneses pirmā ierīce (111) ir 
savienota ar minēto riteņa bloku (103) pret griešanos nekustīgā 
veidā, un minētā griezes momenta pārneses otrā ierīce (112) ir 
savienota ar griezes momenta pārneses pirmo ierīci (111) pret 
griešanos nekustīgā veidā, izmantojot savienojošu ierīci (114) tā, 
ka pret minēto aksiālo virzienu ir izveidota būtībā koaksiāli vērsta 
konstrukcija;
 turklāt minētā riteņa bloka (103) gala daļa (103.1) pa minēto 
riteņa asi izvirzās uz āru minētās griezes momenta pārneses otrās 
ierīces (112) ligzdā (112.1),
 raksturīga ar to, ka:
 - starp minētā riteņa bloka gala daļu (103.1) un griezes mo-
menta pārneses otro ierīci (112) ir izvietots aizsargelements (115; 
215; 315);
 - minētais aizsargelements (115; 215; 315) ir izveidots tā, lai 
aizsargātu minēto riteņa bloka gala daļu (103.1) pret bojājumiem, 
ko var izraisīt minētā otrā griezes momenta pārneses ierīce (112) 
savienojošās ierīces (114) bojājuma gadījumā.
 2. Piedziņas konstrukcija saskaņā ar 1. pretenziju, kas rak-
sturīga ar to, ka:
 - starp minēto riteņa bloka gala daļu (103.1) un minēto griezes 
momenta pārneses otro ierīci (112) ir izveidota radiāla sprauga (116);
 - minētais aizsargelements (115; 215; 315) minētajā radiālajā 
virzienā vismaz daļēji, labāk visā pilnībā, aizpilda minēto radiālo 
spraugu (116) un/vai
 - minētais aizsargelements (115; 215; 315) minētajā aksiālajā 
virzienā vismaz daļēji aizpilda minēto radiālo spraugu (116).
 3. Piedziņas konstrukcija saskaņā ar 2. pretenziju, kas rakstu-
rīga ar to, ka:
 - minētā radiālā sprauga (116) minētajā aksiālajā virzienā ir ar 
noteiktu garumu;
 - minētais aizsargelements (115; 215; 315) minētajā aksiālajā 
virzienā ir ar noteiktu garumu;
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 - minētā aizsargelementa garums ir no 40 līdz 100 %, vēlams 
no 50 līdz 90 %, vislabāk no 70 līdz 85 %, no minētā spraugas 
garuma.
 4. Piedziņas konstrukcija saskaņā ar 2. vai 3. pretenziju, kas 
raksturīga ar to, ka:
 - minētā radiālā sprauga (116) minētajā radiālajā virzienā ir ar 
noteiktu platumu;
 - minētā riteņa bloka gala daļai (103.1) minētās radiālās sprau-
gas (116) zonā ir maksimālais diametrs;
 - minētās spraugas platums ir no 5 līdz 20 %, vēlams no 
7,5 līdz 17,5 %, vislabāk no 10 līdz 15 %, no minētās gala daļas 
maksimālā diametra.
 5. Piedziņas konstrukcija saskaņā ar jebkuru no 2. līdz 4. pre-
tenzijai, kas raksturīga ar to, ka:
 - minētais aizsargelements (115; 215; 315) ar iekšējo kontakt-
virsmu (115.1) saskaras ar minēto riteņa bloka gala daļu (103.1) 
un/vai ar ārējo kontaktvirsmu (115.2) saskaras ar griezes momenta 
pārneses otro ierīci (112);
 - pāri vismaz vienai no minētajām kontaktvirsmām – iekšējai 
kontaktvirsmai (115.1) vai ārējai kontaktvirsmai (115.2) – ir izveidota 
pārejas sēža;
 - minētā radiālā sprauga (116) minētajā aksiālajā virzienā ir ar 
noteiktu garumu,
 - minētā iekšējā kontaktvirsma (115.1) minētajā aksiālajā virzienā 
ir ar noteiktu garumu;
 - minētā ārējā kontaktvirsma minētajā aksiālajā virzienā ir ar 
noteiktu garumu;
 - vismaz vienas no minētajām kontaktvirsmām – iekšējās kon-
taktvirsmas vai ārējās kontaktvirsmas – garums būtībā ir no 30 līdz 
100 %, vēlams no 50 līdz 90 %, vislabāk no 70 līdz 85 %, no 
minētās radiālās spraugas garuma.
 6. Piedziņas konstrukcija saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 5. pre-
tenzijai, kas raksturīga ar to, ka:
 - minētais aizsargelements (115; 215; 315) ir izgatavots no 
plastiska materiāla;
 - minētais plastiskais materiāls būtībā ir viens no šiem mate-
riāliem: gumija, poliamīds (PA), polietilēns (PE), poliuretāns (PUR) 
un šķiedru kompozītmateriāls;
 - minētais aizsargelements (115; 215; 315) būtībā ir viengaba-
laina sastāvdaļa.
 7. Piedziņas konstrukcija saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 6. pre-
tenzijai, kas raksturīga ar to, ka:
 - minētā riteņa bloka gala daļas (103.1) aksiālā gala virs-
ma (109.2) minētajā aksiālajā virzienā ir vērsta prom no minētā 
riteņa bloka (103);
 - minētajam aizsargelementam (115; 215; 315) ir radiāla gre-
dzenveida daļa (115.3), kas ietver daļu no minētās aksiālās gala 
virsmas (109.2);
 - minētais aizsargelements (115; 215; 315) ar minētās radiālās 
gredzenveida daļas (115.3) palīdzību būtībā ir savienots ar minēto 
riteņa bloka gala daļu (103.1).
 8. Piedziņas konstrukcija saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 7. pre-
tenzijai, kas raksturīga ar to, ka:
 - minētā griezes momenta pārneses pirmā ierīce (111) ar skrūv-
savienojuma konstrukcijas (114) palīdzību starp minēto griezes 
momenta pārneses otro ierīci (112) un minēto riteņa bloka gala 
daļu (103.1) ir savienota ar minēto griezes momenta pārneses otro 
ierīci (112);
 - minētā skrūvsavienojuma konstrukcija (114) satur vismaz 
vienu vītņotu elementu (114.1);
 - minētais vītņotais elements (114.1) ir izvietots minētajā aksiāla-
jā virzienā un mijiedarbojas ar minēto riteņa bloka gala daļu (103.1);
 - starp minēto griezes momenta pārneses pirmo ierīci (111) 
un griezes momenta pārneses otro ierīci (112) ar aksiālās sazo-
bes (113) palīdzību būtībā ir izveidots pret griešanos nekustīgs 
savienojums.
 9. Piedziņas konstrukcija saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 8. pre-
tenzijai, kas raksturīga ar to, ka:
 - minētajam vītņotajam elementam (114.1) minētajā aksiālajā 
virzienā ir efektīvais garums un minētajā radiālajā virzienā ir no-
minālais vītnes diametrs;
 - minētais efektīvais garums ir no 500 līdz 900 %, vēlams no 
550 līdz 850 %, vislabāk no 650 līdz 750 %, no minētā nominālā 
vītnes diametra.

 10. Piedziņas konstrukcija saskaņā ar 8. vai 9. pretenziju, kas 
raksturīga ar to, ka:
 - minētais vītņotais elements (114.1) satur iekšējo vītņoto 
galu (114.2) un ārējo vītņoto galu (114.3), un sašaurinātu stieņa daļu 
bez vītnes (114.4), kura atrodas starp iekšējo vītņoto galu (114.2) 
un ārējo vītņoto galu (114.3);
 - minētajam vītņotajam elementam (114.1) minētajā aksiālajā 
virzienā ir vītņotā elementa kopējais garums;
 - vismaz vienam no minētajiem – iekšējam vītņotajam ga-
lam (114.2) vai ārējam vītņotajam galam (114.3) – minētajā aksiā-
lajā virzienā ir vītnes garums, kas ir no 10 līdz 35 %, vēlams no 
10 līdz 30 %, vislabāk no 15 līdz 25 %, no kopējā vītņotā elementa 
garuma, turklāt minētā ārējā vītņotā gala (114.3) minētais vītnes 
garums būtībā ir lielāks nekā iekšējā vītņotā gala (114.2) vītnes 
garums un/vai
 - sašaurinātajai stieņa daļai (114.4) minētajā aksiālajā virzienā 
sašaurinātās daļas garums ir no 25 līdz 55 %, vēlams no 30 līdz 
50 %, vislabāk no 35 līdz 45 %, no kopējā vītņotā elementa ga-
ruma.
 11. Piedziņas konstrukcija saskaņā ar jebkuru no 8. līdz 10. pre-
tenzijai, kas raksturīga ar to, ka:
 - minētā skrūvsavienojuma konstrukcija (114) satur uzgriežņa 
elementu (114.5);
 - minētais uzgriežņa elements (114.5) mijiedarbojas ar minētā 
vītņotā elementa (114.1) ārējo vītņoto galu (114.3) un griezes 
momenta pārneses otrās ierīces (112) balstrēdzi;
 - minētā ārējā vītņotā gala (114.3) saskares virsmas daļa (114.6) 
minētajā aksiālajā virzienā būtībā izvirzās uz āru aiz minētā uz-
griežņa elementa (114.5) prom no minētā riteņa bloka (103) vērstajā 
minētā uzgriežņa elementa (114.5) pusē;
 - minētajai saskares virsmas daļai (114.6) minētajā aksiālajā 
virzienā būtībā ir saskares virsmas daļas garums, kas ir pietiekams, 
lai minēto vītņoto elementu (114.1) savienotu ar spriegošanas 
līdzekli ar nolūku minētajam vītņotajam elementam (114.1) pielikt 
stiepes priekšspriegumu;
 - minētā griezes momenta pārneses otrā ierīce (112) būtībā 
veido ārēju ligzdu (112.4), kas uztver minēto uzgriežņa elemen-
tu (114.5) un minētās skrūvsavienojuma konstrukcijas (114) saskares 
virsmas daļu (114.6), turklāt minētā ārējā ligzda (112.4) būtībā ir 
noslēgta ar vāka elementu (112.5), kurš novērš brīvu pieeju mi-
nētajam uzgriežņa elementam (114.5).
 12. Piedziņas konstrukcija saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 11. pre-
tenzijai, kas raksturīga ar to, ka:
 - minētajai riteņa bloka gala daļai (103.1) ir aksiāls padziļinā-
jums (109.3);
 - minētais aksiālais padziļinājums (109.3) stiepjas minētajā 
aksiālajā virzienā un ir atvērts virzienā uz minētā riteņa bloka gala 
daļas (103.1) vaļējo galu;
 - minētais aksiālais padziļinājums (109.3) uztver daļu no sa-
vienojuma konstrukcijas, kura savieno minēto griezes momenta 
pārneses otro ierīci (112) ar minēto riteņa bloka gala gaļu (103.1);
 - minētais aksiālais padziļinājums (109.3) ar radiālu spēli mi-
nētajā radiālajā virzienā uztver minēto savienojuma konstrukcijas 
daļu;
 - iekšējais gals, būtībā minētās savienojuma konstrukcijas daļas 
iekšējais vītņotais gals (114.2), iekšējās sieniņas zonā minētajā 
aksiālajā virzienā būtībā ir savienots ar minēto riteņa bloka gala 
daļu (103.1), norobežojot minēto aksiālo padziļinājumu (109.3) pie 
minētā aksiālā padziļinājuma (109.3) iekšējā gala;
 - minētajai riteņa bloka gala daļai (103.1) minētā aizsargele-
menta (115; 215; 315) zonā ir maksimālais gala daļas diametrs, 
un minētajam aksiālajam padziļinājumam (109.3) minētajā aksiālajā 
virzienā ir aksiālā padziļinājuma garums, kas būtībā ir no 80 līdz 
140 %, vēlams no 90 līdz 130 %, vislabāk no 100 līdz 120 %, no 
kopējā vītņotā elementa garuma.
 13. Piedziņas konstrukcija saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 12. pre-
tenzijai, kas raksturīga ar to, ka:
 - minēto riteņa bloka gala daļu (103.1) veido minētā riteņa 
bloka (103) riteņa bloka vārpsta (109) vai
 - minētā riteņa bloka gala daļu veido minētā riteņa bloka riteņa 
rumba.
 14. Ritošā daļa, it īpaši dzelzceļa transportlīdzekļa ritošā daļa, 
kas ietver riteņa bloku (103) un piedziņas bloku (107), turklāt mi-
nēto riteņa bloku (103) darbina minētais piedziņas bloks (107) ar 
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piedziņas konstrukciju (108), kura ir saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
13. pretenzijai.
 15. Piedziņas konstrukcijas saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
13. pretenzijai montāžas paņēmiens, kas raksturīgs ar to, ka:
 - pirmajā montāžas solī minētās savienojošās ierīces (114) 
vītņotā elementa (114.1) iekšējais vītņotais gals (114.2) tiek ie-
skrūvēts minētā riteņa bloka gala daļā (103.1) un minētā griezes 
momenta pārneses pirmā ierīce (111) nonāk saskarē ar minēto 
griezes momenta pārneses otro ierīci (112) tā, ka minētais aizsarg-
elements (115; 215; 315) novietojas starp minēto griezes momenta 
pārneses otro ierīci (112) un minēto riteņa bloka gala daļu (103.1), 
turklāt minētā vītņotā elementa (114.1) ārējais vītņotais gals (114.3) 
minētajā aksiālajā virzienā izvirzās ārpus minētās griezes momenta 
pārneses otrās ierīces (112) balstrēdzes (112.2) virzienā prom no 
minētās riteņa bloka gala daļas (103.1);
 - minētajā pirmajā montāžas solī savienojošās ierīces (114) 
uzgriežņa elements (114.5) tiek uzskrūvēts minētajam ārējam vīt-
ņotajam galam (114.3) tā, ka minētā ārējā vītņotā gala (114.3) 
saskares virsmas daļa (114.6) minētajā aksiālajā virzienā izvirzās 
ārpus minētā uzgriežņa elementa (114.5) no minētā riteņa blo-
ka (103) prom vērstajā pusē;
 - otrajā montāžas solī spriegošanas līdzeklis tiek savienots ar 
minēto saskares virsmas daļu (114.6) un tiek izmantots, lai minē-
tajam vītņotajam elementam (114.1) minētajā aksiālajā virzienā 
pieliktu noteiktu stiepes priekšspriegumu;
 - trešajā montāžas solī minētais uzgriežņa elements (114.5) 
papildus tiek virzīts uz minēto ārējo vītņoto galu (114.3) un nonāk 
saskarē ar minētās griezes momenta pārneses otrās ierīces (112) 
balstrēdzi (112.2);
 - ceturtajā montāžas solī minētais spriegošanas līdzeklis tiek 
atbrīvots, lai piespiestu minēto uzgriežņa elementu (114.5) pie 
minētās balstrēdzes (112.2), izmantojot stiepes spēku, ko rada 
minētais vītņotais elements (114.1), un tādējādi minēto griezes 
momenta pārneses pirmo ierīci (111) stingri savienotu ar minēto 
griezes momenta pārneses otro ierīci (112).
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 (54) BIS(FLUORALKIL)-1,4-BENZODIAZEPINONA SAVIENO-
JUMI

  BIS(FLUOROALKYL)-1,4-BENZODIAZEPINONE COM-
POUNDS

 (57) 1. Savienojums ar formulu (I):

raksturīgs ar to, ka:
R1 ir -CH2CF3 vai -CH2CH2CF3;
R2 ir -CH2CF3, -CH2CH2CF3, vai -CH2CH2CH2CF3;
R3 ir H, -CH3, -CD3, -CHD2, vai -CH2D;
katrs R neatkarīgi ir F, Cl, -CN, -OCH3, un/vai -NHCH2CH2OCH3; un
z ir nulle, 1, vai 2.
 2.  Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, raksturīgs ar to, ka:
R1 ir -CH2CF3 vai -CH2CH2CF3; un
R2 ir -CH2CF3 vai -CH2CH2CF3.
 3. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, raksturīgs ar to, ka:
z ir nulle vai 1.
 4. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, raksturīgs ar to, ka:
R1 ir -CH2CH2CF3; un
R2 ir -CH2CH2CF3.
 5. Savienojums saskaņā ar 4. pretenziju, raksturīgs ar to, ka:
z ir nulle vai 1.
 6. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, raksturīgs ar to, ka:
z ir 1 vai 2.
 7. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju kas ir izvēlēts no 
sekojošiem:
(2R,3S)-N-((3S)-1-metil-2-okso-5-fenil-2,3-dihidro-1H-1,4-benzo-
diazepin-3-il)-2,3-bis(3,3,3-trifluorpropil)sukcinamīds (1);
(2R,3S)-N-((3S)-2-okso-5-fenil-2,3-dihidro-H-1,4-benzo diazepin-3-
il)-2,3-bis(3,3,3-trifluorpropil)sukcinamīds (2);
(2R,3S)-N-((3S)-1-metil-2-okso-5-fenil-2,3-dihidro-1H-1,4-benzo-
diazepin-3-il)-2-(2,2,2-trifluoretil)-3-(3,3,3-trifluorpropil)sukcin-
amīds (3);
(2R,3S)-N-((3S)-1-metil-2-okso-5-fenil-2,3-dihidro-1H-1,4-benzo-
diazepin-3-il)-3-(2,2,2-trifluoretil)-2-(3,3,3-trifluorpropil)sukcin-
amīds (4);
(2R,3S)-N-((3S)-1-(2H3)metil-2-okso-5-fenil-2,3-dihidro-1H-1,4-
benzodiazepin-3-il)-2,3 bis(3,3,3-trifluorpropil)sukcinamīds (5);
(2R,3S)-N-((3S)-7-hlor-1-metil-2-okso-5-fenil-2,3-dihidro-1H-1,4-
benzodiazepin-3-il)-2,3-bis(3,3,3-trifluorpropil)sukcinamīds (6);
(2R,3S)-N-((3S)-8-metoksi-1-metil-2-okso-5-fenil-2,3-dihidro-1H-1,4-
benzo diazepin-3-il)-2,3-bis(3,3,3-trifluorpropil)sukcinamīds (7);
(2R,3S)-N-((3S)-8-fluor-1-metil-2-okso-5-fenil-2,3-dihidro-1H-1,4-
benzo diazepin-3-il)-2,3-bis(3,3,3-trifluorpropil)sukcinamīds (8);
(2R,3S)-N-((3S)-7-metoksi-1-metil-2-okso-5-fenil-2,3-dihidro-1H-1,4-
benzo diazepin-3-il)-2,3-bis(3,3,3-trifluorpropil)sukcinamīds (9);
(2R,3S)-N-((3S)-7-fluor-1-metil-2-okso-5-fenil-2,3-dihidro-1H-1,4-
benzo diazepin-3-il)-2,3-bis(3,3,3-trifluorpropil)sukcinamīds (10);
(2R,3S)-N-((3S)-8-hlor-1-metil-2-okso-5-fenil-2,3-dihidro-1H-1,4-
benzo diazepin-3-il)-2,3-bis(3,3,3-trifluorpropil)sukcinamīds (11);
(2R,3S)-N-((3S)-9-metoksi-2-okso-5-fenil-2,3-dihidro-1H-1,4-
benzodiazepin-3-il)-2,3-bis(3,3,3-trifluorpropil)sukcinamīds (12);
(2R,3S)-N-((3S)-8-metoksi-2-okso-5-fenil-2,3-dihidro-1H-1,4-
benzodiazepin-3-il)-2,3-bis(3,3,3-trifluorpropil)sukcinamīds (13);
(2R,3S)-N-((3S)-7-metoksi-2-okso-5-fenil-2,3-dihidro-1H-1,4-
benzodiazepin-3-il)-2,3 bis(3,3,3-trifluorpropil)sukcinamīds (14);
(2R,3S)-N-((3S)-8-ciano-9-metoksi-2-okso-5-fenil-2,3-dihidro-1H-
1,4-benzo diazepin-3-il)-2,3-bis(3,3,3-trifluorpropil)sukcinamīds (15);
(2R,3S)-N-((3S)-8,9-dihlor-2-okso-5-fenil-2,3-dihidro-1H-1,4-benzo-
diazepin-3-il)-2,3-bis(3,3,3-trifluorpropil)sukcinamīds (16);
(2R,3S)-N-((3S)-9-fluor-2-okso-5-fenil-2,3-dihidro-1H-1,4-benzo-
diazepin-3-il)-2,3-bis(3,3,3-trifluorpropil)sukcinamīds (17);
(2R,3S)-N-((3S)-9-hlor-2-okso-5-fenil-2,3-dihidro-1H-1,4-benzo-
diazepin-3-il)-2,3-bis(3,3,3-trifluorpropil)sukcinamīds (18);
(2R,3S)-N-((3S)-2-okso-5-fenil-2,3-dihidro-1H-1,4-benzodiazepin-3-
il)-3-(4,4,4-tri fluorbutil)-2-(3,3,3-trifluorpropil)sukcinamīds (19);
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(2R,3S)-N1-((3S)-8-metoksi-2-okso-5-fenil-2,3-dihidro-1H-1,4-
benzodiazepin-3-il)-3-(4,4,4-trifluorbutil)-2-(3,3,3-trifluorpropil)sukcin-
amīds (20);
un (2R,3S)-N-((3S)-9-((2-metoksietil)amino)-2-okso-5-fenil-2,3-
dihidro-1H-1,4-benzo diazepin-3-il)-2,3-bis(3,3,3-trifluorpropil)sukcin-
amīds (21).
 8. Savienojums saskaņā ar 1. pretenziju, kas raksturīgs ar 
to, ka:
R3 ir H vai -CH3.
 9. Savienojums saskaņā ar 8. pretenziju, kas ir izvēlēts no 
sekojošiem:

 10. Savienojums saskaņā ar 9. pretenziju, kas raksturīgs ar 
to, ka minētais savienojums ir:

 11. Savienojums saskaņā ar 10. pretenziju, kas raksturīgs ar 
to, ka minētais savienojums ir kristāliskā formā N-1, kura raksturota 
ar vienu no sekojošām pazīmēm:
 a) modelētā pulvera rentgenstaru difrakcijas (PXRD) aina ir 
būtībā tāda pati, kā parādīta 1. attēlā, un/vai līdzīga novērotajai 
PXRD, kura ir būtībā tāda pati, kā parādīta 1. attēlā;
 b) pulvera rentgenstaru difrakcijas aina, kura ietver četras vai 
vairākas, vēlams piecas vai vairākas 2θ vērtības (CuKα λ=1,5418Å), 
kas ir izvēlētas no: 5,7+0,2, 7,5+0,2, 10,3+0,2, 10,7+60,2, 15,2+0,2, 
16,8+0,2, 20,2+0,2 un 20,7+0,2, turklāt PXRD aina formai N-1 tiek 
mērīta pie temperatūras ap 20 °C;
 c) vienības šūnas parametri būtībā ir vienādi ar sekojošiem:
šūnas dimensijas:
a = 9,41 Å
b = 17,74 Å
c = 31,94 Å
α = 90,0°
β = 98,4°
γ = 90,0°;
telpiskā grupa: P21;
minētā savienojuma molekulu skaits/asimetriskā vienībā: 4;
turklāt formas N-1 vienības šūnas parametri izmērīti pie tempera-
tūras aptuveni -10 °C; un/vai
 d) daļējas atomu koordinātes, būtībā tādas, kā uzskaitītas 
1. tabulā, pie temperatūras aptuveni 25 °C;
Tabula 1

Atomu koordinātes (x104) un ekvivalentas izotropiskas 
aizvietošanas parametri (Å2 x 103)

x y z U(eq)*
N(7) 10824(5) 7415(3) 1732(1) 39(1) 
N(3) 4985(5) 565(2) 1293(1) 33(1) 
O(3) 7152(4) 45(2) 1509(1) 45(1) 
N(8) 9981(6) 10557(3) 1329(2) 60(2) 
O(7) 12033(5) 10000(2) 1229(1) 55(1) 
O(6) 8697(5) 7992(2) 1768(1) 53(1) 
F(4) 11039(5) 8541(3) 79(1) 76(1) 
C(17) 5836(7) 8(3) 1469(1) 30(1) 
N(11) 3979(5) 1500(3) 3735(1) 35(1) 
N(2) 5338(6) 2530(3) 994(1) 41(1) 

Atomu koordinātes (x104) un ekvivalentas izotropiskas 
aizvietošanas parametri (Å2 x 103)
C(8) 7012(6) 1237(3) 77(2) 35(1) 
N(15) 9277(5) 4606(3) 3230(1) 37(1) 
C(39) 9990(7) 8020(3) 1739(2) 36(1) 
O(2) 3365(5) 1827(2) 1076(1) 49(1) 
N(6) 10513(6) 5383(3) 1910(2) 46(1) 
C(41) 10028(6) 9204(3) 1300(2) 36(1) 
C(18) 5094(6) -692(3) 1616(2) 33(1) 
C(22) 5502(6) -1369(3) 1360(2) 34(1) 
C(23) 4828(7) -2081(3) 1501(2) 35(1) 
C(2) 6832(7) 2584(3) 978(2) 44(2) 
C(14) 5639(7) 1198(3) 1113(2) 37(1) 
C(36) 10130(7) 6682(3) 1698(2) 37(1) 
C(15) 4647(7) 1875(3) 1071(2) 37(1) 
O(14) 3524(5) -2130(3) 1484(2) 63(1) 
O(9) 5867(5) 1970(2) 3461(1) 46(1) 
C(64) 4608(7) 2008(3) 3517(2) 35(1) 
C(49) 7025(7) 893(4) 5004(2) 47(2) 
O(12) 7212(5) 3943(2) 3143(1) 57(1) 
F(5) 8960(5) 8082(2) 93(1) 73(1) 
C(33) 8030(8) 6274(4) -21(2) 55(2) 
N(5) 9704(5) 6528(3) 1249(1) 36(1) 
C(42) 10783(8) 9965(4) 1287(2) 46(2) 
O(5) 12472(5) 6155(3) 1945(1) 62(1) 
C(37) 11163(8) 6062(4) 1872(2) 46(2) 
F(7) 9290(6) 2987(3) 5202(1) 94(2) 
C(65) 3707(6) 2688(3) 3341(2) 33(1) 
N(4) 5716(6) -2636(3) 1628(2) 53(1) 
C(7) 6778(6) 1429(3) 518(2) 34(1) 
O(8) 2612(5) 231(2) 3943(1) 53(1) 
O(11) 10584(6) 5864(3) 3001(1) 61(1) 
C(89) 8963(6) 2807(3) 3658(2) 41(1) 
C(70) 4269(7) 3355(4) 4041(2) 47(2) 
N(13) 8438(5) 5493(3) 3689(1) 37(1) 
C(20) 5588(7) -808(3) 2089(2) 38(1) 
C(85) 9369(8) 5946(4) 3070(2) 46(2) 
N(14) 8611(7) 6593(3) 3016(2) 55(1) 
N(16) 8948(7) 1437(3) 3656(2) 68(2) 
N(9) 5416(5) 1109(3) 4375(1) 37(1) 
C(71) 4930(8) 4055(3) 4280(2) 51(2) 
N(12) 4314(6) 4592(3) 3189(2) 68(2) 
C(1) 7546(7) 2068(3) 746(2) 41(2) 
O(13) 11084(5) 2050(3) 3796(2) 67(1) 
C(73) 7471(7) 6206(4) 4209(2) 46(2) 
C(6) 9033(7) 2147(4) 744(2) 51(2) 
C(88) 9391(7) 3239(3) 3270(2) 44(2) 
C(40) 10716(7) 8794(3) 1708(2) 41(1) 
C(54) 7871(7) 381(4) 5261(2) 47(2) 
C(67) 3574(8) 4095(4) 3382(2) 51(2) 
F(6) 8838(6) 3995(2) 4842(1) 84(1) 
C(79) 7137(9) 6649(4) 3054(2) 56(2) 
C(24) 8991(7) 5283(3) 1841(2) 45(2) 
C(31) 8282(6) 5837(3) 703(2) 37(1) 
C(47) 9570(7) 9167(4) 501(2) 46(2) 
C(63) 4839(6) 898(3) 3940(2) 34(1) 
C(90) 9762(7) 2060(3) 3707(2) 45(2) 
C(55) 6443(6) 715(3) 4559(2) 39(1) 
C(68) 3723(8) 2732(4) 2864(2) 60(2) 
C(59) 8345(10) -1056(5) 3924(2) 70(2) 
C(75) 7821(8) 5880(5) 4945(2) 68(2) 
C(32) 8425(7) 6417(3) 405(2) 50(2) 
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Atomu koordinātes (x104) un ekvivalentas izotropiskas 
aizvietošanas parametri (Å2 x 103)
O(10) 2312(5) 4203(3) 3420(2) 75(2) 
C(48) 9694(8) 8740(4) 112(2) 57(2) 
N(10) 4682(6) -430(3) 4071(1) 46(1) 
C(60) 9196(10) -525(5) 4132(3) 78(3) 
C(72) 7560(6) 5996(3) 3766(2) 38(1) 
C(11) 7228(8) 906(5) -774(2) 65(2) 
C(95) 9510(8) 3334(4) 4845(2) 56(2) 
C(86) 8534(6) 5301(3) 3249(2) 36(1) 
C(16) 4463(10) 3237(4) 980(2) 75(3) 
C(62) 3917(7) 205(4) 3981(2) 43(2) 
C(46) 10181(7) 8747(4) 901(2) 44(2) 
C(57) 6210(8) -445(3) 4106(2) 51(2) 
C(30) 8759(6) 5995(3) 1157(2) 35(1) 
C(66) 4345(6) 3404(3) 3568(2) 37(1) 
C(87) 8540(6) 3940(3) 3212(2) 40(1) 
C(93) 9371(7) 3266(3) 4063(2) 46(2) 
C(58) 6870(9) -1041(4) 3907(2) 60(2) 
F(2) 11777(9) 10008(4) 2879(2) 151(3) 
C(74) 7871(7) 5699(4) 4528(2) 55(2) 
C(25) 8132(7) 5566(3) 1483(2) 41(1) 
C(4) 9061(10) 3259(5) 1173(2) 76(2) 
C(26) 6645(7) 5450(3) 1443(2) 48(2) 
C(12) 7727(9) 1590(5) -595(2) 66(2) 
C(56) 7085(7) 83(4) 4344(2) 45(2) 
C(34) 7488(7) 5600(4) -167(2) 55(2) 
C(9) 6519(7) 574(4) -101(2) 49(2) 
C(3) 7607(10) 3182(4) 1190(2) 66(2) 
C(81) 5158(10) 6468(4) 3438(2) 76(2) 
C(45) 11099(16) 9317(7) 2895(3) 121(4) 
C(43) 10543(9) 9268(4) 2103(2) 64(2) 
F(3) 9787(11) 9550(9) 2938(2) 245(7) 
C(53) 8327(8) 558(5) 5683(2) 66(2) 
C(29) 8344(10) 4873(4) 2138(2) 61(2) 
C(5) 9774(10) 2734(5) 964(2) 76(2) 
C(80) 6621(7) 6399(3) 3417(2) 53(2) 
C(94) 9050(7) 2877(4) 4460(2) 51(2) 
C(38) 11435(9) 4768(4) 2102(2) 71(2) 
C(13) 7606(7) 1760(3) -179(2) 48(2) 
C(61) 3913(9) -1147(4) 4095(2) 71(2) 
C(52) 8010(10) 1214(6) 5841(2) 79(2) 
C(10) 6633(9) 406(4) -526(2) 68(2) 
C(35) 7696(8) 5160(4) 553(2) 57(2) 
C(84) 9357(12) 7262(4) 2869(3) 91(3) 
C(91) 9330(8) 2785(4) 2864(2) 59(2) 
C(27) 6019(9) 5060(4) 1739(2) 69(2) 
C(44) 11196(10) 8906(4) 2495(2) 78(2) 
C(69) 3191(8) 2018(4) 2628(2) 61(2) 
C(78) 7034(8) 6922(4) 4311(2) 64(2) 
C(83) 6199(12) 7012(5) 2740(3) 87(3) 
C(82) 4221(10) 6784(6) 3121(4) 100(3) 
C(51) 7187(10) 1748(5) 5591(2) 79(2) 
C(76) 7428(9) 6592(6) 5047(2) 80(3) 
F(1) 11661(10) 8983(5) 3228(2) 186(4) 
C(50) 6711(8) 1571(4) 5174(2) 58(2) 
C(77) 7057(9) 7114(5) 4734(3) 85(3) 
N(1) 5875(5) 999(2) 684(1) 34(1) 
C(102) 5582(7) -1953(3) 630(2) 49(2) 
C(101) 5084(7) -1277(3) 879(2) 44(2) 
C(100) 5214(10) -152(4) 2344(2) 73(2) 
C(104) 7326(8) 5036(4) 115(2) 70(2) 

Atomu koordinātes (x104) un ekvivalentas izotropiskas 
aizvietošanas parametri (Å2 x 103)
C(28) 6897(11) 4774(4) 2086(3) 75(2) 
F(40) 9173(5) 9112(2) -241(1) 74(1) 
C(105) 8587(8) 41(4) 4352(2) 60(2) 
C(124) 2922(10) 2104(6) 2165(3) 82(3) 
F(42) 4029(8) 2397(5) 2012(2) 142(3) 
F(43) 1850(8) 2595(5) 2046(2) 134(2) 
F(41) 2570(8) 1475(4) 1965(2) 139(2) 
C(122) 5045(7) 3962(4) 4744(2) 51(2) 
F(44) 5920(5) 3370(2) 4887(1) 74(1) 
F(45) 5616(5) 4563(2) 4959(1) 75(1) 
F(46) 3833(5) 3823(2) 4879(1) 75(1) 
C(108) 4748(13) 7054(5) 2773(3) 100(3) 
F(47) 8547(9) 2143(4) 2026(2) 152(3) 
F(48) 6731(8) 1653(4) 2180(2) 145(2) 
F(49) 10919(5) 3510(3) 4901(1) 81(1) 
C(123) 7913(9) 2494(5) 2683(2) 73(2) 
C(121) 7997(12) 1902(6) 2341(3) 89(3) 
C(120) 5377(8) -1834(4) 184(2) 53(2) 
C(109) 5564(11) -282(5) 2811(2) 79(3) 
F(55) 3970(4) -1704(2) 15(1) 70(1) 
F(54) 6048(5) -1235(2) 59(1) 67(1) 
F(56) 5748(5) -2425(2) -34(1) 69(1) 
F(53) 4868(7) -845(3) 2948(1) 100(2) 
F(51) 5179(13) 300(4) 3035(2) 189(4) 
F(52) 6924(8) -420(6) 2920(2) 181(4) 
F(60) 8732(11) 1307(3) 2477(2) 192(4) 

*U(eq) ir definēts kā viena trešdaļa no ortogonalizēta Uij 
tenzora pēda. 

 12. Farmaceitiska kompozīcija, kas ietver savienojumu saska-
ņā ar vienu no 1. līdz 11. pretenzijai un farmaceitiski pieņemamu 
nesēju.
 13. Savienojums saskaņā ar vienu no 1. līdz 11. pretenzijai, 
pielietošanai terapijā.
 14. Savienojums saskaņā ar vienu no 1. līdz 11. pretenzijai, 
pielietošanai vēža ārstēšanā.
 15. Savienojuma saskaņā ar vienu no 1. līdz 11. pretenzijai 
kombinācija ar vienu vai vairākiem papildu aģentiem, kur katrs 
ir izvēlēts no sekojošiem: dasatinibs, paklitaksels, tamoksifēns, 
deksa metazons un karboplatīns, pielietošanai vēža ārstēšanā, 
secīgai vai vienlaicīgai lietošanai.
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 (54) LĪDZEKĻI UN METODES AKTĪVAI CELULĀRAI VĒŽA 

IMŪNTERAPIJAI, PIELIETOJOT VĒŽA ŠŪNAS, KURAS 
NOGALĒTAS AR AUGSTU HIDROSTATISKU SPIEDIENU, 
UN DENDRĪTU ŠŪNAS

  MEANS AND METHODS FOR ACTIVE CELLULAR IM-
MUNOTHERAPY OF CANCER BY USING TUMOR CELLS 
KILLED BY HIGH HYDROSTATIC PRESSURE AND DEN-
DRITIC CELLS
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 (57) 1. Farmaceitiska kompozīcija imūnās atbildes pret vēža 
šūnām indukcijai, kura ietver
 a) vēža šūnas, kas ir apoptotiskas, un to izsauc pakļaušana 
augstam hidrostatiskam spiedienam, vienādam ar vai lielākam kā 
100 MPa, uz laiku no 10 minūtēm līdz 2 stundām, un
 b) dendrītu šūnas.
 2. Farmaceitiska kompozīcija saskaņā ar 1. pretenziju, atšķirī-
ga ar to, ka vēža šūnas tiek pakļautas hidrostatiskam spiedienam 
vismaz 10 minūtes pie vismaz 200 MPa spiediena.
 3. Farmaceitiska kompozīcija saskaņā ar 1. pretenziju, atšķirīga 
ar to, ka vēža šūnas tiek pakļautas 200 līdz 300 MPa hidrostatiskam 
spiedienam.
 4. Farmaceitiska kompozīcija saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
3. pretenzijai, atšķirīga ar to, ka vēža šūnas ir apoptotiskas un nav 
nekrotiskas.
 5. Farmaceitiska kompozīcija saskaņā ar jebkuru no iepriek-
šējām pretenzijām, atšķirīga ar to, ka vēža šūnas ir atvasinātas 
no vēža šūnu līnijām.
 6. Farmaceitiska kompozīcija saskaņā ar jebkuru no iepriek-
šējām pretenzijām, atšķirīga ar to, ka vēža šūnas ir atvasinātas 
no vēža, kas izdalīts no ārstējamā pacienta.
 7. Farmaceitiska kompozīcija saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
6. pretenzijai, atšķirīga ar to, ka nenobriedušās dendrītu šūnas tiek 
noslogotas ar apoptotiskām vēža šūnām, kas jau bijušas pakļautas 
augstam hidrostatiskam spiedienam.
 8. Farmaceitiska kompozīcija saskaņā ar 7. pretenziju, atšķirīga 
ar to, ka nenobriedušās dendrītu šūnas tiek iegūtas ar leikaferēzes 
metodi.
 9. Farmaceitiska kompozīcija saskaņā ar 8. pretenziju, atšķirīga 
ar to, ka nenobriedušās dendrītu šūnas tiek iegūtas ar leikaferēzi 
un kultivāciju in vitro citokīnu klātbūtnē.
 10. Farmaceitiska kompozīcija saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
9. pretenzijai lietošanai pacientiem, kuri slimo ar vēzi tā agrā vai 
vēlīnā stadijā.
 11. Farmaceitiska kompozīcija saskaņā ar jebkuru no 1. līdz 
9. pretenzijai vēža, kas ietver prostatas vēzi, olnīcu vēzi vai akūtu 
limfoblastisko leikēmiju, ārstēšanai.
 12. Metode farmaceitiskas kompozīcijas saskaņā ar jebkuru 
no 1. līdz 9. pretenzijai izgatavošanai, atšķirīga ar to, ka neno-
briedušās dendrītu šūnas tiek noslogotas ar apoptotiskām vēža 
šūnām, kuras bijušas pakļautas augstam hidrostatiskam spiedie-
nam, vienādam ar vai lielākam kā 100 MPa, un seko dendrītu 
šūnu nogatavošanās.
 13. Metode farmaceitiskas kompozīcijas saskaņā ar 12. preten-
ziju izgatavošanai lietošanai cilvēka vakcinācijai pret vēzi, vakcinācija 
ietver nenobriedušu dendrītu šūnu noslogošanu ar vēža šūnām, kā 
rezultātā minētās vēža šūnas tiek novestas apoptotiskā stāvoklī, 
pakļaujot augstam hidrostatiskam spiedienam, vienādam ar vai 
lielākam kā 100 MPa, uz laiku no 10 minūtēm līdz 2 stundām, un 
dendrītu šūnas ir neobligāti nogatavinātas pirms farmaceitiskās 
kompozīcijas pievienošanas.
 14. Metode farmaceitiskas kompozīcijas saskaņā ar 12. pre-
tenziju izgatavošanai lietošanai cilvēka vakcinācijai pret vēzi, kura 
ietver nenobriedušu dendrītu šūnu noslogošanu ar vēža šūnām, 
kuras iegūtas no vēža šūnu līnijas un novestas apoptotiskā stā-
voklī, pakļaujot augstam hidrostatiskam spiedienam, vienādam ar 
vai lielākam kā 100 MPa, uz laiku no 10 minūtēm līdz 2 stundām, 
un dendrītu šūnas ir neobligāti nogatavinātas pirms farmaceitiskās 
kompozīcijas pievienošanas.

 
 
 (51) E02D 5/28(200601)  (11) 2728070
  E02D 7/02(200601)

  E02D 27/12(200601)

 (21) 12190848.7  (22) 31.10.2012
 (43) 07.05.2014
 (45) 19.11.2014
 (73) Aug. Prien Bauunternehmung (GmbH & Co. KG), Dampf-

schiffs weg 3-9, 21079 Hamburg, DE
 (72) KRISCHIK, Mark, Dipl. -Ing., DE
 (74) Raffay & Fleck, Patentanwälte Grosse Bleichen 8, 20354 

Hamburg, DE
  Ņina DOLGICERE, Patentu aģentūra KDK, a/k 185, Rīga, 

LV-1084, LV

 (54) METODE DZENAMĀ PĀĻA DZĪŠANAI UN ENKUROŠANAI 
GRUNTĪ UN DZENAMAIS PĀLIS

  METHOD FOR DRIVING AND ANCHORING A DRIVEN 
PILE IN THE GROUND AND DRIVEN PILE

 (57) 1. Metode pāļa dzīšanai un dzenamā pāļa enkurošanai 
gruntī, pie kam: minētajam dzenamajam pālim pāļa pēda atrodas 
priekšējā gala zonā un pāļa galva atrodas aizmugurējā gala zonā; 
dzenamajam pālim pāļa pēdas zonā ir šķērsgriezums, kas ir pa-
lielināts attiecībā pret pārējās dzenamā pāļa daļas šķērsgriezumu; 
dzenamais pālis tiek dzīts gruntī, padodot dzīšanas impulsus, kuri 
iedarbojas pāļa garenvirzienā uz pāļa galvu, virzot pāļa pēdu uz 
priekšu, un vienlaikus cietējoša materiāla suspensija tiek iepresēta 
pa cauruli, kas ir uzstādīta gar dzenamo pāli līdz pāļa pēdai un 
tiek virzīta uz zonu, kurā šķērsgriezums pakāpeniski samazinās 
attiecībā pret zonu, kurā šķērsgriezums palielinās pāļa galvas 
virzienā; minētajai suspensijai dinamiskā viskozitāte maksimāli ir 
250 mPa·s, labāk – maksimāli 200 mPa·s, un tai vismaz īslaicīgi 
tiek pielikts spiediens vismaz 100 bar, labāk – vismaz 25 bar, 
vislabāk – līdz 100 bar.
 2. Metode saskaņā ar 1. pretenziju, kas raksturīga ar to, 
ka suspensija ir cementa, termoelektrostaciju gaistošo pelnu un, 
iespējams, citu saistvielu un ūdens suspensija, kā arī ir iespējama 
betona piedevu, tādu kā biezinātāji un/vai palēninātāji, suspensija.
 3. Metode saskaņā ar jebkuru iepriekšējo pretenziju, kas rak-
sturīga ar to, ka dzenamais pālis tiek dzīts virs pirmās gareniskās 
sekcijas bez suspensijas iepresēšanas, un pēc tam, kad ir sasniegts 
dzenamā pāļa iepriekš noteiktais sākotnējais pēdas dziļums, gruntī 
tiek iepresēta suspensija.
 4. Dzenamais pālis ar pāļa ķermeni (2), kurš ir izveidots no 
H-profila, kura pāļa pēda (4) atrodas pāļa ķermeņa (2) priekšējā 
galā (3) un pāļa galva beidzas pāļa ķermeņa (2) aizmugurējā galā,
 raksturīgs ar to, ka pāļa pēdas (4) zonā ir materiāla paresni-
nājums (5), kas galvenokārt ir koncentrēts gar H-profila virsmu 
garenvirzienam perpendikulārajā virzienā un stiepjas ap profilu uz 
visām virsmām, pie tam minētais materiāla paresninājums ir izvirzīts 
attālumā d virs pieguļošās H-profila virsmas, un d ir robežās no 
0,5 līdz 5 cm, kā arī ar to, ka nepārtrauktā padeves caurule (6) 
ir uzstādīta pāļa ķermeņa (2) garenvirzienā, sākot no pāļa galvas 
līdz pāļa pēdai (4), un ir nofiksēta uz pāļa ķermeņa (2), pie tam 
minētā padeves caurule ir izvadīta vismaz izplūdes atvērumā (7) 
pāļa pēdas (4) zonā virs materiāla paresninājuma (5).
 5. Dzenamais pālis saskaņā ar 4. pretenziju, kas raksturīga ar 
to, ka lielums d ir robežās no 0,5 līdz 10 cm, īpaši 0,5 un 5 cm.
 6. Dzenamais pālis saskaņā ar 3. vai 4. pretenziju, kas rak-
sturīgs ar to, ka atzarojuma konsole (14) tiek samontēta uz pāļa 
pēdas (4) zonā, kas atrodas iepretim izplūdes atvērumam (7) pāļa 
ķermeņa (2) garenvirzienā priekšējā gala (3) virzienā.
 7. Dzenamais pālis saskaņā ar 6. pretenziju, kas raksturīgs 
ar to, ka atzarojuma konsole (14) ir integrēta materiāla paresninā-
juma (5) zonā, bet izvirzās uz āru lielākā attālumā nekā materiāla 
paresninājums virs pieguļošās H-profila virsmas.
 8. Dzenamais pālis saskaņā ar 5. vai 6. pretenziju, kas rakstu-
rīgs ar padeves un balsta konstrukcijām (15), kas ir savienotas ar 
atzarojuma konsoli un ir uzstādītas pāļa ķermeņa (2) garenvirzienā, 
sākot no zonas, kas atrodas pretim priekšējam galam (3).
 9. Dzenamais pālis saskaņā ar jebkuru no 4. līdz 8. pretenzijai, 
kas raksturīgs ar caurejošiem caurumiem (16) H-profila konstrukcijas 
daļās (9, 10, 11), kuri ir izveidoti pāļa pēdas (4) zonā, jo īpaši pāļa 
ķermeņa (2) gareniskajā daļā starp padeves caurules (6) izplūdes 
atvērumu (7) un materiāla paresninājumu (5).
 10. Dzenamais pālis saskaņā ar jebkuru no 4. līdz 9. pretenzijai, 
kas raksturīgs ar lokanas šļūtenes līniju, kas darbojas kā padeves 
caurule (6).
 11.  Dzenamais pālis saskaņā ar 10. pretenziju, kas raksturīgs 
ar to, ka šļūtenes līnija izplūdes atvēruma (7) zonā ir pastiprināta 
ar cilindrisku sekciju (12), kura to aptver.
 12. Dzenamais pālis saskaņā ar jebkuru no 4. līdz 11. preten-
zijai, kas raksturīgs ar to, ka padeves caurule (6) ir nofiksēta uz 
pāļa ķermeņa (2) vidusdaļas starp ārējām profila daļām (10, 11) 
un savieno minētās daļas ar H-profilu.
 13. Dzenamais pālis saskaņā ar jebkuru no 4. līdz 12. preten-
zijai, kas raksturīgs ar to, ka padeves caurule (6) ir nostiprināta 
uz pāļa ķermeņa ar U-veida skavu palīdzību, kuru brīvie gali ir 
ievirzīti caurejošos profila atvērumos un ir pieskrūvēti pie tā.
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 14. Dzenamais pālis saskaņā ar jebkuru no 4. līdz 13. preten-
zijai, kas raksturīga ar to, ka starp priekšējo galu (3) un perifērisko 
materiāla paresninājumu (5) garenvirzienā atstatums a uz pāļa 
pēdas (4) apmierina nevienādību, vēlams, 5 cm < a < 100 cm, 
labāk nevienādību 5 cm < a < 50 cm, vēl labāk nevienādību 
15 cm < a < 25 cm.
 15. Dzenamais pālis saskaņā ar jebkuru no 4. līdz 14. preten-
zijai, kas raksturīgs ar to, ka pāļa ķermenis (2) ir izgatavots no 
tērauda.
 16. Sistēma, kas sastāv no dzenamā pāļa (1) saskaņā ar jeb-
kuru no 4. līdz 15. pretenzijai, pāļdziņa, pāļa ķermeņa aizmugurējā 
gala zonā uzstādītā suspensijas spiedējsūkņa ar augstspiediena 
suspensijas līniju savienošanai ar padeves caurules (6) galu, kā 
arī no suspensijas, kas ir pagatavota no cietējošā materiāla.
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 (54) ATKĀRTOTI LIETOJAMA INJEKTORA IERĪCE ŠĻIRCEI
  RE-USEABLE INJECTOR DEVICE FOR SYRINGE
 (57) 1. Injektora ierīce, kas satur:
 (a) injektora korpusu, ieskaitot priekšējo korpusa daļu un aiz-
mugurējo korpusa daļu, kas savienojoties veido injektora iekšieni, 
pie tam: priekšējā korpusa daļa satur priekšējo apvalku, šļirces 
nesēju (111), kas attiecībā pret priekšējo apvalku pārvietojas starp 
aizmugurējo pozīciju un priekšējo pozīciju, pirmo amortizatoru (192), 
kas ir ievietots priekšējā apvalka aizmugurējā pusē, un otro amorti-
zatoru (196), kas ir ievietots šļirces nesēja (111) aizmugurējā pusē; 
šļirces nesējs aizķer pirmo amortizatoru (192), kad tas atrodas 
priekšējā pozīcijā, un šļirces nesējs (111) ir distancēts no pirmā 
amortizatora (192), kad tas ir aizmugurējā pozīcijā;
 (b) šļirci (180), kas ir konfigurēta tā, lai savienotos ar šļirces 
nesēju (111) un pārvietotos kopā ar to, pie tam: šļirce (180) satur 
ampulu, adatu un plunžeri; adata izvirzās no ampulas pirmā gala 
un plunžeris izvirzās no otra ampulas gala; vismaz daļa no am-
pulas aizķer otro amortizatoru (196); ampula ir konfigurēta tā, lai 
saturētu parastu apjomu no vismaz divām dažādām medikamenta 
kompozīcijām, nemodificējot injektora ierīci; pirmajai no divām da-
žādām medikamenta kompozīcijām ir pirmā viskozitāte un otrajai 
no divām dažādām medikamenta kompozīcijām ir otrā viskozitāte, 
kas atšķiras no pirmās viskozitātes;
 (c) injicēšanas mehānismu (140), kas ir ievietots injektora 
korpusa iekšienē, pie tam: injicēšanas mehānisms ir konfigurēts 

tā, lai izvadītu medikamenta kompozīciju, ko satur šļirce (180); 
injicēšanas mehānisms satur šļirces sitni (141), kuru darbina kon-
stanta spēka atspere (149), turklāt, atbrīvojot konstantā spēka 
atsperi (149), šļirces nesējs (111) tiek pārvietots no aizmugurējās 
pozīcijas priekšējā pozīcijā līdz punktam, kurā šļirces nesējs (111) 
saķeras ar pirmo amortizatoru (192); konstantā spēka atspere (149) 
pārvieto plunžeri šļirces ampulā pēc tam, kad šļirces nesējs (111) ir 
sasniedzis priekšējo pozīciju; pirmais (192) un otrais (196) amorti-
zators darbojas kopā, lai izslēgtu ampulas saplēšanu šļirces nesēja 
kustības un plunžera kustības laikā.
 2. Injektora ierīce saskaņā ar 1. pretenziju, pie kam pirmais 
amortizators ir izveidots no daļas, kas ir iegūta atkārtotas formē-
šanas ceļā, un stiepjas gar injektora apvalka ārpusi.
 3. Injektora ierīce saskaņā ar 2. pretenziju, pie kam daļa, kas 
iegūta atkārtotas formēšanas ceļā, satur saspiežamu satveršanas 
virsmu pāri injektora apvalkam ārpusē.
 4. Injektora ierīce saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzi-
jām, pie kam katra no medikamenta kompozīcijām satur glatiramera 
acetātu.
 5. Injektora ierīce saskaņā ar 4. pretenziju, pie kam pirmā 
medikamenta kompozīcija ir 1 ml šķīduma, kurš satur 20 mg glatira-
mera acetāta, un otrā medikamenta kompozīcija ir 1 ml šķīduma, 
kurš satur 40 mg glatiramera acetāta.
 6. Injektora ierīce saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pre-
tenzijām, pie kam sitnis ir nofiksēts attiecībā pret konstantā spēka 
atsperi līdz palaišanas mehānisma iedarbināšanai, kad tiek atbrīvota 
konstantā spēka atspere.
 7. Injektora ierīce saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pre-
tenzijām, pie kam palaišanas mehānisms satur pogu, kas tiek 
iedarbināta, pogu vismaz daļēji iespiežot injektora apvalkā.
 8. Injektora ierīce saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pre-
tenzijām, pie tam adata ir konfigurēta, lai izvirzītos no injektora 
apvalka, kad šļirces nesējs atrodas priekšējā pozīcijā, un injektora 
apvalks satur dziļuma regulatoru, kurš maina adatas garumu, adatai 
izvirzoties no injektora apvalka.
 9. Injektora ierīce saskaņā ar 8. pretenziju, pie kam dziļuma 
regulators ir pārvietojams starp atsevišķām stoppozīcijām, katra 
stoppozīcija atbilst dažādam adatas dziļumam un, pārvietojot dzi-
ļuma regulatoru vienā no atsevišķajām stoppozīcijām, tiek izvēlēts 
atbilstošs adatas dziļums.
 10. Injektora ierīca saskaņā ar 8. vai 9. pretenziju, kas satur 
arī adatas apvalka noņēmēju, kurš ir uzstādāms uz dziļuma re-
gulatora, pie tam adatas apvalka noņēmējs ir konfigurēts tā, lai 
savienotos ar dziļuma regulatoru tādā veidā, ka dziļuma regulators 
paliek aksiāli nofiksēts un nespēj rotēt jebkuras adatas apvalka 
noņēmēja kustības laikā.
 11. Injektora ierīce saskaņā ar jebkuru no 8. līdz 10. pretenzi-
jai, pie tam cipari tiek parādīti uz dziļuma regulatora, lai norādītu 
adatas dziļumu, un parādīto ciparu izmērs ir vismaz 4 mm.
 12. Injektora ierīce saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pre-
tenzijām, pie tam gan priekšējā, gan pakaļējā korpusa daļa satur 
vītņotu posmu, kas ir saskrūvējams ar citu vītņotu posmu, savienojot 
priekšējo un aizmugurējo korpusa daļas kopā.
 13. Injektora ierīce saskaņā ar 12. pretenziju, pie kam katrs 
no vītņotajiem posmiem satur vītni, kas stiepjas apkārt injektora 
apvalka iekšējam perimetram ne vairāk kā vienu reizi.
 14. Injektora ierīce saskaņā ar 13. pretenziju, pie kam katra 
vītņotā posma vītne apkārt injektora apvalka iekšējam perimetram 
stiepjas aptuveni pusreizi.
 15. Injektora ierīce saskaņā ar 13. pretenziju, pie tam: injektora 
korpusa priekšējā daļa satur pirmo mēlīti un injektora korpusa aiz-
mugurējā daļa definē sprostkomutācijas virsmu (angliski: snap-over 
surface), turklāt pirmā mēlīte slīd pa sprostkomutācijas virsmu, kad 
pirmā un otrā apvalka daļas tiek saskrūvētas kopā, un pirmā mēlīte 
rada sadzirdamu skaņu, kad pirmā mēlīte slīd pa sprostkomutācijas 
virsmu.
 16. Injektora ierīce saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām preten-
zijām, kas satur arī pēkšņas pabeigšanas indikatora mehānismu, 
kurš ir izvietots injektora korpusa iekšienē, pie tam: pēkšņās pa-
beigšanas indikatora mehānisms ir konfigurēts tā, lai pārvietotos 
attiecībā pret injektora korpusu starp pirmo pozīciju un otro pozī-
ciju; pēkšņās pabeigšanas indikatora mehānisms nav saskatāms 
pa injektora korpusā izveidotu lodziņu, kad tas atrodas pirmajā 
pozīcijā, un ir saskatāms pa minēto lodziņu, kad tas atrodas otrajā 
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pozīcijā; pēkšņās pabeigšanas indikatora mehānisma pārvietošanās 
no pirmās pozīcijas otrajā pozīcijā tiek aktivēta pēc medikamenta 
izvades posma pabeigšanas.
 17. Injektora ierīce saskaņā ar 16. pretenziju, pie kam krāsas 
izmaiņa ir saskatāma pa lodziņu, kad pēkšņās pabeigšanas indi-
katora mehānisms pārvietojas no pirmās pozīcijas otrajā pozīcijā.
 18. Injektora ierīce saskaņā ar 16. pretenziju, pie kam injektora 
ierīce rada sadzirdamu skaņu pēc medikamenta izvadīšanas posma 
pabeigšanas.
 19. Injektora ierīce saskaņā ar 16. pretenziju, pie tam: pēkšņās 
pabeigšanas indikatora mehānisms ar noliecošā mehānisma palī-
dzību tiek noliekts pret otro pozīciju; injicēšanas mehānisms satur 
vismaz vienu stopmehānismu, kurš pēkšņās pabeigšanas indikatora 
mehānismu nofiksē attiecībā pret noliecošā mehānisma slīpumu, 
un stopmehānisms automātiski atbrīvo indikatora mehānismu pēc 
medikamenta izvades posma pabeigšanas.
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Latvijā apstiprināto Eiropas patentu 
publikācijas

(Publikācijas saskaņā ar 2007. gada 15. februāra Patentu likuma 
71. panta trešo un piekto daļu)

 (51) B42D 15/10(200601) (11) 2173568
 (21) 08779056.4  (22) 24.07.2008
 (43) 14.04.2010
 (45) 10.08.2011
 (45) 11.02.2015 (publikācija pēc iebilduma)
 (31) 2000782  (32) 26.07.2007 (33) NL
 (86) PCT/NL2008/050510  24.07.2008
 (87) WO2009/014443  29.01.2009
 (73) Sdu Identification B.V., Oudeweg 32, 2031 CC Haarlem, NL
 (72) VAN ROON, Joost, NL
 (74) Nederlandsch Octrooibureau, P.O. Box 29720, 2502 LS 

The Hague, NL
  Vladimirs ANOHINS, Vīlandes iela 5, Rīga, LV-1010, LV
 (54) KARTE AR METĀLA FOLIJAS KĀRTU, KURAI IR AT-

VERE
  CARD WITH A METAL FOIL LAYER PROVIDED WITH 

AN OPENING
 (57) 1. Paņēmiens kartes izgatavošanai, kas satur pamat-
kārtas (11) sagādāšanu un metāla folijas (14) uzklāšanu uz tās, 
kam seko aizsargkārtas (10) uzklāšana uz metāla folijas, pie kam 
minētajā metāla folijā ar lāzera staru tiek izveidota atvere, turklāt 
starp minēto metāla foliju un minēto pamatkārtu tiek ierīkota optiski 
uztverama uzdruka un minētā atvere metāla folijā tiek izveidota tā, 
ka tikai daļa no minētās optiski uztveramās uzdrukas ir saredzama 
caur aizsargkārtu (10), un aizsargkārta, kas piekļaujas minētajai 
atverei, ir caurspīdīga,
 kas raksturīgs ar to, ka pēc minētās atveres (15) izveidošanas 
vai tās laikā pamatkārtā tiek ierakstīta informācija, palielinot lāzera 
enerģiju atveres (15) vietā, turklāt viena metāla folijas (14) puse 
piekļaujas pie minētās optiski uztveramās informācijas daļas (8, 9, 
13, 16).
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Pieteikumi papildu aizsardzības 
sertifikātiem

(Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (EK) Nr. 469/2009  
(06.05.2009) par papildu aizsardzības sertifikātu zālēm 9. pants; 
un Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (EK) Nr. 1610/96 
(23.06.1996) par papildu aizsardzības sertifikāta ieviešanu attiecī-
bā uz augu aizsardzības līdzekļiem 9. pants). Pieteikuma numurā 
„z” nozīmē zāles, bet „a” – augu aizsardzības līdzekli.

 (21) C/LV2015/0017/z (22) 22.04.2015
 (54) 2-fenil-1-[-2-(aminoetoksi)-benzil]indols savienojumā ar 

estrogēniem
 (71) WYETH LLC, 235 East 42nd Street, New York, NY 10017, 

US
 (74) Baiba KRAVALE, ALFA-PATENTS, a/k 109, Rīga, LV-1082, 

LV
 (92) EU/1/14/960;   16.12.2014
 (93) EU/1/14/960;   16.12.2014
 (95) Bazedoksifēna un konjugētu estrogēnu kombinācija 

(DUAVIVE)
 (96) 99921834.0;   11.05.1999
 (97) EP1076558;   16.07.2003

 (21) C/LV2015/0018/z (22) 06.05.2015
 (54) Monodispersas pegilētas naloksola kompozīcijas
 (71) NEKTAR THERAPEUTICS, 455 Mission Bay Boulevard 

South, Suite 100, San Francisco, CA 94158, US
 (74) Lūcija KUZJUKĒVIČA, Aģentūra PĒTERSONA PATENTS, 

a/k 61, Rīga, LV-1010, LV 
 (92) EU/1/14/962;   08.12.2014
 (93) EU/1/14/962;   08.12.2014
 (95) Naloksegols (MOVENTIG)
 (96) 04814802.7;   16.12.2004
 (97) EP1694363;   22.01.2014
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STIKUTE, Agnese P-14-105 C07C315/00
 -  - C07C317/02
 -  - C07C317/14
STRADS, Ģirts P-13-105 A23C9/142
 -  - A23C21/00
STREĻČS, Viktors P-13-118 G06F13/00
 -  - G06F13/38

 Š
ŠKAPARE, Elīna P-12-163 A61K31/205
ŠLISERIS, Jānis P-14-103 B32B3/12
 -  - B32B3/18

 T
TEREBKOVS, 
 Aleksandrs P-14-107 H02K19/06
 -  - H02P1/16
TURKS, Māris P-14-105 C07C315/00
 -  - C07C317/02
 -  - C07C317/14
 -  P-15-13 C07D473/00
 -  - C12P19/40
 -  - C07H19/19

 U
UDAĻCOVS, Aleksejs P-15-12 G02B6/28

 V
VARAČEVA, Larisa P-13-152 C07D401/04
VEDINS, Vadims P-15-15 G04F10/10
VEINBERGA, Sandra P-15-19 B25D9/26
VĪBA, Jānis P-15-19 B25D9/26
VĪTIŅA, Īra-Irēna P-12-174 A23K1/14
 -  - A23K1/18

 Z
ZĪTARE, Inese P-12-174 A23K1/14
 -  - A23K1/18

	Ž
ŽIRAVECKA, Anastasija P-14-107 H02K19/06
 -  - H02P1/16
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	(21)	 Pieteikuma	 (11)	 Publikācijas	 	 (51)	 (21)	 Pieteikuma	 (11)	 Publikācijas	 	 (51)
	 	 numurs	 	 vai	patenta	 	 Klase	 	 numurs	 	 vai	patenta	 	 Klase
	 	 	 	 numurs	 	 	 	 	 	 numurs

Izgudrojumu	pieteikumu	un	patentu	numuru	rādītājs

Izgudrojumu	pieteikumu	
publikācijas

P-13-187 15011  A01K1/015
 -    B01J20/02
P-13-190 15017  C07H1/08
 -    C07H3/10
P-13-193 15027  H04N1/32
 -    H04L27/02
P-13-194 15019  C12N5/071
 -    C12M3/00
P-13-195 15010  A01G7/00
 -    G01W1/02
 -    G01D21/02
 -    G06F19/00
P-13-199 15020  C12N5/071
P-13-203 15024  F41A21/30
P-13-205 15012  A61B3/18
P-13-207 15018  C07K14/415
P-13-208 15022  C12Q1/68
 -    G06F19/22
P-13-209 15015  C07D207/26
 -    C07D453/02
P-13-210 15023  F24H8/00
P-13-215 15016  C07D307/26
 -    C07D207/46
P-13-227 15026  H02K21/02
P-13-228 15021  C12P5/00
 -    C12M1/34
 -    C12M1/36
P-15-25 15013  C05F11/02
 -    C05D9/00
P-15-33 15014  C05F11/02
P-15-36 15025  H02K1/22
 -    H02K1/27
 -    F03D11/00

Izgudrojumu	patentu	
publikācijas

P-12-163 14848  A61K31/205
P-12-174 14847  A23K1/14
 -    A23K1/18
P-13-89 14947  G01N21/25
 -    C12M1/34
P-13-105 14952  A23C9/142
 -    A23C21/00
P-13-118 14959  G06F13/00
 -    G06F13/38
P-13-130 14970  G01N21/00
P-13-146 14991  G03G3/32
 -    G09F9/00
 -    B32B17/00
P-13-150 14982  C07C403/18
 -    C07C233/00
P-13-152 14985  C07D401/04
P-13-154 14983  C07D207/26
 -    A61K31/197
 -    C07D69/38
P-13-160 14956  E04H3/08
P-14-02 14836  B29D35/06
P-14-03 14837  B29D35/06
P-14-103 14979  B32B3/12
 -    B32B3/18
P-14-105 14981  C07C315/00
 -    C07C317/02
 -    C07C317/14
P-14-106 14980  B67D3/00
 -    A47J31/40
P-14-107 14994  H02K19/06
 -    H02P1/16
P-15-03 14989  E04B1/38
P-15-12 14990  G02B6/28
P-15-13 14986  C07D473/00
 -    C12P19/40
 -    C07H19/19
P-15-15 14992  G04F10/10
P-15-19 14978  B25D9/26
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Reģistrētās preču zīmes
	 Publikācijas	par	reģistrētajām	preču	zīmēm	sakārtotas	to	reģistrācijas	numuru	secībā.	Katra	publikācija	satur	visus	datus,	kas	reģistrācijas	
brīdī	iekļauti	Valsts	reģistra	ziņās.
	 Preču	zīmes	reģistrācija	ir	spēkā	10	gadus,	skaitot	no	pieteikuma	datuma,	ja	tā	netiek	pirms	šā	termiņa	dzēsta	pēc	preču	zīmes	īpašnieka	
iniciatīvas,	atzīta	par	spēkā	neesošu	vai	atcelta	(likums	„Par	preču	zīmēm	un	ģeogrāfiskās	izcelsmes	norādēm”,	21.	panta	pirmā	daļa).	Ar	
dienu,	kad	publicēts	paziņojums	par	preču	zīmes	reģistrāciju	(datums,	kas	norādīts	katras	lappuses	augšmalā),	pilnā	apjomā	stājas	spēkā	
izņēmuma	tiesības	uz	reģistrēto	zīmi,	ieskaitot	izņēmuma	tiesības	attiecībā	pret	citām	personām	(šā	likuma	4.	panta	divpadsmitā	daļa).
	 Ar	publikācijas	dienu	iestājas	arī	iebildumu	periods.	Ieinteresētās	personas,	samaksājot	attiecīgu	nodevu,	triju	mēnešu	laikā	no	šīs	
dienas	var	iesniegt	Patentu	valdes	Apelācijas	padomē	rakstveida	iebildumu	pret	zīmes	reģistrāciju,	to	pienācīgi	argumentējot	un	pamatojot	
ar	atsaucēm	uz	likuma	noteikumiem	saskaņā	ar	likuma	„Par	preču	zīmēm	un	ģeogrāfiskās	izcelsmes	norādēm”	18.	pantu.

(580)	 Reģistrācijas	grozījumu	ieraksta	datums	(īpašumtiesību	
	 pāreja,	grozījumi	vārdos,	nosaukumos	vai	adresēs,	 	
	 reģistrācijas	darbības	pārtraukšana	u.tml.)
	 Date	of	recording	of	a	transaction	in	respect	of	the	 	
	 registration	(change	in	ownership,	change	in	name	or	 	
	 address,	termination	of	protection,	etc.)
(591)	 Norāde	par	zīmes	aizsardzību	krāsās	 	 	
	 Indication	concerning	colours	claimed
(600)	 Juridiski	saistītu	pieteikumu	dati,	piemēram,	dati	par	bij.	
	 PSRS	pieteikumu,	uz	kuru	saskaņā	ar	LR	Ministru	 	
	 Padomes	1992.	gada	28.	februāra	lēmumu	Nr.	72	pamatots	
	 Latvijas	pieteikums,	vai	Kopienas	preču	zīmes	pieteikumu
	 References	to	legally	related	applications,	e.g.,	data	of	the	
	 SU	application,	on	which	LV	application	is	based	accord-	
	 ing	to	the	provisions	of	the	Decision	of	the	Council	of	 	
	 Ministers	of	the	Republic	of	Latvia	No.	72,	adopted	on			
 February	28,	1992,	or	a	Community	Trade	Mark	application
(641)	 Sākotnējā	pieteikuma	dati	(sadalīta	pieteikuma	gadījumā)	
	 Initial	application	data	(in	case	of	divided	application)
(646)	 Sākotnējās	reģistrācijas	dati	(sadalītas	reģistrācijas	 	
	 gadījumā)	 	 	 	 	 	
	 Initial	registration	data	(in	case	of	divided	registration)
(732)	 Zīmes	īpašnieks,	adrese,	valsts	kods	 	 	
	 Name	and	address	of	the	owner	of	the	mark,	code	of	 	
	 country
(740)	 Pārstāvis	(patentpilnvarotais,	preču	zīmju	aģents),	adrese	
	 Representative	(patent	attorney,	trademark	agent),	address
(791)	 Licenciāts,	adrese,	valsts	kods	 	 	 	
	 Name	and	address	of	the	licensee,	code	of	country
(881)	 Nacionālās	reģistrācijas,	kas	aizstāta	ar	starptautisko	 	
	 reģistrāciju,	numurs	un	datums
	 Number	and	date	of	the	national	registration	replaced	by	an	
	 international	registration
(885)	 Starptautiskās	reģistrācijas,	kas	pārveidota	par	nacionālo	
	 reģistrāciju,	numurs	un	datums
	 Number	and	date	of	the	international	registration	 	
	 transformed	into	a	national	registration

 Starptautiski pieņemtie kodi (INID kodi), kas izmantoti 
preču zīmju datu identificēšanai:
(111)	 Reģistrācijas	numurs	 	 	 	 	
	 Registration	number
(116)	 Reģistrācijas	atjaunojuma	numurs,	ja	tas	atšķiras	no	 	
	 sākotnējā	reģistrācijas	numura
	 Renewal	number	where	different	from	initial	registration	
	 number
(141)	 Reģistrācijas	darbības	pārtraukšanas	datums	 	
	 Date	of	the	termination	of	the	registration
(151)	 Reģistrācijas	datums	 	 	 	 	
	 Registration	date
(210)	 Pieteikuma	numurs	 	 	 	 	
	 Application	number
(220)	 Pieteikuma	datums	 	 	 	 	
	 Filing	date	of	the	application
(230)	 Izstādes	prioritātes	dati	 	 	 	 	
	 Exhibition	priority	data
(300)	 Konvencijas	prioritātes	dati:	 	 	 	
	 pieteikuma	numurs,	pieteikuma	datums,	valsts	kods
	 Convention	priority	data:	 	 	 	
	 application	number,	filing	date,	code	of	country
(350)	 Senioritātes	dati	(attiecībā	uz	Latviju):	 	 	
	 reģistrācijas	numurs,	reģistrācijas	datums
	 Seniority	data	(in	relation	to	Latvia):	 	 	
	 registration	number,	registration	date
(399)	 Ziņas	par	pārreģistrēto	dokumentu,	kas	bija	spēkā	PSRS	
	 (pārreģistrētajām	zīmēm)
	 Data	relating	to	the	registration	previously	in	force	in	SU	
	 (for	re-registered	marks)
(511)	 Preču	un	pakalpojumu	starptautiskās	klasifikācijas	(Nicas	
	 klasifikācijas)	indeksi;	preču	un/vai	pakalpojumu	saraksts
	 Indication	of	the	International	Classification	of	Goods	and	
	 Services	(Nice	Classification);	list	of	goods	and/or	services
(526)	 Zīmes	elementi,	kas	izslēgti	no	aizsardzības	(disklamācija)	
	 Elements	excluded	from	protection	(disclaimer)
(531)	 Zīmju	figurālo	elementu	starptautiskās	klasifikācijas	 	
	 (Vīnes	klasifikācijas	-	CFE)	indeksi
	 Indication	of	the	International	Classification	of	the	Figurative	
	 Elements	of	Marks	(Vienna	Classification	-	CFE)
(540)	 Zīmes	attēls	 	 	 	 	 	
	 Reproduction	of	the	mark
(551)	 Norāde,	ka	šī	zīme	ir	kolektīvā	preču	zīme	 	 	
	 Indication	that	the	mark	is	a	collective	mark
(554)	 Telpiska	zīme		 	 	 	 	
	 Three-dimensional	mark
(555)	 Hologrāfiska	zīme	 	 	 	 	
	 Hologram	mark
(556)	 Skaņu	zīme,	tās	raksturojums	 	 	 	
	 Sound	mark,	including	characteristics
(571)	 Zīmes	apraksts	 	 	 	 	
	 Description	of	mark

 
(111)	 Reģ. Nr.  M	68	724	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-14-632	 (220)	 Pieteik.dat.  02.06.2014

BIGFOOT
(732)	 Īpašn.  GRIGORIUS	HOLDINGS,	SIA;	Juglas	iela	31-8,	Rīga,	

LV-1064,	LV
(511)	 38 elektroniskā	pasta	pakalpojumi,	proti,	pieejas	

nodrošināšana	globālajam	datortīklam	elektroniskā	
pasta	abonentiem,	kā	arī	trešajām	personām

 42 globālā	tīmekļa	vietņu	datņu	direktoriju	veidošana,	arī	
elektroniskā	pasta	adresēm
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(111)	 Reģ. Nr.  M	68	725	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-14-706	 (220)	 Pieteik.dat.  25.06.2014
(531)	CFE ind.  26.11.1;	26.11.8;	26.11.10;	29.1.12

(526)	Disklamācija  zīme	 tiek	 aizsargāta	 kopumā;	 apzīmējums	
“mīklas”	atsevišķi	netiek	aizsargāts

(591)	Krāsu salikums  magenta,	melns
(732)	 Īpašn.  Aija	SIMSONE;	11.	novembra	krastmala	9-10/11,	Rīga,	

LV-1050,	LV
(740)	 Pārstāvis  Dana	BUŽINSKA;	Kaļķu	iela	15-8,	Rīga,	LV-1050,	

LV
(511)	 16 papīrs,	kartons	un	izstrādājumi	no	šiem	materiāliem,	

kas	nav	ietverti	citās	klasēs,	proti,	poligrāfijas	papīrs;	
iespiedprodukcija;	grāmatu	iesiešanas	materiāli;	
fotogrāfijas;	rakstāmlietas;	līmvielas	kancelejas	vai	
mājturības	vajadzībām;	materiāli	māksliniekiem;	
otas;	rakstāmmašīnas	un	kancelejas	preces	(izņemot	
mēbeles);	mācību	un	uzskates	līdzekļi	(izņemot	
aparatūru);	sintētiskie	iesaiņojuma	materiāli	(kas	nav	
ietverti	citās	klasēs);	iespiedburti;	klišejas

 35 reklāma;	darījumu	vadīšana;	uzņēmumu	pārvaldīšana;	
biroja	darbi

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	726	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-14-838	 (220)	 Pieteik.dat.  22.07.2014
(531)	CFE ind.  1.1.49;	5.7.2;	5.11.15;	24.1.13;	24.1.15;	24.1.18;	

29.1.13

(591)	Krāsu salikums  zeltains,	brūns,	melns
(732)	 Īpašn.  VĪNA	TEĀTRIS,	SIA;	Biķernieku	 iela	 75-35,	Rīga,	

LV-1039,	LV
(740)	 Pārstāvis  Jūlija	GUTŅIKA;	Kleistu	iela	18-91,	Rīga,	LV-1067,	

LV
(511)	 21 papīra,	plastmasas	un	stikla	glāzes;	alus	krūzes	un	alus	

kausi;	glāžu	paliktņi;	alus	krūžu	paliktņi;	ierīces	pudeļu	
atvēršanai;	suvenīri	no	stikla,	porcelāna,	fajansa	un	
keramikas,	kas	ietverti	šajā	klasē

 32 alus;	bezalkoholiskie	dzērieni,	arī	kvass
 35 pārtikas	preču,	alus,	bezalkoholisko	un	alkoholisko	

dzērienu	vairumtirdzniecības	un	mazumtirdzniecības	
pakalpojumi

 43 ēdināšanas	pakalpojumi;	bāru	un	restorānu	pakalpojumi;	
viesu	izmitināšana;	telpu	noma	semināru	un	svinību	
rīkošanai;	apgāde	ar	uzturu

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	727	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-14-920	 (220)	 Pieteik.dat.  13.08.2014
(531)	CFE ind.  2.3.5;	2.3.16;	29.1.13

(526)	Disklamācija  zīme	 tiek	 aizsargāta	 kopumā;	 vārdiskais	
apzīmējums	“Miss	BIKINI	LATVIA”	atsevišķi	netiek	aizsargāts

(591)	Krāsu salikums  rozā,	melns,	balts
(732)	 Īpašn.  MIS	UN	MISTERS	OGRE,	Biedrība;	Kastaņu	iela	3,	

Ķegums,	Ķeguma	nov.,	LV-5020,	LV
(511)	 41 izpriecas;	sporta	un	kultūras	pasākumi,	arī	

skaistumkonkursu	organizēšana;	apmācība

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	728	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-14-1112	 (220)	 Pieteik.dat.  26.09.2014

Roll ‘N Roll
(732)	 Īpašn.  INFINITY	CHOICE,	SIA;	Skuju	 iela	3,	Jaunmārupe,	

Mārupes	nov.,	LV-2166,	LV
(740)	 Pārstāvis  Vladimirs	ANOHINS,	 Patentu	 aģentūra	 “TRIA	

ROBIT”;	Vīlandes	iela	5,	Rīga,	LV-1010,	LV
(511)	 29 gaļa,	mājputni,	medījumi,	to	izstrādājumi	un	pusfabrikāti,	

to	skaitā	saldēti

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	729	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-14-1115	 (220)	 Pieteik.dat.  29.09.2014
(531)	CFE ind.  27.5.1

(732)	 Īpašn.  INDEX	CEPTUVE,	SIA;	Tērbatas	 iela	 14-2,	Rīga,	
LV-1050,	LV

(511)	 43 apgāde	ar	uzturu

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	730	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-14-1151	 (220)	 Pieteik.dat.  07.10.2014
(531)	CFE ind.  26.4.1;	26.4.2;	26.4.4;	26.4.22;	27.5.21;	29.1.12

(591)	Krāsu salikums  zils,	balts
(732)	 Īpašn.  BALTIJAS	ELEKTRO	SABIEDRĪBA,	SIA;	Krustpils	

iela	38A,	Rīga,	LV-1057,	LV
(740)	 Pārstāvis  Baiba	KRAVALE,	Patentu	birojs	“ALFA-PATENTS”;	

Virānes	iela	2,	Rīga,	LV-1035,	LV
(511)	 9 elektrības	sadales	kārbas;	elektriskie	akumulatori;	

ampērmetri;	elektrības	savienojumu	kārbas	un	kastes;	
elektrisko	vadu	savienotājierīces;	indikatoru	ierīces;	
baterijas;	komutācijas	kārbas	un	kontaktligzdas;	
gaismas	reostati;	elektriskie	vadi;	elektriskie	kabeļi;	



954

Reģistrētās preču zīmes Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi - 20.06.2015

elektriskie	kondensatori;	elektromagnētiskās	spoles;	
strāvas	ierobežotāji;	zemēšanas	aparāti;	zibensnovedēji;	
elektrisko	spoļu	balsti;	induktora	spoles;	elektriskās	
spailes;	elektriskie	durvju	zvani;	elektriskie	kontakti;	
elektriskie	slīdkontakti;	elektriskie	vadi;	caurules	
elektrības	vadiem;	kanāli	elektrības	vadiem;	
elektriskie	mēraparāti;	kabeļu	savienojumu	uzmavas;	
slēdži;	drošinātāji;	sprieguma	paaugstinātāji;	spoles	
(elektrotehniskas	ierīces);	elektrisko	vadu	savienojumu	
kārbas;	strāvas	kopnes;	strāvas	stipruma	mēraparāti;	
strāvmaiņi;	elektriskie	zummeri;	transformatori;	
tranzistori;	elektriskie	durvju	atvērēji;	elektrības	sadales	
skapji;	rezistori;	reostati

 11 apgaismes	ķermeņu	iekāršanas	ierīces;	apgaismes	
aparāti	un	ierīces;	apgaismošanas	lampas;	kabatas	
lukturīši;	spuldzīšu	virtenes	eglītēm;	griestu	lampas;	
spuldzes;	spuldžu	kvēldiegi;	lampas;	laternas;	neona	
spuldzes	reklāmai;	gaismas	izkliedētāji;	lampu	atstarotāji

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	731	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-14-1152	 (220)	 Pieteik.dat.  07.10.2014
(531)	CFE ind.  26.4.1;	26.4.2;	26.4.4;	26.4.22;	29.1.12

(591)	Krāsu salikums  zils,	balts
(732)	 Īpašn.  BALTIJAS	ELEKTRO	SABIEDRĪBA,	SIA;	Krustpils	

iela	38A,	Rīga,	LV-1057,	LV
(740)	 Pārstāvis  Baiba	KRAVALE,	Patentu	birojs	“ALFA-PATENTS”;	

Virānes	iela	2,	Rīga,	LV-1035,	LV
(511)	 9 elektrības	sadales	kārbas;	elektriskie	akumulatori;	

ampērmetri;	elektrības	savienojumu	kārbas	un	kastes;	
elektrisko	vadu	savienotājierīces;	indikatoru	ierīces;	
baterijas;	komutācijas	kārbas	un	kontaktligzdas;	
gaismas	reostati;	elektriskie	vadi;	elektriskie	kabeļi;	
elektriskie	kondensatori;	elektromagnētiskās	spoles;	
strāvas	ierobežotāji;	zemēšanas	aparāti;	zibensnovedēji;	
elektrisko	spoļu	balsti;	induktora	spoles;	elektriskās	
spailes;	elektriskie	durvju	zvani;	elektriskie	kontakti;	
elektriskie	slīdkontakti;	elektriskie	vadi;	caurules	
elektrības	vadiem;	kanāli	elektrības	vadiem;	
elektriskie	mēraparāti;	kabeļu	savienojumu	uzmavas;	
slēdži;	drošinātāji;	sprieguma	paaugstinātāji;	spoles	
(elektrotehniskas	ierīces);	elektrisko	vadu	savienojumu	
kārbas;	strāvas	kopnes;	strāvas	stipruma	mēraparāti;	
strāvmaiņi;	elektriskie	zummeri;	transformatori;	
tranzistori;	elektriskie	durvju	atvērēji;	elektrības	sadales	
skapji;	rezistori;	reostati

 11 apgaismes	ķermeņu	iekāršanas	ierīces;	apgaismes	
aparāti	un	ierīces;	apgaismošanas	lampas;	kabatas	
lukturīši;	spuldzīšu	virtenes	eglītēm;	griestu	lampas;	
spuldzes;	spuldžu	kvēldiegi;	lampas;	laternas;	neona	
spuldzes	reklāmai;	gaismas	izkliedētāji;	lampu	atstarotāji

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	732	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-14-1214	 (220)	 Pieteik.dat.  22.10.2014
(531)	CFE ind.  27.5.1

(732)	 Īpašn.  BODY	FASHION,	SIA;	Lizuma	iela	1,	Rīga,	LV-1006,	
LV

(511)	 35 reklāma;	darījumu	vadīšana;	šajā	klasē	ietvertie	
pakalpojumi,	kas	saistīti	ar	tirdzniecības	uzņēmumu	

komercdarbību;	dažādu	preču	atlase	un	izvietošana	
(izņemot	to	transportu)	citu	personu	labā,	lai	dotu	
patērētājiem	iespēju	šīs	preces	ērti	aplūkot	un	
iegādāties;	tirgus	izpēte;	importa-eksporta	darījumu	
vadīšana;	pasākumi	preču	noieta	veicināšanai	citu	
personu	labā;	izstāžu	un	gadatirgu	organizēšana	
reklāmas	un	komercnolūkos

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	733	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-14-1253	 (220)	 Pieteik.dat.  03.11.2014
(531)	CFE ind.  1.15.5

(732)	 Īpašn.  ONFIRE	CHARCOAL	SDN.	BHD.;	No.	66-78,	Pusat	
Suria	Permata,	Jalan	Upper	Lanang,	Sibu,	Sarawak,	96000,	
MY

(740)	 Pārstāvis  Kristīne	OSTROVSKA,	Aģentūra	 “PĒTERSONA	
PATENTS”;	Ausekļa	iela	2-2,	Rīga,	LV-1010,	LV

(511)	 4 kokogles;	kokogles,	ko	izmanto	kā	kurināmo;	kokogļu	
briketes;	kokogļu	briketes,	ko	izmanto	kā	kurināmo;	
kokogļu	produkti,	ko	izmanto	kā	kurināmo;	augu	
kokogles

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	734	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-14-1255	 (220)	 Pieteik.dat.  04.11.2014
(531)	CFE ind.  7.1.24;	25.1.5;	27.1.12;	29.1.15

(591)	Krāsu salikums  tumši	dzeltens,	dzeltens,	gaiši	dzeltens,	gaiši	
brūns,	brūns,	gaiši	zaļš,	zaļš,	sarkans,	melns,	balts

(732)	 Īpašn.  RHEA	TRADING,	SIA;	Raiņa	 iela	 81-72,	 Jūrmala,	
LV-2016,	LV

(740)	 Pārstāvis  Ņina	DOLGICERE,	 Patentu	 aģentūra	 “KDK”;	
Dzērbenes	iela	27,	Rīga,	LV-1006,	LV

(511)	 30 tēja	un	tējas	ekstrakti;	tējas	aizstājēji;	šķīstošā	
tēja;	minētās	preces	vai	to	izejvielas	ir	bioloģiskās	
lauksaimniecības	produkti
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(111)	 Reģ. Nr.  M	68	735	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-14-1350	 (220)	 Pieteik.dat.  25.11.2014
(531)	CFE ind.  27.1.1;	27.1.6;	29.1.15

(591)	Krāsu salikums  violets,	zils,	zaļš,	oranžs,	pelēks
(732)	 Īpašn.  CREAM	FINANCE	HOLDING	LTD;	 28	Nikodimou	

Mylona,	Limassol,	3095,	CY
(740)	 Pārstāvis  Ināra	ŠMĪDEBERGA,	Aģentūra	“INTELS	LATVIJA”;	

Akadēmijas	laukums	1,	Rīga,	LV-1050,	LV
(511)	 35 darījumu	vadīšana;	reklāmas	pakalpojumi
 36 apdrošināšana;	finanšu	lietas;	darījumi	ar	naudu;	

nekustamā	īpašuma	lietas

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	736	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-14-1351	 (220)	 Pieteik.dat.  25.11.2014

CreditOn
(732)	 Īpašn.  CREAM	FINANCE	HOLDING	LTD;	 28	Nikodimou	

Mylona,	Limassol,	3095,	CY
(740)	 Pārstāvis  Ināra	ŠMĪDEBERGA,	Aģentūra	“INTELS	LATVIJA”;	

Akadēmijas	laukums	1,	Rīga,	LV-1050,	LV
(511)	 35 darījumu	vadīšana;	reklāmas	pakalpojumi
 36 apdrošināšana;	finanšu	lietas;	darījumi	ar	naudu;	

nekustamā	īpašuma	lietas

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	737	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-14-1341	 (220)	 Pieteik.dat.  21.11.2014

FUEGO TOP
(732)	 Īpašn.  ADAMA	AGAN	LTD.;	P.O.Box	262,	Northern	Industrial	

Zone,	Ashdod,	77102,	IL
(740)	 Pārstāvis  Ņina	DOLGICERE,	 Patentu	 aģentūra	 “KDK”;	

Dzērbenes	iela	27,	Rīga,	LV-1006,	LV
(511)	 5 pesticīdi,	insekticīdi,	fungicīdi	un	herbicīdi

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	738	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-14-1345	 (220)	 Pieteik.dat.  24.11.2014
(531)	CFE ind.  27.5.1

(732)	 Īpašn.  IDEAL	 SOLUTIONS,	AS	 IM	ARVUTID	 FILIĀLE;	
Brīvības	iela	40,	Rīga,	LV-1050,	LV

(740)	 Pārstāvis  Mārtiņš	AMTMANIS;	Brīvības	iela	40,	Rīga,	LV-1050,	
LV

(511)	 9 datorprogrammas;		lejuplādējamas	datorprogrammas;		
datorspēļu	programmas;		datoru	tastatūras;		datoru	
atmiņas;		datoru	operētājprogrammas;		datoru	perifērijas	
iekārtas;		datori;		drukas	iekārtas	izmantošanai	kopā	
ar	datoriem;		datoru	monitori;		datorpeles;		datorpeļu	
paliktņi;		datoru	disku	iekārtas;		datoru	interfeisi;		
klēpjdatori;		magnētiskās	lentes	datoriem;		piezīmjdatori;		
ierakstu	atskaņotāji;		kasešu	atskaņotāji;		kompaktdisku	
atskaņotāji;		DVD	atskaņotāji;		pārnēsājamie	telefoni;		
telefona	aparāti;		telefona	uztvērēji;		telefona	raidītāji;		
videotelefoni

 15 mūzikas	instrumenti
 35 profesionālās	biznesa	konsultācijas;	konsultēšana	

biznesa	vadībā;	konsultēšana	biznesa	organizācijā

 37 datoru	uzstādīšana,	uzturēšana	un	labošana
 41 semināru	organizēšana	un	vadīšana;	praktiskā	

apmācība
 42 datoru	datu	atjaunošana;	konsultēšana	datoru	

iekārtu	jomā;	datorprogrammēšana;	datorprogrammu	
pavairošana;	datoru	iznomāšana;	konsultēšana	
par	datorprogrammām;	datorprogrammu	izstrāde;	
datorprogrammu	instalēšana;	datorprogrammu	
uzturēšana;	datorprogrammu	atjaunošana;	datorsistēmu	
izstrāde;	datorsistēmu	analīze;	pakalpojumi	aizsardzībai	
pret	datorvīrusiem

 45 datorprogrammu	licencēšana;	konsultēšana	par	
intelektuālo	īpašumu

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	739	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-14-1363	 (220)	 Pieteik.dat.  18.03.2015

Supernova
(732)	 Īpašn.  LATVIJAS	 TELEVĪZIJA,	 Valsts	 SIA;	 Zaķusalas	

krastmala	3,	Rīga,	LV-1509,	LV
(511)	 35 reklāma
 38 telesakaru	pakalpojumi
 41 kultūras	un	izklaides	pasākumu	pakalpojumi

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	740	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-14-1378	 (220)	 Pieteik.dat.  04.12.2014
(531)	CFE ind.  5.5.20;	5.5.21;	29.1.13

(591)	Krāsu salikums  sarkans,	olīvzaļš,	smilškrāsa
(732)	 Īpašn.  ONEJOY,	SIA;	Kokneses	prospekts	4	k-1-41,	Rīga,	

LV-1014,	LV
(511)	 30 milti	un	labības	produkti;	maize,	maizes	un	konditorejas	

izstrādājumi;	saldējums
 35 konditorejas	izstrādājumu	tirdzniecība
 43 kafejnīcu	pakalpojumi

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	741	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-14-1431	 (220)	 Pieteik.dat.  15.12.2014

FABRIKA
(732)	 Īpašn.  Lauris	ŽUBULIS;	Zilupes	iela	24-52,	Rīga,	LV-1019,	LV
(511)	 32 augļu	sulas;	bezalkoholiskie	dzērieni

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	742	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-14-1436	 (220)	 Pieteik.dat.  15.12.2014

POWER 5
(732)	 Īpašn.  UNILEVER	N.V.;	Weena	455,	Rotterdam,	3013	AL,	NL
(740)	 Pārstāvis  Vladimirs	ANOHINS,	 Patentu	 aģentūra	 “TRIA	

ROBIT”;	Vīlandes	iela	5,	Rīga,	LV-1010,	LV
(511)	 3 detergenti;		veļas	mazgāšanas	līdzekļi	un	vielas;		

auduma	kondicionēšanas	līdzekļi;		balināšanas	līdzekļi;		
tīrīšanas,	pulēšanas,	attaukošanas	un	abrazīvie	
līdzekļi;		trauku	mazgāšanas	līdzekļi;		ziepes;		ķermeņa	
dezodoranti	personiskai	lietošanai;		roku	mazgāšanas	
līdzekļi;		salvetes,	piesūcinātas	ar	līdzekļiem	un	vielām	
tīrīšanas	un	spodrināšanas	vajadzībām
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(111)	 Reģ. Nr.  M	68	743	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-14-1447	 (220)	 Pieteik.dat.  27.02.2015
(531)	CFE ind.  5.1.9;	7.1.1;	7.5.15;	25.1.17;	29.1.15

(591)	Krāsu salikums  zils,	zaļš,	balts,	brūns,	pelēks,	melns
(732)	 Īpašn.  WING	GLOBAL	LTD	CORPORATION	NEW	YORK;	

458	Avenue	Brooklyn,	New	York,	NY,	11208,	US
(740)	 Pārstāvis  Ņina	DOLGICERE,	 Patentu	 aģentūra	 “KDK”;	

Dzērbenes	iela	27,	Rīga,	LV-1006,	LV
(511)	 33 alkoholiskie	dzērieni,	proti,	degvīns

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	744	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-14-1465	 (220)	 Pieteik.dat.  29.12.2014
(531)	CFE ind.  5.7.17;	5.7.22;	25.1.15;	26.1.2;	26.1.20;	29.1.15

(591)	Krāsu salikums  zaļš,	melns,	brūns,	dzeltens,	sarkans,	balts,	
oranžs,	bordo

(732)	 Īpašn.  SPILVA,	SIA;	Zvaigžņu	 iela	1,	Spilve,	Babītes	pag.,	
Babītes	nov.,	LV-2101,	LV

(740)	 Pārstāvis  Ņina	DOLGICERE,	 Patentu	 aģentūra	 “KDK”;	
Dzērbenes	iela	27,	Rīga,	LV-1006,	LV

(511)	 30 garšvielu	mērces

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	745	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-14-1466	 (220)	 Pieteik.dat.  29.12.2014
(531)	CFE ind.  8.5.10;	25.1.15;	26.1.2;	26.1.20;	29.1.15

(591)	Krāsu salikums  zaļš,	melns,	brūns,	sarkans,	balts,	bordo,	
dzeltens

(732)	 Īpašn.  SPILVA,	SIA;	Zvaigžņu	 iela	1,	Spilve,	Babītes	pag.,	
Babītes	nov.,	LV-2101,	LV

(740)	 Pārstāvis  Ņina	DOLGICERE,	 Patentu	 aģentūra	 “KDK”;	
Dzērbenes	iela	27,	Rīga,	LV-1006,	LV

(511)	 30 tomātu	mērce

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	746	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-14-1467	 (220)	 Pieteik.dat.  29.12.2014
(531)	CFE ind.  5.9.17;	25.1.15;	26.1.2;	26.1.20;	29.1.15

(591)	Krāsu salikums  zaļš,	melns,	 tumši	 dzeltens,	 dzeltens,	
sarkans,	balts,	bordo

(732)	 Īpašn.  SPILVA,	SIA;	Zvaigžņu	 iela	1,	Spilve,	Babītes	pag.,	
Babītes	nov.,	LV-2101,	LV

(740)	 Pārstāvis  Ņina	DOLGICERE,	 Patentu	 aģentūra	 “KDK”;	
Dzērbenes	iela	27,	Rīga,	LV-1006,	LV

(511)	 30 tomātu	mērce

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	747	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-14-1346	 (220)	 Pieteik.dat.  24.11.2014
(531)	CFE ind.  29.1.12

(526)	Disklamācija  zīme	 tiek	 aizsargāta	 kopumā;	 aizsardzība	
neattiecas	 uz	 vārdisko	 apzīmējumu	 “EUROPEAN	TRADE	
CENTER”

(591)	Krāsu salikums  zils,	melns
(732)	 Īpašn.  BERZINS	 INVESTMENT	LTD,	SIA;	Kārļa	Ulmaņa	

gatve	2,	Rīga,	LV-1004,	LV
(740)	 Pārstāvis  Sanita	ANDERSONE;	Kārļa	Ulmaņa	gatve	2,	Rīga,	

LV-1004,	LV
(511)	 36 telpu	noma

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	748	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-15-4	 (220)	 Pieteik.dat.  06.01.2015
(531)	CFE ind.  26.11.21;	29.1.12

(591)	Krāsu salikums  rozā,	pelēks
(732)	 Īpašn.  Tatjana	LADIGINA;	Ķīvīšu	iela	1,	Kalngale,	Carnikavas	

nov.,	LV-2163,	LV
(511)	 39 ceļojumu	organizēšana
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(111)	 Reģ. Nr.  M	68	749	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-15-24	 (220)	 Pieteik.dat.  08.01.2015

Latvijas lepnums
(732)	 Īpašn.  TV	3	LATVIA,	SIA;	Dzelzavas	iela	120G,	Rīga,	LV-1021,	

LV
(740)	 Pārstāvis  Edvīns	 DRABA,	 Zvērinātu	 advokātu	 birojs	

“SORAINEN”;	Krišjāņa	Valdemāra	iela	21,	Rīga,	LV-1010,	LV
(511)	 9 ierakstītas	un	neierakstītas	magnētiskās	kartes;	

lejupielādējami	skaņas	un	video	ieraksti	ciparformātā,	
kas	pieejami	no	datu	bāzēm	vai	ar	Interneta	
starpniecību;	televīzijas	un	radio	signālu	raidītāji	un	
uztvērēji;	ieraksta	diski

 41 audzināšana;	apmācība;	izklaides	pasākumu	
organizēšana	un	vadīšana;	televīzijas	un	radio	
programmu	producēšana;	izklaides	raidījumu	veidošana;	
šovprogrammu	veidošana;	scenāriju	rakstīšanas	
pakalpojumi;	teatralizētu	uzvedumu	veidošana;	ierakstu	
studiju	pakalpojumi;	videofilmu	un	filmu	uzņemšana;	
videoierakstu	montāža;	konkursu	organizēšana	izklaides	
un	mācību	jomā;	ziņu	reportieru	pakalpojumi;	ziņu	
programmu	pakalpojumi;	fotoreportāžu	sagatavošana;	
teksta	materiālu	(izņemot	reklāmas	tekstus)	
publicēšana,	arī	elektroniskā	veidā;	elektronisko	
publikāciju	nodrošināšana	interaktīvā	režīmā;	audio	un	
video	ierakstu	veikšana	un	fotografēšana;	informācijas	
sniegšanas	un	konsultāciju	pakalpojumi	minētajās	
jomās;	izpriecas;	sporta	pasākumu	organizēšana	un	
vadīšana

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	750	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-14-1462	 (220)	 Pieteik.dat.  22.12.2014
(531)	CFE ind.  22.1.10

(732)	 Īpašn.  Nataļja	NOSENKO;	Andreja	Saharova	iela	17-1,	Rīga,	
LV-1082,	LV

(740)	 Pārstāvis  Valentīna	SARIČEVA;	Augusta	Deglava	iela	152	
k-3-105,	Rīga,	LV-1021,	LV

(511)	 15 klavieres

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	751	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-14-1076	 (220)	 Pieteik.dat.  18.09.2014

NUTRILESS
(732)	 Īpašn.  ORKLA	HEALTH	UAB;	Trinapolio	 g.	 9E,	 Vilnius,	

LT-08337,	LT
(740)	 Pārstāvis  Edvīns	 DRABA,	 Zvērinātu	 advokātu	 birojs	

“SORAINEN”;	Krišjāņa	Valdemāra	iela	21,	Rīga,	LV-1010,	LV
(511)	 5 abrazīvie	līdzekļi	zobārstniecības	nolūkiem;		

absorbējošā	vate;		absorbējošas	biksītes	urīna	un	fēču	
nesaturēšanas	gadījumiem;		acetāti	farmaceitiskiem	
nolūkiem;		acu	pārsēji	medicīniskiem	nolūkiem;		acu	
skalošanas	līdzekļi;		palīgvielas	(adjuvanti)	
medicīniskiem	nolūkiem;		akaricīdi;		akonitīns;		albumīna	
preparāti	un	pārtikas	produkti	medicīniskiem	nolūkiem;		
albumīna	uztura	bagātinātāji;		aldehīdi	farmaceitiskiem	
nolūkiem;		algicīdi;		algināti	farmaceitiskiem	nolūkiem;		
alginātu	uztura	bagātinātāji;		alkaloīdi	medicīniskiem	
nolūkiem;		alumīnija	acetāts	farmaceitiskiem	nolūkiem;		
alvejas	preparāti	farmaceitiskiem	nolūkiem;		amalgamas	
zobārstniecības	nolūkiem;		aminoskābes	medicīniskiem	

un	veterināriem	nolūkiem;		anestēzijas	līdzekļi;		
angostūra	medicīniskiem	nolūkiem;		antibiotikas;		
antioksidantu	tabletes;		antiseptiskā	vate;		apetīti	
samazinoši	līdzekļi	medicīniskiem	nolūkiem;		apiņu	
ekstrakts	farmaceitiskiem	nolūkiem;		aproces	
medicīniskiem	nolūkiem;		ar	farmaceitiskiem	losjoniem	
piesūcinātas	salvetes;		ārstniecības	augi;		ārstnieciskās	
dūņas;		ārstnieciskās	eļļas;		ārstnieciskās	saknes;		
ārstnieciskās	tējas;		ārstnieciskie	dzērieni;		ārstnieciskie	
matu	augšanu	veicinošie	preparāti;		ārstnieciski	sūkļi;		
ārstnieciskie	uzlējumi;		aseptiskā	vate;		asinis	attīroši	
līdzekļi;		asinis	medicīniskiem	nolūkiem;		asins	plazma;		
attārpošanas	līdzekļi;		atvēsinoši	aerosoli	medicīniskiem	
nolūkiem;		audu	kultūras	medicīniskiem	un	veterināriem	
nolūkiem;		augsnes	sterilizācijas	preparāti;		augu	tējas	
medicīniskiem	nolūkiem;		autiņbiksītes	bērniem;		
autiņbiksītes	mājdzīvniekiem;		autiņbiksītes	zīdaiņiem;		
autiņi	urīna	un	fēču	nesaturēšanas	gadījumiem;		
bakteriālas	indes;		bakteriāli	preparāti	medicīniskiem	un	
veterināriem	nolūkiem;		baktericīdi;		baktēriju	kultūru	
barotnes;		bakterioloģiskie	preparāti	medicīniskiem	un	
veterināriem	nolūkiem;		balzama	veida	preparāti	
medicīniskiem	nolūkiem;		balzami	medicīniskiem	
nolūkiem;		biocīdi;		bioloģiskās	audu	kultūras	
medicīniskiem	un	veterinārmedicīniskiem	nolūkiem;		
bioloģiskie	preparāti	medicīniskiem	un	veterināriem	
nolūkiem;		bismuta	subnitrāti	farmaceitiskiem	nolūkiem;		
broms	farmaceitiskiem	nolūkiem;		bronhus	paplašinoši	
preparāti;		caurejas	līdzekļi;		celulozes	esteri	
farmaceitiskiem	nolūkiem;		celulozes	ēteri	
farmaceitiskiem	nolūkiem;		cements	dzīvnieku	nagiem;		
ciete	diētiskiem	vai	farmaceitiskiem	nolūkiem;		cilmes	
šūnas	medicīniskiem	un	veterināriem	nolūkiem;		cilmes	
šūnas	veterināriem	nolūkiem;		cilvēkam	paredzēti	
medikamenti;		cukurs	medicīniskiem	nolūkiem;		
dārgmetālu	sakausējumi	zobārstniecības	nolūkiem;		
dēles	medicīniskiem	nolūkiem;		detergenti	
medicīniskiem	nolūkiem;		dezinfekcijas	līdzekļi;		
dezinfekcijas	līdzekļi	higiēniskiem	nolūkiem;		
dezodoranti	apģērbiem	un	tekstilizstrādājumiem;		
dezodoranti	(izņemot	dezodorantus	personiskai	
lietošanai);		diagnostikas	preparāti	medicīniskiem	
nolūkiem;		diedzēti	kvieši	kā	uztura	bagātinātāji;		
diētiskie	dzērieni	medicīniskiem	nolūkiem;		digitalīns;		
diļļu	eļļa	medicīniskiem	nolūkiem;		drogas	(ārstniecības	
līdzekļi)	medicīniskiem	nolūkiem;		dūņas	vannām;		
dzīvnieku	mazgāšanas	līdzekļi;		dzīvsudraba	ziedes;		
jujuba	medicīniskiem	nolūkiem;		eikaliptols	
farmaceitiskiem	nolūkiem;		eikalipta	preparāti	
farmaceitiskiem	nolūkiem;		eliksīri	(farmaceitiski	
preparāti);		enzīmi	medicīniskiem	un	veterināriem	
nolūkiem;		enzīmu	preparāti	medicīniskiem	un	
veterināriem	nolūkiem;		enzīmu	uztura	bagātinātāji;		
esteri	farmaceitiskiem	nolūkiem;		ēteri	farmaceitiskiem	
nolūkiem;		farmaceitiskie	preparāti	pret	saules	
apdegumu;		farmaceitiskie	preparāti;		farmaceitiskie	
preparāti	blaugznu	ārstēšanai;		farmaceitiskie	preparāti	
ādas	kopšanai;		ziede	pret	apsaldējumiem	
farmaceitiskiem	nolūkiem;		fenoli	farmaceitiskiem	
nolūkiem;		fermenti	farmaceitiskiem	nolūkiem;		fermenti	
kā	uztura	bagātinātāji;		formaldehīds	farmaceitiskiem	
nolūkiem;		fosfāti	farmaceitiskiem	nolūkiem;		fumigācijas	
kociņi;		fumigācijas	pastilas;		fungicīdi;		preparāti	gaisa	
attīrīšanai;		gaisu	dezodorējoši	līdzekļi;		gallijskābe	
farmaceitiskiem	nolūkiem;		gāzes	medicīniskiem	
nolūkiem;		genciāna	farmaceitiskiem	nolūkiem;		glicerīns	
medicīniskiem	nolūkiem;		glicerofosfāti;		preparāti	
gliemju	iznīcināšanai;		glikoze	medicīniskiem	nolūkiem;		
glikozes	uztura	bagātinātāji;		graudaugu	pārstrādes	
blakusprodukti	diētiskiem	vai	medicīniskiem	nolūkiem;		
gredzeni	pret	varžacīm;		gremošanu	veicinoši	līdzekļi	
farmaceitiskiem	nolūkiem;		gumiguts	medicīniskiem	
nolūkiem;		gumija	medicīniskiem	nolūkiem;		gumija	
zobārstniecības	nolūkiem;		gurjuna	(dipterocarpus)	
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balzams	medicīniskiem	nolūkiem;		gvajakols	
farmaceitiskiem	nolūkiem;		hematogens;		hemoglobīns;		
hemostatiskie	zīmuļi;		herbicīdi;		hidrastinīns;		hidrastīns;		
higiēniskās	biksītes;		higiēniskās	salvetes;		higiēniskie	
autiņi	zīdaiņiem;		higiēniskie	biksīšu	ieliktnīši;		
higiēniskie	tamponi;		higroskopiskā	vate;		hinīns	
medicīniskiem	nolūkiem;		hinolīns	medicīniskiem	
nolūkiem;		hlorālhidrāts	farmaceitiskiem	nolūkiem;		
hloroforms;		hormoni	medicīniskiem	nolūkiem;		iesala-
piena	dzērieni	medicīniskiem	nolūkiem;		iesals	
farmaceitiskiem	nolūkiem;		indes;		insekticīdi;		insektu	
atbaidīšanai	paredzēti	ciedru	izstrādājumi	(repelenti);		
insektu	repelenti;		izotopi	medicīniskiem	nolūkiem;		
izsmidzināmas	atvēsinošas	vielas	medicīniskiem	
nolūkiem;		jalapa;		jēlkokvilna	medicīniskiem	nolūkiem;		
joda	tinktūra;		jodīdi	farmaceitiskiem	nolūkiem;		
jodoforms;		jods	farmaceitiskiem	nolūkiem;		higiēnisko	
ieliktnīšu	jostas	sievietēm;		jūras	ūdens	ārstnieciskajām	
vannām;		preparāti	kaitēkļu	iznīcināšanai;		kālija	sāļi	
medicīniskiem	nolūkiem;		kaļķa	preparāti	
farmaceitiskiem	nolūkiem;		kampareļļa	medicīniskiem	
nolūkiem;		kampars	medicīniskiem	nolūkiem;		spāņu	
mušiņu	(Cantharides)	pulveris;		kapsulas	
farmaceitiskiem	nolūkiem;		kapsulas	zālēm;		preparāti	
kāpuru	iznīcināšanai;		īru	sūnas	medicīniskiem	
nolūkiem;		karameles	farmaceitiskiem	nolūkiem;		
karbolinejs	(pretparazītu	līdzeklis);		kaulu	cements	
ķirurģiskiem	un	ortopēdiskiem	nolūkiem;		kaustikas	
farmaceitiskiem	nolūkiem;		kazeīna	uztura	bagātinātāji;		
ķīmiskie	preparāti	slimu	vīnogulāju	apstrādei;		ķīmiski	
farmaceitiskie	preparāti;		ķīmiski	vadītāji	
elektrokardiogrāfa	elektrodiem;		ķīmiskie	kontracepcijas	
līdzekļi;		ķīmiskie	preparāti	farmaceitiskiem	nolūkiem;		
ķīmiskie	preparāti	grūtniecības	noteikšanai;		ķīmiskie	
preparāti	medicīniskiem	nolūkiem;		ķīmiskie	preparāti	
kviešu	melnplaukas	apstrādei;		ķīmiskie	preparāti	
apstrādei	pret	laputīm;		ķīmiskie	preparāti	apstrādei	pret	
miltrasu;		ķīmiskie	preparāti	veterināriem	nolūkiem;		
ķīmiskie	reaģenti	medicīniskiem	vai	veterināriem	
nolūkiem;		ķīmisko	tualešu	dezinfekcijas	līdzekļi;		
ķirurģiskie	pārsienamie	materiāli;		ķirurģiskās	līmes;		
ķirurģiskās	salvetes;		ķirurģiski	implanti	(dzīvie	audi);		
kokaīns;		kokogles	farmaceitiskiem	nolūkiem;		koku	
mizas	farmaceitiskiem	nolūkiem;		kolodijs	
farmaceitiskiem	nolūkiem;		kompreses;		kondurango	
miza	medicīniskiem	nolūkiem;		kontaktlēcu	tīrīšanas	
preparāti;		kontrastvielas	rentgenizmeklēšanai	
medicīniskiem	nolūkiem;		košļājamā	gumija	
medicīniskiem	nolūkiem;		krēms	no	vīnakmens	
farmaceitiskiem	nolūkiem;		kreozots	farmaceitiskiem	
nolūkiem;		krotona	miza;		krūtsgalu	spilventiņi	zīdītājām;		
kurāre;		kvasija	medicīniskiem	nolūkiem;		kvebraho	
medicīniskiem	nolūkiem;		repelenti	(kvēpināmi	preparāti	
insektu	atbaidīšanai);		kvēpināmie	preparāti	
medicīniskiem	nolūkiem;		lakrica	farmaceitiskiem	
nolūkiem;		lakricas	stienīši	farmaceitiskiem	nolūkiem;		
laktoze	farmaceitiskiem	nolūkiem;		fiksējoši	pārsēji	
(pleca)	lāpstiņai	ķirurģiskiem	nolūkiem;		lecitīna	uztura	
bagātinātāji;		lecitīni	medicīniskiem	nolūkiem;		stiklenes	
farmaceitiskiem	nolūkiem;		preparāti	hemoroīdu	
ārstēšanai;		līdzekļi	pret	kāju	svīšanu;		preparāti	varžacu	
ārstēšanai;		preparāti	sausās	mājas	sēnītes	
iznīcināšanai;		preparāti	skābuma	samazināšanai	urīnā;		
mazgāšanas	līdzekļi	liellopiem;		mušu	ķeršanai	
paredzētas	līmes;		līmlentes	medicīniskiem	nolūkiem;		
linsēklas	farmaceitiskiem	nolūkiem;		linsēklu	eļļas	uztura	
bagātinātāji;		linsēklu	milti	farmaceitiskiem	nolūkiem;		
linsēklu	uztura	bagātinātāji;		lipīgi	materiāli	mušu	
ķeršanai;		losjoni	acu	skalošanai;		losjoni	
farmaceitiskiem	un	veterināriem	nolūkiem;		lupulīns	
farmaceitiskiem	nolūkiem;		magnija	oksīds	
farmaceitiskiem	nolūkiem;		maksts	skalošanas	līdzekļi;		
mandeļu	piens	farmaceitiskiem	nolūkiem;		mangroves	
miza	farmaceitiskiem	nolūkiem;		marle	pārsiešanai;		

medicīniskais	spirts;		medicīniskie	preparāti	
notievēšanai;		cigaretes	bez	tabakas	medicīniskiem	
nolūkiem;		medikamenti	cilvēkiem;		veterinārie	
medikamenti;		medikamenti	zobārstniecībai;		melisas	
ūdens	farmaceitiskiem	nolūkiem;		melnie	graudi	
farmaceitiskiem	nolūkiem;		zivju	eļļa	(mencu	aknu	eļļa);		
menstruāciju	laikā	lietojamas	biksītes;		higiēniskie	
tamponi	sievietēm;		mentols;		miega	zāles;		preparāti	ar	
mikroelementiem	cilvēkam	vai	dzīvniekiem;		
mikroorganismu	barotnes;		mikroorganismu	kultūras	
medicīniskiem	vai	veterināriem	nolūkiem;		
mikroorganismu	preparāti	medicīniskiem	vai	
veterināriem	nolūkiem;		minerālūdens	medicīniskiem	
nolūkiem;		minerālūdens	sāļi;		minerālvielu	uztura	
bagātinātāji;		mirobalāna	miza	farmaceitiskiem	nolūkiem;		
moleskins	medicīniskiem	nolūkiem;		mušpapīrs;		
preparāti	mušu	iznīcināšani;		līdzekļi	mutes	dobuma	
skalošanai	medicīniskiem	nolūkiem;		narkotiskās	vielas;		
narkotiskās	vielas	medicīniskiem	nolūkiem;		nātrija	
bikarbonāts	farmaceitiskiem	nolūkiem;		nātrija	sāļi	
medicīniskiem	nolūkiem;		pirmās	medicīniskās	
palīdzības	aptieciņu	komplekti;		nomierinoši	līdzekļi;		
svara	samazināšanai	paredzētas	tabletes;		novārījumi	
farmaceitiskiem	nolūkiem;		opiāti;		opijs;		opodeldoks	
(ziede);		preparāti	oregano	terapijai;		ožamie	sāļi;		papīrs	
sinepju	plāksteriem;		pārsēji	medicīniskiem	nolūkiem;		
pastilas	farmaceitiskiem	nolūkiem;		pektīns	
farmaceitiskiem	nolūkiem;		pepsīni	farmaceitiskiem	
nolūkiem;		peptoni	farmaceitiskiem	nolūkiem;		
perlamutra	pulveris	medicīniskām	vajadzībām;		pērļu	
pulveris	medicīniskiem	nolūkiem;		personiskas	
lietošanas	lubrikanti	dzimumorgāniem;		peru	pieniņa	
uztura	bagātinātāji;		peru	pieniņš	farmaceitiskiem	
nolūkiem;		pesticīdi;		līdzekļi	galvassāpju	mazināšanai;		
piena	fermenti	farmaceitiskiem	nolūkiem;		piparmētras	
farmaceitiskiem	nolūkiem;		plāksteri;		pomādes	
medicīniskiem	nolūkiem;		porcelāns	zobu	protēzēm;		
preparāti	apdegumu	ārstēšanai;		preparāti	asiņošanas	
apturēšanai;		preparāti	kaitīgo	dzīvnieku	iznīcināšanai;		
preparāti	peļu	iznīcināšanai;		preparāti	ādas	
sabiezējumu	ārstēšanai;		preparāti	pret	apsaldējumiem;		
preparāti	seksuālās	aktivitātes	samazināšanai;		preparāti	
zobu	augšanas	atvieglošanai;		īpaši	impregnēts	
pretkožu	papīrs;		pretdrudža	līdzekļi;		zīmuļi	kārpu	
ārstēšanai;		tabletes	pret	klepu	farmaceitiskiem	
nolūkiem;		pretkožu	preparāti;		pretparazītu	kaklasiksnas	
dzīvniekiem;		pretparazītu	līdzekļi;		pretreimatisma	
aproces;		pretreimatisma	gredzeni;		pretsāpju	līdzekļi;		
pretsporu	preparāti;		pretsviedru	līdzekļi	medicīniskiem	
nolūkiem;		propolisa	uztura	bagātinātāji;		propoliss	
farmaceitiskiem	nolūkiem;		proteīna	uztura	bagātinātāji	
dzīvniekiem;		proteīna	uztura	bagātinātāji;		pulveri	
medicīniskiem	nolūkiem;		rabarbera	saknes	preparāti	
farmaceitiskiem	nolūkiem;		rādijs	medicīniskiem	
nolūkiem;		radioaktīvas	vielas	medicīniskiem	nolūkiem;		
rauga	uztura	bagātinātāji;		raugs	farmaceitiskiem	
nolūkiem;		reaģenti	medicīniskiem	vai	veterināriem	
nolūkiem;		rīcineļļa	medicīniskiem	nolūkiem;		saldumi	
medicīniskiem	nolūkiem;		sāļi	medicīniskiem	nolūkiem;		
minerālūdens	sāļi	vannām;		sārmainie	jodīdi	
farmaceitiskiem	nolūkiem;		sarsaparilla	medicīniskiem	
nolūkiem;		tabletes	iedeguma	veicināšanai;		piena	
pulveris	zīdaiņiem;		sautējošas	kompreses;		sedatīvie	
līdzekļi;		sēra	stienīši	(dezinficējoši);		sēra	ziedi	
farmaceitiskiem	nolūkiem;		serumi;		serumterapijas	
medikamenti;		sikatīvi	medicīniskiem	nolūkiem;		sinepes	
farmaceitiskiem	nolūkiem;		sinepju	eļļa	medicīniskiem	
nolūkiem;		sinepju	kompreses;		sinepju	plāksteri;		sīrupi	
farmaceitiskiem	nolūkiem;		skābekļa	vannas;		skābeklis	
medicīniskiem	nolūkiem;		skābes	farmaceitiskiem	
nolūkiem;		skalošanas	līdzekļi	medicīniskiem	nolūkiem;		
šķīdinātāji	plāksteru	noņemšanai;		šķīdumi	
kontaktlēcām;		šķiedrvielas	diētiskiem	nolūkiem;		
smēķējamie	augi	medicīniskiem	nolūkiem;		ziedes	
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medicīniskiem	nolūkiem;		ziedes	tesmeņa	kopšanai;		
ziedes	veterināriem	nolūkiem;		sperma	mākslīgai	
apsēklošanai;		spilventiņi	deformētiem	pēdas	īkšķiem;		
medicīniskais	spirts;		sterilizācijas	līdzekļi;		steroīdi;		
strihnīns;		kaustiskie	zīmuļi;		sulfanilamīdus	saturoši	
medikamenti;		suņu	atbaidīšanai	paredzēti	līdzekļi	
(repelenti);		losjoni	suņiem;		suņu	mazgāšanas	līdzekļi;		
medicīniskās	svecītes;		svina	ūdens	farmaceitiskiem	
nolūkiem;		tabakas	ekstrakti	(insekticīdi);		tabletes	
apetītes	mazināšanai	medicīniskiem	nolūkiem;		
pretastmas	tējas;		ārstnieciskie	līdzekļi	vannām;		
termālie	ūdeņi;		terpentīna	eļļa	farmaceitiskiem	
nolūkiem;		terpentīns	farmaceitiskiem	nolūkiem;		timols	
farmaceitiskiem	nolūkiem;		tinktūras	medicīniskiem	
nolūkiem;		toniki	ārstnieciskiem	nolūkiem	(zāles);		
trankvilizatori;		preparāti,	kas	izraisa	pūslīšu	veidošanos	
uz	ādas;		ūdeņraža	peroksīds	medicīniskiem	nolūkiem;		
uztura	bagātinātāji;		uztura	bagātinātāji	dzīvniekiem;		
pārtikas	piedevas	medicīniskiem	nolūkiem;		uzturs	
zīdaiņiem	un	maziem	bērniem;		vakcīnas;		vannas	
līdzekļi	medicīniskiem	nolūkiem;		vannas	sāļi	
medicīniskiem	nolūkiem;		vasks	stomatoloģiskiem	
nolūkiem;		vate	medicīniskiem	nolūkiem;		vazelīns	
medicīniskiem	nolūkiem;		veterinārie	medikamenti;		
vīnakmens	farmaceitiskiem	nolūkiem;		vitamīnu	
preparāti;		zāles	medicīniskiem	nolūkiem;		zāles	pret	
aizcietējumiem;		želatīns	medicīniskiem	nolūkiem;		zelta	
amalgama	zobārstniecībai;		piretras	pulveris;		ziedes	
farmaceitiskiem	nolūkiem;		ziedes	pret	saules	
apdegumiem;		ziedputekšņu	uztura	bagātinātāji;		zīmuļi	
pret	galvassāpēm;		zivju	milti	farmaceitiskiem	nolūkiem;		
zobu	cements;		zobu	laka;		zobārstniecības	mastikas;		
sastāvi	zobu	nospiedumu	iegūšanai;		materiāli	zobu	
plombēšanai;		līmes	zobu	protēzēm;		žurku	inde

 29 ābolu	biezenis;		konservēti	pipari	(ajvars);		aknas;		
aknu	pastēte;		albumīna	piens;		albumīns	kulinārijas	
nolūkiem;		algināti	kulinārijas	nolūkiem;		alkoholā	
konservēti	augļi;		alveja,	kas	sagatavota	lietošanai	
cilvēka	uzturā;		anšovi;		apstrādāti	rieksti;		asinsdesas;		
iecukuroti	augļi;		konservēti	augļi;		augļu	čipsi;		augļu	
kompoti;		augļu	mīkstums;		augļu	mizas;		augļu	salāti;		
augļu	uzkodas;		augļu	želejas;		austeres	(nedzīvas);		
bekons;		bezalkoholisks	dzēriens	no	olas	dzeltenuma,	
cukura	un	garšvielām;		biezpiens;		buljonu	koncentrāti;		
buljons;		buljons	(sastāvdaļas	tā	pagatavošanai);		
cilvēka	patēriņam	lietojamas	zīdtārpiņu	kāpuru	
kūniņas;		cīsiņi	mīklā;		cūkgaļa;		cukuroti	augļi;		vārīti	
dārzeņi;		žāvēti	dārzeņi;		dārzeņu	konservi;		dārzeņu	
salāti;		dārzeņu	sulas	ēdienu	pagatavošanai;		dārzeņu	
uzpūteņi;		dārzeņu	zupu	sastāvi;		dateles;		desas;		
džemi;		dzērveņu	(brūkleņu)	mērce;		pārtikā	lietojamas	
dzīvnieku	kaulu	smadzenes;		pārtikā	izmantojamas	
putnu	ligzdas;		ēdamie	gliemeži	(nedzīvi);		fermenti	
(piena)	kulinārijas	vajadzībām;		gaļa;		konservēta	
gaļa;		sālīta	gaļa;		gaļas	ekstrakti;		gaļas	galerti;		gaļas	
izstrādājumi;		gaļas	želejas;		garneles	(nedzīvas);		
glazēti	augļi;		gliemenes	(nedzīvas);		gliemežu	olas	
uzturam;		grauzdētas	aļģes;		ferments	himozīns;		turku	
zirņu	biezenis	(humuss);		iebiezināts	piens;		iecukuroti	
augļi;		ingvera	džems;		ingvera	ievārījums;		jogurts;		
jūrasgurķi	(nedzīvi);		jūraszāļu	ekstrakti	pārtikai;		kakao	
sviests;		kartupeļu	čipsi;		kartupeļu	čipsi	ar	zemu	tauku	
saturu;		kartupeļu	pankūkas;		kartupeļu	pārslas;		kaviārs;		
kefīrs;		fermentētu	dārzeņu	ēdiens	(kimči);		konservēti	
ķiploki;		žāvēti	(kaltēti)	kokosrieksti;		kokosriekstu	eļļa;		
kokosriekstu	sviests;		kokosriekstu	tauki;		kompoti;		
konservētas	lēcas;		konservētas	olīvas;		konservētas	
pupas;		konservētas	sēnes;		konservētas	sojas	
pupiņas	pārtikai;		konservētas	trifeles;		konservētas	
zivis;		konservēti	augļi;		konservēti	dārzeņi;		konservēti	
sīpoli;		konservēti	zirņi;		krējums;		kroketes;		kukurūzas	
eļļa;		ķēves	piens	(kumiss);		lasis;		lecitīns	kulinārijas	
nolūkiem;		linsēklu	eļļa	kulinārijas	nolūkiem;		mājputni	
(nedzīvi);		maltas	mandeles;		margarīns;		marinādes;		

marmelādes;		medījumi	(nedzīvi);		mikspikli;		vēžveidīgie	
(nedzīvi);		pārtikā	lietojami	nieru	tauki;		olas;		olīveļļa	
pārtikai;		olu	baltums;		olu	dzeltenums;		olu	pulveris;		
omāri	(nedzīvi);		palmu	eļļa	izmantošanai	pārtikā;		
pārtikā	lietojama	kaulu	eļļa;		pārtikā	lietojama	olīveļļa;		
pārtikā	lietojama	palmu	riekstu	kodolu	eļļa;		pārtikā	
lietojama	rapšu	eļļa;		pārtikā	lietojama	saulespuķu	
eļļa;		pārtikā	lietojami	cūku	tauki;		pārtikā	lietojami	
ziedputekšņi;		pārtikas	eļļas;		pārtikas	nieru	tauki;		
pārtikas	taukvielas;		pārtikas	želatīns;		pārtikas	
želejas,	galerti;		pektīns	kulinārijas	nolūkiem;		piena	
albumīns;		piena	fermenti	kulinārijas	nolūkiem;		piena	
kokteiļi;		piena	olbaltumvielas;		piena	produkti;		piens;		
pipargurķīši;		proteīna	piens;		putukrējums;		ferments	
piena	recināšanai	(renīns);		rjaženka	(raudzēts	karsēts	
piens);		rozīnes;		rūgušpiens;		saldēti	augļi;		sālīta	gaļa;		
sālītas	zivis;		sardīnes;		sastāvi	zupu	pagatavošanai;		
sagatavotas	saulespuķu	sēklas;		sagatavotas	sēklas;		
sezama	sēklu	eļļa;		siers;		siļķes;		skābais	krējums;		
skābēti	kāposti;		šķiņķis;		sojas	piens	(piena	aizstājējs);		
šokolādes	riekstu	sviests;		spēķes;		sūkalas;		sviesta	
krēms;		sviests;		šokolādes	riekstu	sviests;		tahini	
(sezama	sēklu	pasta);		taukvielas	pārtikā	izmantojamu	
tauku	ražošanai;		taukvielu	maisījumi	ziešanai	uz	
maizes	šķēlēm;		tofu	(sojas	biezpiens);		tomātu	biezenis;		
tomātu	sula	ēdienu	gatavošanai;		tomātu	sula	kulinārijai;		
tunči;		upes	vēži	(nedzīvi);		zemesrieksti,	sagatavoti;		
zemesriekstu	sviests;		zīdtārpiņu	kūniņas	cilvēka	
patēriņam;		zivis	(nedzīvas);		zivis	(no	tām	izgatavoti	
pārtikas	produkti);		zivju	filejas;		sagatavoti	zivju	ikri;		
zivju	izstrādājumi;		pārtikā	lietojami	zivju	milti;		zivju	
uzputeņi;		zupas;		zupu	koncentrāti

 30 alus	etiķis;		anīsa	sēklas;		anīss;		apaļas	formas	
maizītes;		aromātiskās	piedevas	pārtikai;		aromatizētāji,	
izņemot	ēteriskās	eļļas;		mērces	no	augļu	biezeņiem;		
augļu	pīrāgi;		augļu	želejas	(konditorejas	izstrādājumi);		
auzu	ēdieni;		auzu	milti;		auzu	pārslas;		biskvīti	(sausi	
cepumi);		pārtikā	izmantojama	bišu	līme;		bišu	māšu	
peru	pieniņš;		pikantā	augļu	mērce	(čatnijs);		pārtikas	
soda	(nātrija	bikarbonāts	ēdiena	gatavošanai);		
cepamais	pulveris;		cigoriņi	(kafijas	aizstājējs);		cukurs;		
dabīgie	saldinātāji;		dabīgs	vai	mākslīgs	ledus;		deserta	
uzpūteņi	(konditorejas	izstrādājumi);		diedzēti	kvieši	
lietošanai	cilvēka	uzturā;		drupināti	mieži;		dzērieni	
uz	kafijas	bāzes;		dzērieni	uz	kakao	bāzes;		dzērienu	
aromatizētāji,	izņemot	ēteriskās	eļļas;		etiķis;		gaļas	
mērces;		gaļas	pīrāgi;		garšvielas;		garšvielas	kafijai;		
garšvielu	maisījumi;		gatavas	maltītes	no	nūdelēm;		
glazūras	(kūkām);		šķiņķa	glazūra;		glikoze	kulinārijas	
vajadzībām;		glutēna	piedevas	(izmantošanai	kulinārijā);		
graudaugu	batoniņi;		graudaugu	batoniņi	ar	augstu	
olbaltumvielu	saturu;		graudaugu	čipsi;		graudaugu	
pārslas;		graudaugu	pusfabrikāti;		graudu	pārslas;		
grauzdēta	kukurūza	(popkorns);		halva;		iebiezinātāji	
pārtikas	produktu	pagatavošanai;		iesala	biskvīti;		iesala	
cepumi;		iesala	ekstrakti,	kas	paredzēti	izmantošanai	
pārtikā;		ingvers	(garšviela);		jūras	ūdens	ēdiena	
gatavošanai;		jūraszāles	(garšvielas);		kafija;		kafija	
(negrauzdēta);		kafijas	aizstājēji;		kafijas	aizstājēji	no	
augiem;		kafijas	dzērieni;		kafijas	dzērieni	ar	pienu;		
kakao;		kakao	dzērieni;		kakao	dzērieni	ar	pienu;		kanēlis	
(garšviela);		kaperi;		karameles	(stiklenes);		karamelizēts	
cukurs;		karameļu	masa	(konditorejas	izstrādājumi);		
karijs	(garšviela);		kartupeļu	ciete;		kečups;		pīrāgs	
ar	sāļu	pildījumu	(kišs);		konditorejas	izstrādājumi	no	
mandelēm;		konditorejas	izstrādājumi;		konfektes	(ar	
piparmētru	garšu);		konservēti	garšaugi	(garšvielas);		
košļājamā	gumija;		krekeri;		krustnagliņas;		krustnagliņas	
(garšviela);		kūkām	paredzēti	aromatizētāji,	izņemot	
ēteriskās	eļļas;		kūkas;		kukurūzas	biezputra;		kukurūzas	
milti;		kukurūzas	pārslas;		kukurūzas	putraimi;		kurkuma;		
kuskuss	(putraimi);		kviešu	milti;		lakrica;		lakricas	
standziņas;		ledus	tēja;		linsēklas	lietošanai	cilvēka	
uzturā;		lobītas	auzas;		lobīti	miežu	putraimi;		maize;		
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maizes	ruletes;		maizītes;		majonēze;		makaroni;		
makaronu	mērces;		malta	kukurūza;		maltoze;		mandeļu	
cepumi	(konditorejas	izstrādājumi);		mandeļu	masa;		
manna;		marcipāns;		marinādes;		piedevas	marinētiem	
dārzeņiem;		mazas	kūciņas;		mazi	sviesta	cepumi;		
medus;		melases	sīrups;		garšvielu	mērces;		miežu	
milti;		mīklas	miltu	produktu	gatavošanai;		mīkla	
konditorejas	izstrādājumiem;		milti;		miltu	ēdieni;		
miltu	izstrādājumi;		muskatrieksti;		musli;		neraudzēta	
maize;		no	tējas	gatavoti	dzērieni;		nūdeles;		olu	krēmi;		
palmu	cukurs;		pankūkas;		pārtikas	aromatizētāji,	
izņemot	ēteriskās	eļļas;		pārtikas	ciete;		pārtikas	
esences,	izņemot	ēteriskās	esences	un	ēteriskās	eļļas;		
pārtikas	glikoze;		pārtikas	glutēns;		pārtikas	iesals;		
iebiezinātāji	pārtikas	produktu	gatavošanai;		pārtikas	
ledus;		pārtikas	ledus	atdzesēšanai;		pārtikas	melase;		
pārtikas	produkti	uz	auzu	bāzes;		raugs;		pastēte	mīklā;		
pastilas	(konditorejas	izstrādājumi);		pildīti	mīklas	rullīši	
(spring	rolls);		pesto	mērces;		picas;		pipari;		pipari	
(garšvielas);		piparkūkas;		piparmētras	konditorejas	
izstrādājumiem;		piparmētru	konfektes;		pīrāgi;		
popkorns;		pralinē;		propoliss	izmantošanai	pārtikā;		
pudiņi;		pulveri	saldējuma	pagatavošanai;		pupiņu	
milti;		putraimi;		ravioli;		rīsi;		rīsu	galetes;		rīvmaize;		
rupja	maluma	milti;		saberzti	auzu	graudi;		safrāns	
(garšviela);		sāgo;		saistvielas	desu	pagatavošanai;		
saistvielas	saldējumam;		salātu	mērces;		saldējums;		
saldēts	jogurts	(saldējums);		saldi	konditorejas	
izstrādājumi;		saldumi;		selerijas	sāls;		sāls	ēdienu	
gatavošanai;		sāls	pārtikas	produktu	konservēšanai;		
sausie	kūku	maisījumi;		sausiņi;		hamburgeri	ar	sieru	
(čīzburgeri);		sinepes;		sinepju	milti;		smalkmaizītes;		
sojas	mērce;		sojas	milti;		sojas	pupiņu	pasta	(garšviela);		
šokolāde;		šokolādes	dzērieni	ar	pienu;		šokolādes	
dzērieni;		šokolādes	uzputeņi;		sorbets	(saldējums);		
spageti;		suši;		sviestmaizes;		tabbouleh	(arābu	ēdiens);		
tako	(meksikāņu	ēdiens);		tapioka;		tapiokas	ciete;		
tēja;		tomātu	mērce;		toršu	mīkla;		tortēm	paredzēti	
aromatizētāji,	izņemot	ēteriskās	eļļas;		miltu	plāceņi	
(tortiljas);		uzkodas	uz	graudaugu	bāzes;		uzkodas	uz	
rīsu	bāzes;		vafeles;		vaniļa	(garšviela);		vanilīns	(vaniļas	
aizstājējs);		vārāmais	sāls;		vielas,	kas	paredzētas	
gaļas	marinēšanai	(mīkstināšanai);		vielas	putukrējuma	
cietināšanai;		vīnakmens	izmantošanai	kulinārijā;		
virces	(smaržīgie	pipari);		zāļu	tējas	nemedicīniskiem	
nolūkiem;		zemesriekstu	konditorejas	izstrādājumi;		ziedi	
vai	lapas	(tējas	aizstājēji);		ziemassvētku	eglīšu	rotājumi	
(konditorejas	izstrādājumi);		zvaigžņu	anīss

 32 alus;		alus	kokteiļi;		alus	misa;		bezalkoholiskie	
alvejas	dzērieni;		apiņu	ekstrakti	alus	pagatavošanai;		
smūtiji	(sulas	ar	augļu	mīkstumu);			augļu	sulas;		
bezalkoholiskais	sidrs;		bezalkoholiskie	dzērieni	uz	
medus	bāzes;		bezalkoholiskie	aperitīvi;		bezalkoholiskie	
augļu	ekstrakti;		bezalkoholiskie	augļu	nektāri;		
bezalkoholiskie	augļu	sulas	dzērieni;		bezalkoholiskie	
dzērieni;		bezalkoholiskie	dzērieni,	kuru	sastāvā	ir	
sarsaparilla;		bezalkoholiskie	kokteiļi;		dārzeņu	sulas	
(dzērieni);		dzeramais	ūdens;		ekstrakti	dzērienu	
pagatavošanai;		galda	ūdens;		gāzēts	ūdens;		iesala	
alus;		iesala	misa;		ingvera	alus;		ingvera	gaišais	alus;		
izotoniskie	dzērieni;		kvass;		limonāde;		sīrupi	limonādes	
pagatavošanai;		litija	ūdens;		mandeļu	piena	dzēriens;		
minerālūdens;		nenorūdzis	vīnogu	vīns;		nenorūdzis	
vīns;		mandeļu	piena	dzēriens	(oršads);		pulveri	gāzētu	
dzērienu	pagatavošanai;		sasmalcinātu	augļu	vai	
dārzeņu	dzērieni;		sastāvdaļas	dzērienu	pagatavošanai;		
sastāvdaļas	gāzēta	ūdens	pagatavošanai;		sastāvdaļas	
liķieru	pagatavošanai;		sastāvdaļas	minerālūdeņu	
pagatavošanai;		šerbeti	(dzērieni);		sīrupi	dzērienu	
pagatavošanai;		sūkalu	dzērieni;		tabletes	gāzētu	
dzērienu	pagatavošanai;		tomātu	sula	(dzēriens);		
zelteris;		zelterūdens;		zemesriekstu	piens	
(bezalkoholisks	dzēriens)

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	752	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-15-46	 (220)	 Pieteik.dat.  14.01.2015
(531)	CFE ind.  26.4.1;	26.4.5;	26.4.19;	29.1.11

(591)	Krāsu salikums  bordo
(732)	 Īpašn.  TRASTA	KOMERCBANKA,	AS;	Miesnieku	iela	9,	Rīga,	

LV-1050,	LV
(511)	 36 apdrošināšana;	finanšu	lietas;	darījumi	ar	naudu;	

nekustamā	īpašuma	lietas

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	753	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-15-47	 (220)	 Pieteik.dat.  14.01.2015
(531)	CFE ind.  26.4.1;	26.4.5;	26.4.19;	29.1.11

(591)	Krāsu salikums  bordo
(732)	 Īpašn.  TRASTA	KOMERCBANKA,	AS;	Miesnieku	iela	9,	Rīga,	

LV-1050,	LV
(511)	 36 apdrošināšana;	finanšu	lietas;	darījumi	ar	naudu;	

nekustamā	īpašuma	lietas

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	754	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-15-56	 (220)	 Pieteik.dat.  15.01.2015

Jūras Karaliste
(732)	 Īpašn.  GATE	MS,	SIA;	Atlantijas	iela	15,	Rīga,	LV-1015,	LV
(511)	 29 svaigas,	žāvētas,	vītinātas,	marinētas,	kūpinātas,	

saldētas	un	konservētas	zivis	un	zivju	produkti
 35 svaigu,	žāvētu,	vītinātu,	marinētu,	kūpinātu,	saldētu	un	

konservētu	zivju	un	zivju	produktu	mazumtirdzniecības	
un	vairumtirdzniecības	pakalpojumi

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	755	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-15-64	 (220)	 Pieteik.dat.  16.01.2015
(531)	CFE ind.  24.17.7;	26.4.1;	26.4.8;	29.1.13

(591)	Krāsu salikums  gaiši	zils,	pelēks,	balts
(732)	 Īpašn.  INTEGRAL	SYSTEMS,	SIA;	Krasta	iela	86-32,	Rīga,	

LV-1019,	LV
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(511)	 9 datoru	programmatūra,	it	īpaši	programmatūra,	kas	
paredzēta	izmantošanai	transporta	sistēmās,	to	skaitā	
lidostu,	lidsabiedrību,	helikopteru	lidlauku,	jūras	ostu,	
autoostu	un	dzelzceļa	vajadzībām,	tostarp	izmantošanai	
automatizētā	pasažieru	vizuālās	informēšanas	sistēmā,	
automatizētā	pasažieru	reģistrācijas	un	izbraukšanas	
kontroles	sistēmā,	automatizētā	lidostas	operatīvās	
darbības	vadības	sistēmā,	automatizētā	bagāžas	
iekraušanas	un	nosūtīšanas	kontroles	sistēmā,	
automatizētā	pasažieru	audioinformācijas	sistēmā,	
lidsabiedrību	koplietošanas	platformā,	automatizētā	
lidostu	speciālā	transporta	vadības	sistēmā,	
automatizētā	lidostu	resursu	vadības	sistēmā	un	
automatizētā	kravas	termināļu	darbības	vadības	sistēmā

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	756	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-15-74	 (220)	 Pieteik.dat.  22.01.2015
(531)	CFE ind.  18.1.8;	18.1.23;	29.1.15

(591)	Krāsu salikums  smilškrāsa,	jūras	zaļš,	melns,	zils,	gaiši	zaļš,	
pelēks,	balts

(732)	 Īpašn.  RĒZEKNES	SATIKSME,	SIA;	Raiņa	iela	8,	Rēzekne,	
LV-4601,	LV

(740)	 Pārstāvis  Viktors	BORCOVS,	RĒZEKNES	SATIKSME,	SIA;	
Raiņa	iela	8,	Rēzekne,	LV-4601,	LV

(511)	 39 autobusu	pārvadājumu	rezervēšana;	autobusu	
transporta	pakalpojumi;	autobusu	transporta	
rezervēšana;	transportlīdzekļu	nodrošināšana	pasažieru	
pārvadāšanai	pa	sauszemi;	pasažieru	pārvadājumi	ar	
ceļu	transportu

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	757	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-15-101	 (220)	 Pieteik.dat.  28.01.2015
(531)	CFE ind.  26.4.1;	26.4.5;	26.4.19;	29.1.11

(591)	Krāsu salikums  pelēks
(732)	 Īpašn.  TRASTA	KOMERCBANKA,	AS;	Miesnieku	iela	9,	Rīga,	

LV-1050,	LV
(511)	 36 apdrošināšana;	finanšu	lietas;	darījumi	ar	naudu;	

nekustamā	īpašuma	lietas

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	758	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-15-102	 (220)	 Pieteik.dat.  28.01.2015
(531)	CFE ind.  26.4.1;	26.4.5;	26.4.19;	29.1.11

(591)	Krāsu salikums  pelēks
(732)	 Īpašn.  TRASTA	KOMERCBANKA,	AS;	Miesnieku	iela	9,	Rīga,	

LV-1050,	LV
(511)	 36 apdrošināšana;	finanšu	lietas;	darījumi	ar	naudu;	

nekustamā	īpašuma	lietas

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	759	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-15-108	 (220)	 Pieteik.dat.  29.01.2015
(531)	CFE ind.  1.3.18;	20.5.16;	29.1.15

(591)	Krāsu salikums  brūns,	dzeltens,	sarkans,	oranžs,	zeltains,	
balts

(732)	 Īpašn.  VĒL	VAIRĀK	SAULES,	SIA;	Dzirnavu	iela	60-1,	Rīga,	
LV-1050,	LV

(740)	 Pārstāvis  Gatis	MERŽVINSKIS,	Aģentūra	 “PĒTERSONA	
PATENTS”;	Ausekļa	iela	2-2,	Rīga,	LV-1010,	LV

(511)	 30 makaroni	un	makaronu	izstrādājumi;	konditorejas	
izstrādājumi

 35 pārtikas	produktu	vairumtirdzniecība	un	
mazumtirdzniecība

 43 apgāde	ar	uzturu;	kafejnīcu,	restorānu,	kafetēriju,	
uzkodu	bāru	un	ēdnīcu	pakalpojumi

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	760	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-15-113	 (220)	 Pieteik.dat.  30.01.2015

100happydays
(732)	 Īpašn.  Dmitrijs	GOLUBŅIČIJS;	Biķernieku	iela	280-28,	Rīga,	

LV-1079,	LV
(511)	 41 apmācības	materiālu	izdošana;		mūzikas,	proti,	mūziklu,	

sacerēšana;		tekstu	(izņemot	reklāmas	tekstus),	arī	
lugu	un	publikāciju	sacerēšana;		teksta	materiālu	
(izņemot	reklāmas	tekstus)	publicēšana	elektroniskā	
veidā;		grāmatu	publicēšana	un	izdošana;		mācību	
semināru	rīkošana	un	vadīšana;		atpūtas	semināru	
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organizēšana;		apmācībai	paredzētu	izstāžu	rīkošana;		
darba	grupu	un	semināru	vadīšana	jautājumos	par	
personisko	pašizpratni	un	pašapziņas	celšanu;		
konferenču	organizēšana	un	vadīšana;		semināru	
organizēšana	un	vadīšana;		konferenču	plānošana,	
organizēšana	un	vadīšana	izglītības	jomā;		apmācība	
par	brīvā	laika	pasākumu	organizēšanu;		mācību	
kursu	nodrošināšana	personības	attīstības	jomā;		
personāla	apmācība;		apmācība	autovadīšanas	iemaņu	
uzlabošanai;		kursu	nodrošināšana	pašapziņas	celšanas	
jomā;		izglītības	pakalpojumi	saistībā	ar	meditāciju;		
izglītības	pakalpojumi	vadības	personālam;		pašapziņas	
celšanas	kursu	organizēšana,	rīkošana	un	vadīšana	un	
instruktāžas	pakalpojumi	pašapziņas	celšanas	jomā;		
apmācība	personības	attīstības	jomā;		personības	
attīstības	kursu	pakalpojumi

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	761	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-15-148	 (220)	 Pieteik.dat.  05.02.2015
(531)	CFE ind.  27.5.1;	29.1.11

(591)	Krāsu salikums  tumši	pelēks
(732)	 Īpašn.  MĀJO,	SIA;	Stabu	iela	98-8,	Rīga,	LV-1009,	LV
(511)	 42 dizaina	pakalpojumi

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	762	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-15-135	 (220)	 Pieteik.dat.  03.02.2015
(531)	CFE ind.  1.15.3;	24.17.4;	27.5.12

(732)	 Īpašn.  Neils	KALNIŅŠ;	Kaivu	iela	13,	Katlakalns,	Ķekavas	pag.,	
Ķekavas	nov.,	LV-2111,	LV

	 Artis	DAUGINS;	“Guntiņas”,	Kalni,	Nīgrandes	pag.,	Saldus	nov.,	
LV-3898,	LV

(740)	 Pārstāvis  Ludmila	 IVANOVA,	Patentu	 aģentūra	 “TESIO”;	
Kronvalda	bulvāris	3,	Rīga,	LV-1010,	LV

(511)	 12 elektrodivriteņi,	elektrokartingi	un	to	daļas	un	piederumi
 35 elektrodivriteņu,	elektrokartingu,	to	daļu	un	piederumu	

tirdzniecība
 37 elektrodivriteņu	un	elektrokartingu	tehniskā	apkope	un	

remonts
 42 elektrodivriteņu	un	elektrokartingu	projektēšana

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	763	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-15-143	 (220)	 Pieteik.dat.  04.02.2015

VINITTO
(732)	 Īpašn.  CĒSU	ALUS,	AS;	Aldaru	laukums	1,	Cēsis,	Cēsu	nov.,	

LV-4101,	LV
(511)	 33 alkoholiskie	dzērieni	(sidrs,	fizs,	džins,	alkoholiskie	

kokteiļi)

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	764	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-15-144	 (220)	 Pieteik.dat.  04.02.2015
(531)	CFE ind.  5.7.8;	25.1.15;	29.1.13

(591)	Krāsu salikums  vecrozā,	sarkans,	zaļš
(732)	 Īpašn.  CĒSU	ALUS,	AS;	Aldaru	laukums	1,	Cēsis,	Cēsu	nov.,	

LV-4101,	LV
(511)	 32 limonādes,	gāzēti	ūdeņi	un	citi	bezalkoholiskie	

dzērieni;	augļu	dzērieni	un	augļu	sulas;	sīrupi	un	citas	
sastāvdaļas	dzērienu	pagatavošanai

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	765	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-15-157	 (220)	 Pieteik.dat.  10.02.2015
(531)	CFE ind.  2.1.15;	29.1.15

(591)	Krāsu salikums  sarkans,	sārts,	zils,	melns,	balts
(732)	 Īpašn.  REPLACEIT,	SIA;	Bērziņu	iela	14,	Dreiliņi,	Stopiņu	nov.,	

LV-2130,	LV
(511)	 35 mobilo	iekārtu	(telefonu,	datoru)	tirdzniecība
 37 mobilo	iekārtu	(telefonu,	datoru)	remonts	un	profilaktiskā	

apkope

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	766	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-15-152	 (220)	 Pieteik.dat.  06.02.2015
(531)	CFE ind.  27.5.8;	29.1.13

(591)	Krāsu salikums  sarkans,	tumši	sarkans,	melns
(732)	 Īpašn.  LATVIJAS	MOBILAIS	TELEFONS,	SIA;	Ropažu	iela	6,	

Rīga,	LV-1039,	LV
(511)	 16 iespiedprodukcija;	grāmatas;	laikraksti,	žurnāli,	

periodiskie	izdevumi
 35 elektronisko	sakaru	iekārtu,	datoru,	planšetdatoru	un	

televizoru	mazumtirdzniecības	un	vairumtirdzniecības	
pakalpojumi,	arī	ar	Interneta	vai	citu	saziņas	līdzekļu	
starpniecību;	periodisko	izdevumu	abonēšanas	
organizēšana
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 38 telesakari;	datu	un	ziņojumu	pārraides	pakalpojumi;	
Interneta	pakalpojumi,	kas	ietverti	šajā	klasē;	televīzijas,	
radio	un	kabeļu	televīzijas	pārraides	pakalpojumi;	
elektronisko	sakaru	pakalpojumi,	arī	ar	Interneta	
un	citu	saziņas	līdzekļu	starpniecību;	elektronisko	
sakaru	iekārtu	iznomāšana;	audio	un	vizuālo	sakaru	
nodrošināšana	ar	elektronisko	sakaru	tīklu	starpniecību;	
elektroniskā	pasta	pakalpojumi;	informācijas	sabiedrības	
pakalpojumi,	kas	ietverti	šajā	klasē;	telesakaru	piekļuves	
pakalpojumi;	mobilo	ierīču	pārvaldības	pakalpojumi,	kas	
ietverti	šajā	klasē

 41 audzināšana;	apmācība;	izpriecas;	sporta	un	kultūras	
pasākumi,	ietverot	pakalpojumus,	kuru	galvenais	
mērķis	ir	izpriecas,	izklaide,	atpūta	un	intelektuālo	spēju	
attīstīšana;	laikrakstu	un	žurnālu	izdošana,	grāmatu	
izdošana,	teksta	materiālu	publicēšana	(izņemot	
reklāmas	tekstus),	publikāciju	sagatavošana	un	
publicēšana,	televīzijas	un	radio	programmu	veidošana,	
izstāžu	organizēšana	kultūras	vai	izglītības	nolūkos,	
konkursu	un	sacensību	organizēšana,	informācijas	
sniegšana	izklaides	un	atpūtas	jautājumos

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	767	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-15-153	 (220)	 Pieteik.dat.  06.02.2015

CIEMOS
(732)	 Īpašn.  LATVIJAS	MOBILAIS	TELEFONS,	SIA;	Ropažu	iela	6,	

Rīga,	LV-1039,	LV
(511)	 16 iespiedprodukcija;	grāmatas;	laikraksti,	žurnāli,	

periodiskie	izdevumi
 35 elektronisko	sakaru	iekārtu,	datoru,	planšetdatoru	un	

televizoru	mazumtirdzniecības	un	vairumtirdzniecības	
pakalpojumi,	arī	ar	Interneta	vai	citu	saziņas	līdzekļu	
starpniecību;	periodisko	izdevumu	abonēšanas	
organizēšana

 38 telesakari;	datu	un	ziņojumu	pārraides	pakalpojumi;	
Interneta	pakalpojumi,	kas	ietverti	šajā	klasē;	televīzijas,	
radio	un	kabeļu	televīzijas	pārraides	pakalpojumi;	
elektronisko	sakaru	pakalpojumi,	arī	ar	Interneta	
un	citu	saziņas	līdzekļu	starpniecību;	elektronisko	
sakaru	iekārtu	iznomāšana;	audio	un	vizuālo	sakaru	
nodrošināšana	ar	elektronisko	sakaru	tīklu	starpniecību;	
elektroniskā	pasta	pakalpojumi;	informācijas	sabiedrības	
pakalpojumi,	kas	ietverti	šajā	klasē;	telesakaru	piekļuves	
pakalpojumi;	mobilo	ierīču	pārvaldības	pakalpojumi,	kas	
ietverti	šajā	klasē

 41 audzināšana;	apmācība;	izpriecas;	sporta	un	kultūras	
pasākumi,	ietverot	pakalpojumus,	kuru	galvenais	
mērķis	ir	izpriecas,	izklaide,	atpūta	un	intelektuālo	spēju	
attīstīšana;	laikrakstu	un	žurnālu	izdošana,	grāmatu	
izdošana,	teksta	materiālu	publicēšana	(izņemot	
reklāmas	tekstus),	publikāciju	sagatavošana	un	
publicēšana,	televīzijas	un	radio	programmu	veidošana,	
izstāžu	organizēšana	kultūras	vai	izglītības	nolūkos,	
konkursu	un	sacensību	organizēšana,	informācijas	
sniegšana	izklaides	un	atpūtas	jautājumos

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	768	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-15-164	 (220)	 Pieteik.dat.  11.02.2015

DUAC
(732)	 Īpašn.  STIEFEL	LABORATORIES,	INC.;	Corporation	Service	

Company,	2711	Centerville	Road,	Suite	400,	Wilmington,	DE,	
19808,	US

(740)	 Pārstāvis  Vladimirs	ANOHINS,	 Patentu	 aģentūra	 “TRIA	
ROBIT”;	Vīlandes	iela	5,	Rīga,	LV-1010,	LV

(511)	 5 lokāli	lietojami	dermatoloģiskie	preparāti	ādas	slimību	un	
bojājumu	ārstēšanai

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	769	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-15-169	 (220)	 Pieteik.dat.  12.02.2015

VIRPULIS
(732)	 Īpašn.  OSAMA	DISTRIBUTORS,	 UAB	 “Osama”	 filiāle;	

Kleistu	iela	32,	Rīga,	LV-1067,	LV
(511)	 33 alkoholiskie	dzērieni	(izņemot	alu),	to	skaitā	stiprinātie	

vīni

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	770	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-15-176	 (220)	 Pieteik.dat.  13.02.2015
(531)	CFE ind.  2.1.5;	2.1.30;	2.9.15;	27.5.11

(732)	 Īpašn.  MAKAVELI,	SIA;	Kvēles	iela	15	k-2-20,	Rīga,	LV-1024,	
LV

(511)	 43 apgāde	ar	uzturu

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	771	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-15-206	 (220)	 Pieteik.dat.  20.02.2015
(531)	CFE ind.  15.7.1

(732)	 Īpašn.  TACSOL,	 SIA;	 Biķernieku	 iela	 122	 k-2-14,	 Rīga,	
LV-1079,	LV

(740)	 Pārstāvis  Linda	SPURELE;	Krišjāņa	Valdemāra	 iela	18-6,	
Rīga,	LV-1010,	LV

(511)	 9 datorprogrammas,	datoru	programmatūra	un	datoru	
programmatūras	komponentes

 16 mācību	un	uzskates	līdzekļi	(izņemot	aparatūru);	
mācību	palīglīdzekļi	un	metodiskie	līdzekļi	par	
datorprogrammām,	datoru	programmatūru	un	datoru	
programmatūras	komponentēm,	to	projektēšanu,	
izstrādi,	pilnveidošanu,	uzstādīšanu	un	lietošanu

 41 apmācība,	arī		profesionālā	apmācība;	kursu	
un	semināru	organizēšana;	darbu	publiskošana	
izglītošanas	nolūkos

 42 datorprogrammu,	datoru	programmatūras	un	datoru	
programmatūras	komponenšu	projektēšana,	izstrāde	
un	pilnveidošana;		konsultācijas	datorprogrammu,	
datoru	programmatūras	un	datoru	programmatūras	
komponenšu	projektēšanas,	izstrādes	un	pilnveidošanas	
jomā;		tehniskais	atbalsts	un	konsultācijas	
datorprogrammu,	datoru	programmatūras	un	datoru	
programmatūras	komponenšu	uzstādīšanā	un	lietošanā;		
konsultācijas	informācijas	tehnoloģijas	jomā
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(111)	 Reģ. Nr.  M	68	772	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-15-207	 (220)	 Pieteik.dat.  20.02.2015
(531)	CFE ind.  27.5.21

(732)	 Īpašn.  MEŽAPARKA	 REZIDENCES,	 SIA;	 Baznīcas	
iela	20/22-2,	Rīga,	LV-1010,	LV

(511)	 36 nekustamā	īpašuma	lietas
 37 ēku	remonts;	ēku	un	blakus	esošo	teritoriju	apkope	un	

labiekārtošana	(iekārtu	uzstādīšana)

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	773	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-15-217	 (220)	 Pieteik.dat.  23.02.2015

TOMIG
(732)	 Īpašn.  T.	N.	ROZALINDE,	SIA;	Mūrmuižas	iela	14a,	Valmiera,	

LV-4201,	LV
(740)	 Pārstāvis  Vladimirs	ANOHINS,	 Patentu	 aģentūra	 “TRIA	

ROBIT”;	Vīlandes	iela	5,	Rīga,	LV-1010,	LV
(511)	 9 informācijas	apstrādes	ierīces,	datori,	to	daļas	un	

piederumi,	kas	ietverti	šajā	klasē,	to	skaitā	tastatūras,	
peles,	karšu	lasītāji,	USB	zibatmiņas	diski,	USB	
kabeļi,	arī	mobilajiem	tālruņiem;	digitālie	datu	nesēji,	
zibatmiņas,	ārējie	cietie	diski

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	774	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-15-218	 (220)	 Pieteik.dat.  23.02.2015
(531)	CFE ind.  2.9.15

(732)	 Īpašn.  T.	N.	ROZALINDE,	SIA;	Mūrmuižas	iela	14a,	Valmiera,	
LV-4201,	LV

(740)	 Pārstāvis  Vladimirs	ANOHINS,	 Patentu	 aģentūra	 “TRIA	
ROBIT”;	Vīlandes	iela	5,	Rīga,	LV-1010,	LV

(511)	 9 informācijas	apstrādes	ierīces,	datori,	to	daļas	un	
piederumi,	kas	ietverti	šajā	klasē,	to	skaitā	tastatūras,	
peles,	karšu	lasītāji,	USB	zibatmiņas	diski,	USB	
kabeļi,	arī	mobilajiem	tālruņiem;	digitālie	datu	nesēji,	
zibatmiņas,	ārējie	cietie	diski;	austiņas,	to	skaitā	
bezvadu	austiņas	viedtālruņiem,	austiņas	ar	mikrofonu,	
austiņas	skaņas	pārraides	aparātiem	un	austiņas	ar	
mikrofonu,	kas	paredzētas	lietošanai	ar	datoru;	brīvroku	
sistēmas	telefona	aparātiem;	tālruņu	un	viedtālruņu	

daļas	un	piederumi,	kas	ietverti	šajā	klasē,	to	skaitā	
statīvi,	turētāji,	bateriju	uzlādētāji	un	brīvroku	sistēmas

 18 somas,	to	skaitā	ceļasomas,	rokas	somiņas	un	sporta	
somas;	maki;	mapes;	jostas;	iepriekšminētās	preces	arī	
no	ādas	un	ādas	imitācijas

 25 apģērbi,	to	skaitā	sporta	apģērbi,	galvassegas
 28 sporta	preces,	kas	nav	ietvertas	citās	klasēs,	un	sporta	

inventārs

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	775	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-15-219	 (220)	 Pieteik.dat.  23.02.2015

WELLTON HOTEL RIGA
(732)	 Īpašn.  INTERNATIONAL	HOTEL	OPERATOR	COMPANY,	

SIA;	Brīvības	gatve	445-7,	Rīga,	LV-1024,	LV
(740)	 Pārstāvis  Rūta	OLMANE;	a/k	49,	Rīga,	LV-1006,	LV
(511)	 43 apgāde	ar	uzturu;	kafejnīcu,	restorānu,	bāru	un	bufešu	

pakalpojumi;	viesu	izmitināšana;	viesnīcu	pakalpojumi;	
vietu	rezervēšana	viesnīcās

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	776	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-15-274	 (220)	 Pieteik.dat.  27.02.2015
(531)	CFE ind.  26.11.2;	26.11.13;	27.5.12;	29.1.12

(591)	Krāsu salikums  tumši	zils,	zils,	melns
(732)	 Īpašn.  POLAR	BEK	DAUGAVA,	SIA;	Kuģu	 iela	 24,	Rīga,	

LV-1048,	LV
(740)	 Pārstāvis  Astrīda	TOKARE,	BALTIC	SIGNS	EUROPE,	SIA;	

Patversmes	iela	17,	Rīga,	LV-1005,	LV
(511)	 43 apgāde	ar	uzturu;	sabiedriskās	ēdināšanas	pakalpojumu	

sniegšana	kafejnīcās

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	777	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-15-306	 (220)	 Pieteik.dat.  05.03.2015

TickTrader
(732)	 Īpašn.  SOFT-FX	HOLDINGS	LTD.;	Winterbotham	Place,	

Marlborough	and	Queen	Streets,	P.O.Box	SS-19195,	Nassau,	
BS

(740)	 Pārstāvis  Jevgeņijs	FORTŪNA,	“FORAL	Intelektuālā	īpašuma	
aģentūra”,	SIA;	a/k	98,	Rīga,	LV-1050,	LV

(511)	 9 datoru	operētājprogrammas;	datoru	programmatūra;	
lejupielādējamas	datorprogrammas;	datorspēļu	
programmas;	lejupielādējamas	elektroniskās	
publikācijas;	klēpjdatori;	piezīmjdatori;	magnētiskie	datu	
nesēji

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	778	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-15-354	 (220)	 Pieteik.dat.  16.03.2015
(531)	CFE ind.  26.1.2;	26.1.3;	26.1.22;	29.1.12

(591)	Krāsu salikums  sarkans,	dzeltens
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(732)	 Īpašn.  Kristina	VAŽŅINA;	Dzeņu	iela	1-153,	Rīga,	LV-1021,	
LV

(511)	 43 apgāde	ar	uzturu

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	779	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-15-258	 (220)	 Pieteik.dat.  25.02.2015
(531)	CFE ind.  11.1.3;	11.1.4;	29.1.14

(591)	Krāsu salikums  tumši	brūns,	gaiši	brūns,	melns,	balts
(732)	 Īpašn.  VAĻŅU	49,	SIA;	Brīvības	gatve	445-7,	Rīga,	LV-1024,	

LV
(740)	 Pārstāvis  Rūta	OLMANE;	a/k	49,	Rīga,	LV-1006,	LV
(511)	 43 apgāde	ar	uzturu;	kafejnīcu,	restorānu,	bāru	un	bufešu	

pakalpojumi

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	780	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-14-1169	 (220)	 Pieteik.dat.  23.10.2014
(531)	CFE ind.  2.3.1;	2.3.16;	26.1.1;	26.1.3;	26.1.14

(732)	 Īpašn.  Līva	MIĶELSONE;	Altonavas	iela	3-3,	Rīga,	LV-1004,	
LV

(511)	 27 tapetes,	vinila	tapetes,	tekstila	tapetes,	tapetes	ar	
tekstila	pārklājumu,	auduma	tapetes,	griestu	tapetes,	
izolējošas	tapetes

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	781	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-14-1252	 (220)	 Pieteik.dat.  03.11.2014

TEVA PHARMA
(732)	 Īpašn.  TEVA	PHARMACEUTICAL	 INDUSTRIES	LIMITED;	

Science	Based	Industries	Campus,	Har	Hotzvim,	P.O.	Box	1142,	
Jerusalem,	91010,	IL

(740)	 Pārstāvis  Vladimirs	ANOHINS,	 Patentu	 aģentūra	 “TRIA	
ROBIT”;	Vīlandes	iela	5,	Rīga,	LV-1010,	LV

(511)	 5 farmaceitiskie	preparāti;	higiēnas	līdzekļi	medicīniskiem	
nolūkiem;	diētiskā	pārtika	un	vielas	medicīniskiem	
nolūkiem

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	782	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-14-1285	 (220)	 Pieteik.dat.  12.11.2014

ENRON
(732)	 Īpašn.  GRIGORIUS	HOLDINGS,	SIA;	Juglas	iela	31-8,	Rīga,	

LV-1064,	LV
(511)	 35 datu	apstrāde,	arī	elektroniskā	datu	apstrāde;	datu	bāzu	

pārvaldība;	grāmatvedības	pakalpojumi,	kas	saistīti	ar	
mārketinga,	ražošanas,	transporta	un	naftas,	gāzes	un	
elektroenerģijas	rūpniecības	jomām

 36 starpniecības	un	finanšu	pakalpojumi	naftas,	gāzes	un	
elektroenerģijas	nozarēs	un	attiecībā	uz	precēm,	kas	
saistītas	ar	šīm	nozarēm;	finanšu	riska	vadība

 40 kombinētā	siltuma	un	elektroenerģijas	ražošana,	arī	
koģenerācijas	staciju	pakalpojumi

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	783	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-15-21	 (220)	 Pieteik.dat.  06.01.2015
(531)	CFE ind.  1.1.1;	1.1.2;	1.1.10;	1.1.20;	2.1.1;	2.1.2;	29.1.13

(591)	Krāsu salikums  sarkans,	melns,	balts
(300)	 Prioritāte  013072467;	10.07.2014;	EM
(732)	 Īpašn.  NAPOLEON	GAMES	N.V.;	 Stationsstraat	 162a,	

Haaltert,	9450,	BE
(740)	 Pārstāvis  Māra	UZULĒNA,	Patentu	birojs	“ALFA-PATENTS”;	

Virānes	iela	2,	Rīga,	LV-1035,	LV
(511)	 28 spēles;		elektroniskās	spēles,	to	skaitā	bingo,	

azartspēles	un	kazino	spēles;	arkādes	spēles,	to	skaitā	
videospēles,	ķīniešu	biljarda	spēles,	elektromehāniskās	
spēles,	spēles	ar	atlīdzību	un	citas	spēles,	kuru	
spēlēšanai	izmanto	ar	monētām	darbināmus	automātus;		
kāršu	spēles,	to	skaitā	pokers;	veiksmes	spēles	un	
derības

 38 telesakari;	piekļuves	nodrošināšana	daudzlietotāju	
sakaru	tīklu	platformām,	sniedzot	pieeju	elektroniskām	
spēlēm,	veiksmes	spēlēm,	derībām	un	informācijai	par	
azartspēlēm	un	derībām	ar	Interneta	vai	citu	sakaru	tīklu	
un	sakaru	līdzekļu	starpniecību

 41 izpriecas,	arī	izpriecas	tiešsaistes	režīmā;	sacensību,	
azartspēļu,	derību,	veiksmes	spēļu,	bingo,	kazino	spēļu,	
elektronisko	spēļu,	multivides	spēļu,	turnīru,	pokera	un	
citu	kāršu	spēļu,	kā	arī	veiklības	spēļu,	arkādes	spēļu,	
to	skaitā	videospēļu,	ķīniešu	biljarda	spēļu	un	spēļu	ar	
atlīdzību	pakalpojumi	ar	datortīklu	starpniecību

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	784	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-15-26	 (220)	 Pieteik.dat.  09.01.2015
(531)	CFE ind.  5.3.13;	5.3.14;	5.7.13;	5.7.23;	27.3.11;	29.1.12

(591)	Krāsu salikums  tumši	zaļš,	sarkans
(732)	 Īpašn.  UNISEL	CO,	SIA;	Ūdens	iela	12-116,	Rīga,	LV-1007,	

LV
(740)	 Pārstāvis  Māra	UZULĒNA,	Patentu	birojs	“ALFA-PATENTS”;	

Virānes	iela	2,	Rīga,	LV-1035,	LV
(511)	 29 saldēti	augļi	un	dārzeņi
 31 svaigi	augļi	un	dārzeņi



966

Reģistrētās preču zīmes Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi - 20.06.2015

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	785	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-15-37	 (220)	 Pieteik.dat.  12.01.2015

IEVAS DĀRZS
(732)	 Īpašn.  ŽURNĀLS	SANTA,	SIA;	Stabu	iela	34,	Rīga,	LV-1880,	

LV
(511)	 16 iespiedprodukcija

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	786	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-15-38	 (220)	 Pieteik.dat.  12.01.2015

IEVAS VIRTUVE
(732)	 Īpašn.  ŽURNĀLS	SANTA,	SIA;	Stabu	iela	34,	Rīga,	LV-1880,	

LV
(511)	 16 iespiedprodukcija

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	787	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-15-70	 (220)	 Pieteik.dat.  20.01.2015
(531)	CFE ind.  25.7.25;	29.1.13

(591)	Krāsu salikums  oranžs,	zaļš,	balts
(732)	 Īpašn.  Rolands	 BRIŅĶIS;	 “Zilais	 kalns”,	 Dobeles	 pag.,	

Dobeles	nov.,	LV-3701,	LV
(511)	 30 tēja;	maize	un	konditorejas	izstrādājumi;	medus;	

garšvielas;	pārtikas	ledus
 32 minerālūdeņi,	gāzēti	ūdeņi	un	citi	bezalkoholiskie	

dzērieni

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	788	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-15-71	 (220)	 Pieteik.dat.  20.01.2015
(531)	CFE ind.  27.5.1;	29.1.11

(591)	Krāsu salikums  zaļš
(732)	 Īpašn.  Rolands	 BRIŅĶIS;	 “Zilais	 kalns”,	 Dobeles	 pag.,	

Dobeles	nov.,	LV-3701,	LV
(511)	 30 tēja;	maize	un	konditorejas	izstrādājumi;	medus;	

garšvielas;	pārtikas	ledus
 32 minerālūdeņi,	gāzēti	ūdeņi	un	citi	bezalkoholiskie	

dzērieni

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	789	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-15-103	 (220)	 Pieteik.dat.  28.01.2015
(531)	CFE ind.  3.1.2;	24.1.9;	24.1.18;	24.1.20;	29.1.15

(591)	Krāsu salikums  zils,	sarkans,	tumši	dzeltens,	melns,	balts
(732)	 Īpašn.  Roger	FRY;	Avda.	Pio	XII,	92	bajo,	Madrid,	28036,	ES
(740)	 Pārstāvis  Ieva	ZVEJSALNIECE,	Aģentūra	 “PĒTERSONA	

PATENTS”;	Ausekļa	iela	2-2,	Rīga,	LV-1010,	LV
(511)	 41 audzināšanas	pakalpojumi;		apmācība;		izpriecas;		

informācijas	sniegšana	izglītības	jomā;		darba	
semināru,	kolokviju,	konferenču,	semināru	un	
simpoziju	organizēšana	un	vadīšana;		neklātienes	
apmācības	kursu	pakalpojumi;		izstāžu	organizēšana	
kultūras	un	izglītības	nolūkos;		tekstu	publicēšana	
(izņemot	reklāmas	tekstus);		grāmatu	izdošana;		
nelejupielādējamu	elektronisko	publikāciju	
nodrošināšana	tiešsaistes	režīmā;		nelejupielādējamu	
elektronisko	grāmatu	un	periodisko	izdevumu	
publicēšana	tiešsaistes	režīmā

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	790	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-15-104	 (220)	 Pieteik.dat.  28.01.2015
(531)	CFE ind.  1.1.5;	1.1.9;	25.1.15;	25.12.1;	29.1.13

(591)	Krāsu salikums  zaļš,	sarkans,	balts
(300)	 Prioritāte  201431504;	23.10.2014;	AZ
(732)	 Īpašn.  BRITISH	AMERICAN	TOBACCO	(BRANDS)	LIMITED;	

Globe	House,	4	Temple	Place,	London,	WC2R	2PG,	GB
(740)	 Pārstāvis  Kristīne	OSTROVSKA,	Aģentūra	 “PĒTERSONA	

PATENTS”;	Ausekļa	iela	2	-	2,	Rīga,	LV-1010,	LV
(511)	 34 cigaretes;	tabaka;	tabakas	izstrādājumi;	šķiltavas;	

sērkociņi;	smēķēšanas	piederumi

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	791	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-15-105	 (220)	 Pieteik.dat.  28.01.2015
(531)	CFE ind.  27.5.4;	27.5.22
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(300)	 Prioritāte  201431502;	23.10.2014;	AZ
(732)	 Īpašn.  BRITISH	AMERICAN	TOBACCO	(BRANDS)	LIMITED;	

Globe	House,	4	Temple	Place,	London,	WC2R	2PG,	GB
(740)	 Pārstāvis  Kristīne	OSTROVSKA,	Aģentūra	 “PĒTERSONA	

PATENTS”;	Ausekļa	iela	2	-	2,	Rīga,	LV-1010,	LV
(511)	 34 cigaretes;	tabaka;	tabakas	izstrādājumi;	šķiltavas;	

sērkociņi;	smēķēšanas	piederumi

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	792	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-15-128	 (220)	 Pieteik.dat.  02.02.2015
(531)	CFE ind.  1.7.8;	3.7.5;	3.7.24;	29.1.13

(591)	Krāsu salikums  tumši	brūns,	oranžs,	balts
(732)	 Īpašn.  YAPPY	KIDS,	SIA;	Juglas	iela	10-24,	Rīga,	LV-1024,	

LV
(511)	 20 bērnu	mēbeles;	matrači

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	793	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-15-165	 (220)	 Pieteik.dat.  11.02.2015
(531)	CFE ind.  26.11.2;	26.11.7;	29.1.12

(591)	Krāsu salikums  pelēks,	oranžs
(732)	 Īpašn.  ODA	FURNITURE,	SIA;	Dzelzavas	iela	74	k-1-81,	Rīga,	

LV-1082,	LV
(511)	 20 mēbeles

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	794	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-15-106	 (220)	 Pieteik.dat.  28.01.2015
(531)	CFE ind.  27.5.1

(732)	 Īpašn.  HUIDA	SANITARY	WARE	CO.,	 LTD.;	No.	 7,	Huida	
Road,	Huang	Ge	Zhuang	Town,	Fengnan	District,	Tangshan	
City,	Hebei	Province,	CN

(740)	 Pārstāvis  Valters	GENCS,	Zvērināta	 advokāta	VALTERA	
GENCA	birojs;	Krišjāņa	Valdemāra	 iela	 21,	 3.	 stāvs,	Rīga,	
LV-1010,	LV

(511)	 11 sanitārtehniskās	ierīces	un	aparāti,	proti,	vannas,	
santehnikas	armatūra	vannām,	pisuāri	(sanitārtehniskās	
ierīces),	mazgājamās	bļodas	(sanitārtehnisko	ierīču	
daļas),	tualetes	podi,	ūdens	klozeti,	pārvietojamās	
tualetes,	vannas	piederumi,	vannu	iekārtas,	bidē,	dušas,	
tualetes	podu	sēdekļi,	klozetpodi	un	roku	mazgājamās	
ierīces	(sanitārtehnisko	ierīču	daļas);		aprīkojums	
karstā	gaisa	peldēm,	proti,	karstā	gaisa	ventilatori	un	
saunu	aprīkojums;		ūdens	skalošanas	aprīkojums,	proti,	
skalošanas	tvertnes	tualetēm	un	skalošanas	tvertnes	
mehānismi;		vārsti	ūdens	līmeņa	regulēšanai	tvertnēs;		
hidranti

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	795	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-15-328	 (220)	 Pieteik.dat.  09.03.2015
(531)	CFE ind.  24.15.13;	27.3.15;	29.1.12

(591)	Krāsu salikums  sarkans,	balts
(732)	 Īpašn.  STORENT	 INVESTMENTS,	AS;	Matrožu	 iela	 15A,	

Rīga,	LV-1048,	LV
(740)	 Pārstāvis  Aleksandrs	BOGDANOVS;	Andrejostas	iela	1a-11,	

Rīga,	LV-1045,	LV
(511)	 37 būvniecība;	remonts;	labiekārtošanas	(iekārtu	

uzstādīšanas)	darbi;	pilnībā	vai	daļēji	nolietotu	dzinēju	
atjaunošana;	pilnībā	vai	daļēji	nolietotu	mašīnu	
atjaunošana;	ēku	izolācijas	pakalpojumi;	informācijas	
sniegšana	remonta	jautājumos;	informācijas	sniegšana	
būvniecības	jautājumos;	būvniecības	sastatņu	montāža;	
automašīnu	un	citu	transportlīdzekļu	mazgāšana;	
būvniecības	darbu	uzraudzība;	transportlīdzekļu	
tehniskā	apkalpošana;	būvniecības	tehnikas,	iekārtu	un	
aprīkojuma	iznomāšana;	būvniecības	transportlīdzekļu	
iznomāšana;	zemūdens	remonts;	ielu	slaucīšanas	
mašīnu	iznomāšana;	tīrīšanas	mašīnu	iznomāšana;	
motorizēto	transportlīdzekļu	tehniskā	apkope	un	
remonts;	sūkņu	remonts;	degļu	tehniskā	apkope	un	
remonts;	transportlīdzekļu	remonts;	būvju	nojaukšana;	
transportlīdzekļu	apkopes	staciju	pakalpojumi;	liftu	
uzstādīšana	un	apkope;	tīrīšana	ar	smilšu	strūklu;	
transportlīdzekļu	tīrīšana;	būvniecības	sastatņu	
iznomāšana

 39 transports;	preču	iesaiņošana	un	uzglabāšana;	
ceļojumu	organizēšana;	ūdens	transportlīdzekļu	
iznomāšana;	transportlīdzekļu	vilkšana	tauvā;	preču	
piegāde;	informācijas	sniegšana	par	uzglabāšanu;	
automobiļu	(arī	kravas	automobiļu)	iznomāšana;	
vagonu	iznomāšana;	preču	uzglabāšanas	konteineru	
iznomāšana;	transportlīdzekļu	iznomāšana;	iekraušanas	
un	izkraušanas	pakalpojumi
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(111)	 Reģ. Nr.  M	68	796	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-14-269	 (220)	 Pieteik.dat.  04.03.2014

Frizieru Serviss
(732)	 Īpašn.  LIELMUIŽA,	SIA;	Ausekļa	iela	18,	Jūrmala,	LV-2008,	

LV
(740)	 Pārstāvis  Kristīne	OSTROVSKA,	Aģentūra	 “PĒTERSONA	

PATENTS”;	Ausekļa	iela	2	-	2,	Rīga,	LV-1010,	LV
(511)	 35 frizieru	-	profesionāļu	darbam	paredzēto	matu	

kopšanas	līdzekļu,	frizieru	piederumu,	frizieriem	
paredzēto	instrumentu	un	elektroierīču,	manikīra	
un	pedikīra	piederumu,	kā	arī	frizētavu	aprīkojuma	
vairumtirdzniecības	un	mazumtirdzniecības	pakalpojumi,	
arī	ar	Interneta	starpniecību

 37 frizieru	-	profesionāļu	darbam	paredzēto	piederumu,	
instrumentu,	elektroierīču	un	aprīkojuma	apkope	un	
remonts

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	797	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-14-1407	 (220)	 Pieteik.dat.  10.12.2014

CASA REAL
(732)	 Īpašn.  SOCIEDAD	 ANONIMA	 VIÑA	 SANTA	 RITA;	

Av.	Apoquindo	3669,	Piso	6,	Las	Condes,	Santiago,	CL
(740)	 Pārstāvis  Vladimirs	ANOHINS,	 Patentu	 aģentūra	 “TRIA	

ROBIT”;	Vīlandes	iela	5,	Rīga,	LV-1010,	LV
(511)	 33 vīni	un	dzirkstošie	vīni

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	798	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-14-1408	 (220)	 Pieteik.dat.  10.12.2014

SIETE SOLES
(732)	 Īpašn.  SUR	ANDINO	S.A.;	Av.	Apoquindo	 3669.	 Piso	 6,	

Las	Condes,	Santiago,	CL
(740)	 Pārstāvis  Vladimirs	ANOHINS,	 Patentu	 aģentūra	 “TRIA	

ROBIT”;	Vīlandes	iela	5,	Rīga,	LV-1010,	LV
(511)	 33 vīni	un	dzirkstošie	vīni

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	799	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-15-50	 (220)	 Pieteik.dat.  14.01.2015
(531)	CFE ind.  3.1.8;	3.1.26

(732)	 Īpašn.  Konstantins	ROSLOVS;	 Slāvu	 iela	 13-219,	Rīga,	
LV-1073,	LV

(511)	 39 transporta	pakalpojumi;	pasažieru	un	kravu	pārvadājumi

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	800	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-14-1291	 (220)	 Pieteik.dat.  12.11.2014
(531)	CFE ind.  27.5.1

(732)	 Īpašn.  CHINA	TOBACCO	HUNAN	INDUSTRIAL	CO.,	LTD;	
No.	188,	section	3,	Wanjiali	Middle	Road,	Changsha,	Hunan,	
410019,	CN

(740)	 Pārstāvis  Valentīna	SERGEJEVA;	a/k	16,	Rīga,	LV-1083,	LV
(511)	 34 tabaka;		košļājamā	tabaka;		cigaretes,	kas	satur	

tabakas	aizstājējus,	ne	medicīniskiem	nolūkiem;		
cigāri;		cigaretes;		cigarillas;		žāvēti	augi	un	to	daļas	
smēķēšanai;		šņaucamā	tabaka;		šņaucamās	tabakas	
kārbiņas;		cigarešu	uzgaļi;		tabakas	pīpes;		ierīces	
cigāru	galu	apgriešanai;		cigarešu	iemuši	(izņemot	
izgatavotos	no	dārgmetāliem);		kabatas	formāta	ierīces	
cigarešu	uztīšanai;		uzgaļi	cigarešu	iemušiem;		uzgaļi	
cigāru	iemušiem;		cigarešu	filtri;		cigāru	filtri;		pīpju	tīrītāji;		
pīpju	plaukti	(tabakas	pīpēm);		kārbas	tabakai	(izņemot	
izgatavotās	no	dārgmetāliem);		sērkociņi;		sērkociņu	
kārbiņas	(izņemot	izgatavotās	no	dārgmetāliem);		pelnu	
trauki	(izņemot	izgatavotos	no	dārgmetāliem);		šķiltavu	
krami;		cigarešu	filtri;		cigarešu	papīrs;		cigarešu	etvijas	
(izņemot	izgatavotās	no	dārgmetāliem);		cigāru	etvijas	
(izņemot	izgatavotās	no	dārgmetāliem);		absorbējošs	
papīrs	tabakas	pīpēm;		tabakas	maisiņi;		šķiltavas	
smēķētājiem

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	801	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-14-1292	 (220)	 Pieteik.dat.  12.11.2014
(531)	CFE ind.  5.13.8;	24.1.13;	24.1.18;	24.9.3;	24.9.5

(732)	 Īpašn.  CHINA	TOBACCO	HUNAN	INDUSTRIAL	CO.,	LTD;	
No.	188,	section	3,	Wanjiali	Middle	Road,	Changsha,	Hunan,	
410019,	CN

(740)	 Pārstāvis  Valentīna	SERGEJEVA;	a/k	16,	Rīga,	LV-1083,	LV
(511)	 34 tabaka;		košļājamā	tabaka;		cigaretes,	kas	satur	

tabakas	aizstājējus,	ne	medicīniskiem	nolūkiem;		
cigāri;		cigaretes;		cigarillas;		žāvēti	augi	un	to	daļas	
smēķēšanai;		šņaucamā	tabaka;		šņaucamās	tabakas	
kārbiņas;		cigarešu	uzgaļi;		tabakas	pīpes;		ierīces	
cigāru	galu	apgriešanai;		cigarešu	iemuši	(izņemot	
izgatavotos	no	dārgmetāliem);		kabatas	formāta	ierīces	
cigarešu	uztīšanai;		uzgaļi	cigarešu	iemušiem;		uzgaļi	
cigāru	iemušiem;		cigarešu	filtri;		cigāru	filtri;		pīpju	tīrītāji;		
pīpju	plaukti	(tabakas	pīpēm);		kārbas	tabakai	(izņemot	
izgatavotās	no	dārgmetāliem);		sērkociņi;		sērkociņu	
kārbiņas	(izņemot	izgatavotās	no	dārgmetāliem);		pelnu	
trauki	(izņemot	izgatavotos	no	dārgmetāliem);		šķiltavu	
krami;		cigarešu	filtri;		cigarešu	papīrs;		cigarešu	etvijas	
(izņemot	izgatavotās	no	dārgmetāliem);		cigāru	etvijas	
(izņemot	izgatavotās	no	dārgmetāliem);		absorbējošs	
papīrs	tabakas	pīpēm;		tabakas	maisiņi;		šķiltavas	
smēķētājiem
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(111)	 Reģ. Nr.  M	68	802	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-14-1308	 (220)	 Pieteik.dat.  16.12.2014
(531)	CFE ind.  24.17.7;	29.1.12

(591)	Krāsu salikums  melns,	oranžs
(732)	 Īpašn.  ACCADEMIA,	SIA;	Baltā	iela	3-9,	Rīga,	LV-1055,	LV
(511)	 41 sporta	klubu	pakalpojumi

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	803	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-14-1419	 (220)	 Pieteik.dat.  11.12.2014

RADIO SKONTO
(732)	 Īpašn.  RS	MEDIA,	SIA;	Krišjāņa	Valdemāra	iela	100,	Rīga,	

LV-1013,	LV
(740)	 Pārstāvis  Ilmārs	ŠATOVS;	Dagdas	iela	3-10,	Rīga,	LV-1003,	

LV
(511)	 35 reklāma
 38 telesakari;	ziņojumu	pārraide;	radioraidīšana;	

radioapraide,	arī	ar	Interneta	un	citu	globālo	sakaru	tīklu	
starpniecību;	elektroniskā	datu	pārraide	ar	datortīklu,	
sakaru	tīklu	un	Interneta	starpniecību;	informācijas	
apraide	un	informācijas	pārraide	ar	sakaru	tīklu	un	
Interneta	starpniecību;	skaņas,	attēlu	un	grafisko	datu	
pārraide,	izmantojot	Internetu;	elektronisko	plašsaziņas	
līdzekļu	programmu	apraide	ar	Interneta	starpniecību

 41 radioraidījumu,	arī	radioprogrammu,	veidošana;	sporta,	
kultūras,	izglītības	un	izklaides	pasākumu	un	konkursu	
organizēšana	un	vadīšana

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	804	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-14-1237	 (220)	 Pieteik.dat.  29.10.2014
(531)	CFE ind.  3.2.1;	3.2.25;	3.2.26;	25.3.15;	29.1.13

(591)	Krāsu salikums  sarkans,	dzeltens,	melns
(732)	 Īpašn.  GOOD	SIGN	COMPANY,	SIA;	Skolas	iela	30-19,	Rīga,	

LV-1010,	LV
(740)	 Pārstāvis  Vitālijs	VERIGINS;	Maskavas	 iela	 202-3,	Rīga,	

LV-1019,	LV
(511)	 3 elpas	atsvaidzināšanas	līdzekļi;	vīraks
 29 žāvēti	un	termiski	apstrādāti	augļi,	dārzeņi,	sēklas,	

rieksti	un	lēcas;	kraukšķīgie	plānie	indiešu	plāceņi	
(papadi);	sieri	ar	garšvielām

 30 tēja,	rīsi,	cukurs,	graudu	produkti,	garšvielu	mērces,	
garšvielas,	garšvielu	maisījumi

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	805	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-14-1288	 (220)	 Pieteik.dat.  12.11.2014
(531)	CFE ind.  19.3.3;	19.3.15;	29.1.15

(554)	 Telpiska zīme
(591)	Krāsu salikums  zaļš,	oranžs,	dzeltens,	balts,	tumši	zils
(732)	 Īpašn.  SILVANOLS,	SIA;	Kurbada	iela	2a,	Rīga,	LV-1009,	LV
(740)	 Pārstāvis  Mairita	BATINA;	Krišjāņa	Valdemāra	 iela	 89-10,	

Rīga,	LV-1013,	LV
(511)	 5 medikamenti;	ārstniecības	līdzekļi,	kas	ietverti	šajā	

klasē,	to	skaitā	līdzekļi	elpošanas	ceļu	veselībai;	uztura	
bagātinātāji	cilvēkam;	veselību	veicinoši	līdzekļi,	kas	
ietverti	šajā	klasē

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	806	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-14-1324	 (220)	 Pieteik.dat.  14.11.2014
(531)	CFE ind.  27.5.1

(732)	 Īpašn.  DANBALT	INTERNATIONAL,	UAB;	V.	Gerulaičio	g.	1,	
Vilnius,	LT-08200,	LT

(740)	 Pārstāvis  Jevgeņija	 GAINUTDINOVA,	 Juridiskā	 firma	
“METIDA”;	Tomsona	iela	24-15,	Rīga,	LV-1013,	LV

(511)	 35 apavu,	izņemot	sporta	kurpju,	mazumtirdzniecības	un	
vairumtirdzniecības	pakalpojumi;	apavu,	izņemot	sporta	
kurpju,	atlase	un	izvietošana	citu	personu	labā,	lai	dotu	
patērētājiem	iespēju	tos	ērti	aplūkot	un	iegādāties

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	807	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-15-202	 (220)	 Pieteik.dat.  20.02.2015
(531)	CFE ind.  3.4.2;	3.4.11;	3.7.3;	3.7.6

(732)	 Īpašn.  Inga	VEIDE;	Krišjāņa	Valdemāra	iela	106/108-6,	Rīga,	
LV-1013,	LV

(740)	 Pārstāvis  Inese	 LŪKINA;	Stokholmas	 iela	 35/37-8,	Rīga,	
LV-1014,	LV

(511)	 29 gaļa,	zivis,	mājputni	un	medījumi;	gaļas	ekstrakti;	
konservēti,	saldēti,	žāvēti	(kaltēti)	un	termiski	apstrādāti	
augļi	un	dārzeņi;	želejas,	ievārījumi,	kompoti;	olas;	piens	
un	piena	produkti;	pārtikas	eļļas	un	tauki

 30 kafija,	tēja,	kakao,	kafijas	aizstājēji;	rīsi;	tapioka	un	sāgo;	
milti	un	labības	produkti;	maize,	maizes	un	konditorejas	
izstrādājumi;	saldējums;	cukurs,	medus,	melases	sīrups;	
raugs,	cepamais	pulveris;	sāls;	sinepes;	etiķis,	garšvielu	
mērces;	garšvielas;	pārtikas	ledus
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 32 alus;	minerālūdeņi,	gāzēti	ūdeņi	un	citi	bezalkoholiskie	
dzērieni;	augļu	dzērieni	un	augļu	sulas;	sīrupi	un	citas	
sastāvdaļas	dzērienu	pagatavošanai

 35 reklāma;	darījumu	vadīšana;	uzņēmumu	pārvaldīšana;	
biroja	darbi

 43 apgāde	ar	uzturu;	viesu	izmitināšana

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	808	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-14-1265	 (220)	 Pieteik.dat.  07.11.2014
(531)	CFE ind.  1.15.17;	25.1.19;	26.11.13;	29.1.13

(591)	Krāsu salikums  gaiši	zaļš,	violets,	balts
(732)	 Īpašn.  PHARM	&	MED,	SIA;	Dzelzavas	 iela	 120G,	Rīga,	

LV-1021,	LV
(511)	 5 farmaceitiskie	un	veterinārie	preparāti;	diētiskā	pārtika	

un	vielas	medicīniskiem	vai	veterināriem	nolūkiem;	
uztura	bagātinātāji	cilvēkam	un	dzīvniekiem

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	809	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-14-1266	 (220)	 Pieteik.dat.  07.11.2014
(531)	CFE ind.  3.9.1;	3.9.24;	25.1.19;	26.11.13;	29.1.13

(591)	Krāsu salikums  gaiši	zaļš,	violets,	balts
(732)	 Īpašn.  PHARM	&	MED,	SIA;	Dzelzavas	 iela	 120G,	Rīga,	

LV-1021,	LV
(511)	 5 farmaceitiskie	un	veterinārie	preparāti;	diētiskā	pārtika	

un	vielas	medicīniskiem	vai	veterināriem	nolūkiem;	
uztura	bagātinātāji	cilvēkam	un	dzīvniekiem

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	810	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-14-1267	 (220)	 Pieteik.dat.  07.11.2014
(531)	CFE ind.  25.1.19;	25.7.7;	26.11.13;	29.1.13

(591)	Krāsu salikums  gaiši	zaļš,	violets,	balts
(732)	 Īpašn.  PHARM	&	MED,	SIA;	Dzelzavas	 iela	 120G,	Rīga,	

LV-1021,	LV
(511)	 5 farmaceitiskie	un	veterinārie	preparāti;	diētiskā	pārtika	

un	vielas	medicīniskiem	vai	veterināriem	nolūkiem;	
uztura	bagātinātāji	cilvēkam	un	dzīvniekiem

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	811	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-14-1268	 (220)	 Pieteik.dat.  07.11.2014
(531)	CFE ind.  1.15.21;	25.1.19;	26.11.13;	29.1.15

(591)	Krāsu salikums  gaiši	zaļš,	violets,	sarkans,	dzeltens,	balts
(732)	 Īpašn.  PHARM	&	MED,	SIA;	Dzelzavas	 iela	 120G,	Rīga,	

LV-1021,	LV
(511)	 5 farmaceitiskie	un	veterinārie	preparāti;	diētiskā	pārtika	

un	vielas	medicīniskiem	vai	veterināriem	nolūkiem;	
uztura	bagātinātāji	cilvēkam	un	dzīvniekiem

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	812	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-14-1276	 (220)	 Pieteik.dat.  19.12.2014
(531)	CFE ind.  27.5.1

(732)	 Īpašn.  TU	JAU	ZINI,	SIA;	Dzirnavu	iela	13-52,	Rīga,	LV-1010,	
LV

(511)	 28 balansa	skrejritenis	bērnu	līdzsvara	attīstīšanai	
(rotaļlieta)

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	813	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-14-1355	 (220)	 Pieteik.dat.  27.11.2014
(531)	CFE ind.  19.13.21;	26.4.6;	26.4.22;	27.5.4;	29.1.14

(591)	Krāsu salikums  gaiši	zaļš,	zaļš,	oranžs,	balts
(732)	 Īpašn.  VP	HOLDINGS,	SIA;	Skolas	iela	38,	Rīga,	LV-1010,	

LV
(511)	 5 farmaceitiskie	un	veterinārie	preparāti;	higiēnas	

līdzekļi	medicīniskiem	nolūkiem;	diētiskā	pārtika	un	
vielas	medicīniskiem	vai	veterināriem	nolūkiem,	uzturs	
zīdaiņiem	un	maziem	bērniem;	uztura	bagātinātāji	
cilvēkam	un	dzīvniekiem;	plāksteri,	pārsienamie	
materiāli;	materiāli	zobu	plombēšanai	un	zobu	
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nospiedumu	izgatavošanai;	dezinfekcijas	līdzekļi;	
preparāti	kaitēkļu	iznīcināšanai;	fungicīdi,	herbicīdi

 30 kafija,	tēja,	kakao,	kafijas	aizstājēji;	rīsi;	tapioka	un	sāgo;	
milti	un	labības	produkti;	maize,	maizes	un	konditorejas	
izstrādājumi;	saldējums;	cukurs,	medus,	melases	sīrups;	
raugs,	cepamais	pulveris;	sāls;	sinepes;	etiķis,	garšvielu	
mērces;	garšvielas;	pārtikas	ledus

 32 alus;	minerālūdeņi,	gāzēti	ūdeņi	un	citi	bezalkoholiskie	
dzērieni;	augļu	dzērieni	un	augļu	sulas;	sīrupi	un	citas	
sastāvdaļas	dzērienu	pagatavošanai

 35 pārtikas	preču	tirdzniecība

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	814	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-14-1356	 (220)	 Pieteik.dat.  27.11.2014
(531)	CFE ind.  19.13.21;	27.5.4;	29.1.14

(591)	Krāsu salikums  gaiši	zaļš,	zaļš,	oranžs,	balts
(732)	 Īpašn.  VP	HOLDINGS,	SIA;	Skolas	iela	38,	Rīga,	LV-1010,	

LV
(511)	 5 farmaceitiskie	un	veterinārie	preparāti;	higiēnas	

līdzekļi	medicīniskiem	nolūkiem;	diētiskā	pārtika	un	
vielas	medicīniskiem	vai	veterināriem	nolūkiem,	uzturs	
zīdaiņiem	un	maziem	bērniem;	uztura	bagātinātāji	
cilvēkam	un	dzīvniekiem;	plāksteri,	pārsienamie	
materiāli;	materiāli	zobu	plombēšanai	un	zobu	
nospiedumu	izgatavošanai;	dezinfekcijas	līdzekļi;	
preparāti	kaitēkļu	iznīcināšanai;	fungicīdi,	herbicīdi

 30 kafija,	tēja,	kakao,	kafijas	aizstājēji;	rīsi;	tapioka	un	sāgo;	
milti	un	labības	produkti;	maize,	maizes	un	konditorejas	
izstrādājumi;	saldējums;	cukurs,	medus,	melases	sīrups;	
raugs,	cepamais	pulveris;	sāls;	sinepes;	etiķis,	garšvielu	
mērces;	garšvielas;	pārtikas	ledus

 32 alus;	minerālūdeņi,	gāzēti	ūdeņi	un	citi	bezalkoholiskie	
dzērieni;	augļu	dzērieni	un	augļu	sulas;	sīrupi	un	citas	
sastāvdaļas	dzērienu	pagatavošanai

 35 pārtikas	preču	tirdzniecība

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	815	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-14-1260	 (220)	 Pieteik.dat.  05.11.2014
(531)	CFE ind.  27.3.15;	29.1.13

(591)	Krāsu salikums  pelēks,	sarkans,	balts
(732)	 Īpašn.  VELO	SOCK,	SIA;	Tomsona	 iela	25	k-1-189,	Rīga,	

LV-1013,	LV
(740)	 Pārstāvis  Ludmila	 IVANOVA,	Patentu	 aģentūra	 “TESIO”;	

Kronvalda	bulvāris	3,	Rīga,	LV-1010,	LV
(511)	 12 velosipēdu	aksesuāri,	kas	ietverti	šajā	klasē,	proti,	

stūres	pārvalki,	sēdekļu	pārvalki	un	velosipēdu	pārvalki
 25 apģērbi,	to	skaitā	velosipēdistu	apģērbi

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	816	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-14-271	 (220)	 Pieteik.dat.  01.05.2004

BIODERMA
(600)	 Kopienas	preču	zīmes	003136892	daļēja	konversija
(732)	 Īpašn.  LABORATOIRE	BIODERMA	 (Société	 par	Actions	

Simplifiée);	75.	cours	Albert	Thomas,	Lyon,	69003,	FR
(740)	 Pārstāvis  Kristīne	OSTROVSKA,	Aģentūra	 “PĒTERSONA	

PATENTS”;	Ausekļa	iela	2	-	2,	Rīga,	LV-1010,	LV

(511)	 3 ziepes	un	kosmētiskie	līdzekļi	uz	bioloģiski	aktīvu	vielu	
bāzes

 5 ārstnieciskās	kosmētikas	līdzekļi	uz	bioloģiski	aktīvu	
vielu	bāzes

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	817	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-15-27	 (220)	 Pieteik.dat.  09.01.2015
(531)	CFE ind.  27.5.17;	29.1.14

(591)	Krāsu salikums  aveņsarkans,	zils,	melns,	balts
(732)	 Īpašn.  ELECTRONIC	MARKET	 DEVELOPMENT	AND	

INVESTMENT,	SIA;	Valmieras	iela	43-2,	Rīga,	LV-1009,	LV
(740)	 Pārstāvis  Kristīne	OSTROVSKA,	Aģentūra	 “PĒTERSONA	

PATENTS”;	Ausekļa	iela	2	-	2,	Rīga,	LV-1010,	LV
(511)	 35 apģērbu,	apavu,	tai	skaitā	apģērbu,	apavu	un	

galvassegu	aksesuāru	un	piederumu,	kā	arī	
somu,	šaļļu,	cimdu,	lakatu,	bižutērijas	un	rotaslietu	
mazumtirdzniecības	un	vairumtirdzniecības	pakalpojumi,	
arī	ar	Interneta	starpniecību

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	818	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-15-29	 (220)	 Pieteik.dat.  10.01.2015
(531)	CFE ind.  27.5.4;	29.1.11

(591)	Krāsu salikums  zeltains
(732)	 Īpašn.  LAIMA,	AS;	Miera	iela	22,	Rīga,	LV-1001,	LV
(740)	 Pārstāvis  Gatis	MERŽVINSKIS,	Aģentūra	 “PĒTERSONA	

PATENTS”;	Ausekļa	iela	2	-	2,	Rīga,	LV-1010,	LV
(511)	 30 konditorejas	izstrādājumi,	šokolāde	un	šokolādes	

izstrādājumi,	šokolādes	konfektes;	saldējums

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	819	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-15-122	 (220)	 Pieteik.dat.  30.01.2015
(531)	CFE ind.  27.5.24
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(732)	 Īpašn.  Aleksandra	ŠTEINA;	 Jūrmalas	gatve	101-21,	Rīga,	
LV-1029,	LV

(740)	 Pārstāvis  Anda	 BRIEDE,	Aģentūra	 “INTELS	 LATVIJA”;	
Akadēmijas	laukums	1,	Rīga,	LV-1050,	LV

(511)	 14 cēlmetāli	un	to	sakausējumi,	no	cēlmetāliem	izgatavoti	
vai	ar	tiem	pārklāti	izstrādājumi,	kas	nav	ietverti	citās	
klasēs;	juvelierizstrādājumi,	rotaslietas,	dārgakmeņi

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	820	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-15-123	 (220)	 Pieteik.dat.  30.01.2015

STEIN jewellery
(732)	 Īpašn.  Aleksandra	ŠTEINA;	 Jūrmalas	gatve	101-21,	Rīga,	

LV-1029,	LV
(740)	 Pārstāvis  Anda	 BRIEDE,	Aģentūra	 “INTELS	 LATVIJA”;	

Akadēmijas	laukums	1,	Rīga,	LV-1050,	LV
(511)	 14 cēlmetāli	un	to	sakausējumi,	no	cēlmetāliem	izgatavoti	

vai	ar	tiem	pārklāti	izstrādājumi,	kas	nav	ietverti	citās	
klasēs;	juvelierizstrādājumi,	rotaslietas,	dārgakmeņi

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	821	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-14-891	 (220)	 Pieteik.dat.  04.08.2014
(531)	CFE ind.  3.5.1;	6.1.2;	25.1.5;	26.1.1;	26.1.3;	26.1.13;	

26.1.15;	29.1.15

(591)	Krāsu salikums  dzeltens,	pelēks,	melns,	balts,	gaiši	zils
(732)	 Īpašn.  Edijs	LAĶIS;	Kaimiņu	iela	12,	Valmiera,	LV-4200,	LV
	 Ģirts	MIGLĀNS;	Kaimiņu	iela	12,	Valmiera,	LV-4200,	LV
(511)	 18 āda	un	ādas	imitācijas,	izstrādājumi	no	šiem	

materiāliem,	kas	nav	ietverti	citās	klasēs,	proti,	
dzīvnieku	ādas,	ceļasomas	un	čemodāni;	lietussargi	
un	saulessargi;	spieķi;	pātagas,	zirglietas	un	seglinieku	
izstrādājumi

 31 graudi	un	lauksaimniecības,	dārzkopības,	mežkopības	
produkcija,	kas	nav	ietverta	citās	klasēs;	dzīvnieki;	svaigi	
augļi	un	dārzeņi;	sēklas;	augi	un	ziedi;	dzīvnieku	barība;	
iesals

(111)	 Reģ. Nr.  M	68	822	 (151)	 Reģ. dat.  20.06.2015
(210)	 Pieteik.  M-14-307	 (220)	 Pieteik.dat.  12.03.2014

SHINE SPA
(732)	 Īpašn.  SHERATON	INTERNATIONAL	IP,	LLC;	One	StarPoint,	

Stamford,	CT,	06902,	US
(740)	 Pārstāvis  Gatis	MERŽVINSKIS,	Aģentūra	 “PĒTERSONA	

PATENTS”;	Ausekļa	iela	2	-	2,	Rīga,	LV-1010,	LV
(511)	 44 dienas	SPA	pakalpojumi;	skaistumkopšanas	un	

masāžas	pakalpojumi
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Preču zīmju pieteikumu numerācijas rādītājs

 (210) Pieteikuma (111) Reģistrācijas (210) Pieteikuma (111) Reģistrācijas      
  numurs  numurs  numurs  numurs

 M-14-269 M 68 796
 M-14-271 M 68 816
 M-14-307 M 68 822
 M-14-632 M 68 724
 M-14-706 M 68 725
 M-14-838 M 68 726
 M-14-891 M 68 821
 M-14-920 M 68 727
 M-14-1076 M 68 751
 M-14-1112 M 68 728
 M-14-1115 M 68 729
 M-14-1151 M 68 730
 M-14-1152 M 68 731
 M-14-1169 M 68 780
 M-14-1214 M 68 732
 M-14-1237 M 68 804
 M-14-1252 M 68 781
 M-14-1253 M 68 733
 M-14-1255 M 68 734
 M-14-1260 M 68 815
 M-14-1265 M 68 808
 M-14-1266 M 68 809
 M-14-1267 M 68 810
 M-14-1268 M 68 811
 M-14-1276 M 68 812
 M-14-1285 M 68 782
 M-14-1288 M 68 805
 M-14-1291 M 68 800
 M-14-1292 M 68 801
 M-14-1308 M 68 802
 M-14-1324 M 68 806
 M-14-1341 M 68 737
 M-14-1345 M 68 738
 M-14-1346 M 68 747
 M-14-1350 M 68 735
 M-14-1351 M 68 736
 M-14-1355 M 68 813
 M-14-1356 M 68 814
 M-14-1363 M 68 739
 M-14-1378 M 68 740
 M-14-1407 M 68 797
 M-14-1408 M 68 798
 M-14-1419 M 68 803
 M-14-1431 M 68 741
 M-14-1436 M 68 742
 M-14-1447 M 68 743
 M-14-1462 M 68 750
 M-14-1465 M 68 744
 M-14-1466 M 68 745
 M-14-1467 M 68 746
 M-15-4 M 68 748
 M-15-21 M 68 783
 M-15-24 M 68 749
 M-15-26 M 68 784
 M-15-27 M 68 817
 M-15-29 M 68 818
 M-15-37 M 68 785
 M-15-38 M 68 786
 M-15-46 M 68 752
 M-15-47 M 68 753
 M-15-50 M 68 799
 M-15-56 M 68 754
 M-15-64 M 68 755
 M-15-70 M 68 787
 M-15-71 M 68 788
 M-15-74 M 68 756
 M-15-101 M 68 757
 M-15-102 M 68 758
 M-15-103 M 68 789
 M-15-104 M 68 790
 M-15-105 M 68 791
 M-15-106 M 68 794
 M-15-108 M 68 759
 M-15-113 M 68 760
 M-15-122 M 68 819
 M-15-123 M 68 820

 M-15-128 M 68 792
 M-15-135 M 68 762
 M-15-143 M 68 763
 M-15-144 M 68 764
 M-15-148 M 68 761
 M-15-152 M 68 766
 M-15-153 M 68 767
 M-15-157 M 68 765
 M-15-164 M 68 768
 M-15-165 M 68 793
 M-15-169 M 68 769
 M-15-176 M 68 770
 M-15-202 M 68 807
 M-15-206 M 68 771
 M-15-207 M 68 772
 M-15-217 M 68 773
 M-15-218 M 68 774
 M-15-219 M 68 775
 M-15-258 M 68 779
 M-15-274 M 68 776
 M-15-306 M 68 777
 M-15-328 M 68 795
 M-15-354 M 68 778
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Preču zīmju īpašnieku rādītājs

 (732) Īpašnieks (210) Pieteikuma (732) Īpašnieks (210) Pieteikuma      
    numurs    numurs

ACCADEMIA, SIA M-14-1308
ADAMA AGAN LTD. M-14-1341
BALTIJAS ELEKTRO SABIEDRĪBA,   
 SIA M-14-1151
  M-14-1152
BERZINS INVESTMENT LTD, SIA M-14-1346
BODY FASHION, SIA M-14-1214
BRIŅĶIS Rolands M-15-70
  M-15-71
BRITISH AMERICAN TOBACCO   
 (BRANDS) LIMITED M-15-104
  M-15-105
CĒSU ALUS, AS M-15-143
  M-15-144
CHINA TOBACCO HUNAN
 INDUSTRIAL CO., LTD M-14-1291
  M-14-1292
CREAM FINANCE HOLDING LTD M-14-1350
  M-14-1351
DANBALT INTERNATIONAL, UAB M-14-1324
DAUGINS Artis M-15-135
ELECTRONIC MARKET
 DEVELOPMENT AND   
 INVESTMENT, SIA M-15-27
FRY Roger M-15-103
GATE MS, SIA M-15-56
GOLUBŅIČIJS Dmitrijs M-15-113
GOOD SIGN COMPANY, SIA M-14-1237
GRIGORIUS HOLDINGS, SIA M-14-632
  M-14-1285
HUIDA SANITARY WARE CO.,   
 LTD. M-15-106
IDEAL SOLUTIONS,   
 AS IM ARVUTID FILIĀLE M-14-1345
INDEX CEPTUVE, SIA M-14-1115
INFINITY CHOICE, SIA M-14-1112
INTEGRAL SYSTEMS, SIA M-15-64
INTERNATIONAL HOTEL
 OPERATOR COMPANY, SIA M-15-219
YAPPY KIDS, SIA M-15-128
KALNIŅŠ Neils M-15-135
LABORATOIRE BIODERMA
 (SOCIÉTÉ PAR ACTIONS
 SIMPLIFIÉE) M-14-271
LADIGINA Tatjana M-15-4
LAIMA, AS M-15-29
LAĶIS Edijs M-14-891
LATVIJAS MOBILAIS TELEFONS,   
 SIA  M-15-152
  M-15-153
LATVIJAS TELEVĪZIJA,   
 VALSTS SIA M-14-1363
LIELMUIŽA, SIA M-14-269
MAKAVELI, SIA M-15-176
MĀJO, SIA M-15-148
MEŽAPARKA REZIDENCES, SIA M-15-207
MIGLĀNS Ģirts M-14-891
MIĶELSONE Līva M-14-1169
MIS UN MISTERS OGRE,
 BIEDRĪBA M-14-920
NAPOLEON GAMES N.V. M-15-21
NOSENKO Nataļja M-14-1462
ODA FURNITURE, SIA M-15-165
ONEJOY, SIA M-14-1378
ONFIRE CHARCOAL SDN. BHD. M-14-1253
ORKLA HEALTH UAB M-14-1076
OSAMA DISTRIBUTORS,
 UAB "OSAMA" FILIĀLE M-15-169
PHARM & MED, SIA M-14-1265
  M-14-1266
  M-14-1267
  M-14-1268
POLAR BEK DAUGAVA, SIA M-15-274
REPLACEIT, SIA M-15-157
RĒZEKNES SATIKSME, SIA M-15-74
RHEA TRADING, SIA M-14-1255

ROSLOVS Konstantins M-15-50
RS MEDIA, SIA M-14-1419
SHERATON INTERNATIONAL IP,   
 LLC M-14-307
SILVANOLS, SIA M-14-1288
SIMSONE Aija M-14-706
SOCIEDAD ANONIMA   
 VIÑA SANTA RITA M-14-1407
SOFT-FX HOLDINGS LTD. M-15-306
SPILVA, SIA M-14-1465
  M-14-1466
  M-14-1467
STIEFEL LABORATORIES, INC. M-15-164
STORENT INVESTMENTS, AS M-15-328
SUR ANDINO S.A. M-14-1408
ŠTEINA Aleksandra M-15-122
  M-15-123
T. N. ROZALINDE, SIA M-15-217
  M-15-218
TACSOL, SIA M-15-206
TEVA PHARMACEUTICAL
 INDUSTRIES LIMITED M-14-1252
TRASTA KOMERCBANKA, AS M-15-46
  M-15-47
  M-15-101
  M-15-102
TU JAU ZINI, SIA M-14-1276
TV 3 LATVIA, SIA M-15-24
UNILEVER N.V. M-14-1436
UNISEL CO, SIA M-15-26
VAĻŅU 49, SIA M-15-258
VAŽŅINA Kristina M-15-354
VEIDE Inga M-15-202
VELO SOCK, SIA M-14-1260
VĒL VAIRĀK SAULES, SIA M-15-108
VĪNA TEĀTRIS, SIA M-14-838
VP HOLDINGS, SIA M-14-1355
  M-14-1356
WING GLOBAL LTD
 CORPORATION NEW YORK M-14-1447
ŽUBULIS Lauris M-14-1431
ŽURNĀLS SANTA, SIA M-15-37
  M-15-38
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Preču zīmju rādītājs pēc preču un pakalpojumu klasēm

 (511) Nicas (111) Reģistrācijas (511) Nicas (111) Reģistrācijas (511) Nicas (111) Reģistrācijas 
  klasifikācijas  numurs  klasifikācijas  numurs  klasifikācijas  numurs 
  indekss    indekss    indekss

 3 M 68 742
  M 68 804
  M 68 816
 4 M 68 733
 5 M 68 737
  M 68 751
  M 68 768
  M 68 781
  M 68 805
  M 68 808
  M 68 809
  M 68 810
  M 68 811
  M 68 813
  M 68 814
  M 68 816
 9 M 68 730
  M 68 731
  M 68 738
  M 68 749
  M 68 755
  M 68 771
  M 68 773
  M 68 774
  M 68 777
 11 M 68 730
  M 68 731
  M 68 794
 12 M 68 762
  M 68 815
 14 M 68 819
  M 68 820
 15 M 68 738
  M 68 750
 16 M 68 725
  M 68 766
  M 68 767
  M 68 771
  M 68 785
  M 68 786
 18 M 68 774
  M 68 821
 20 M 68 792
  M 68 793
 21 M 68 726
 25 M 68 774
  M 68 815
 27 M 68 780
 28 M 68 774
  M 68 783
  M 68 812
 29 M 68 728
  M 68 751
  M 68 754
  M 68 784
  M 68 804
  M 68 807
 30 M 68 734
  M 68 740
  M 68 744
  M 68 745
  M 68 746
  M 68 751
  M 68 759
  M 68 787
  M 68 788
  M 68 804
  M 68 807
  M 68 813
  M 68 814
  M 68 818
 31 M 68 784
  M 68 821
 32 M 68 726

 32 M 68 741
  M 68 751
  M 68 764
  M 68 787
  M 68 788
  M 68 807
  M 68 813
  M 68 814
 33 M 68 743
  M 68 763
  M 68 769
  M 68 797
  M 68 798
 34 M 68 790
  M 68 791
  M 68 800
  M 68 801
 35 M 68 725
  M 68 726
  M 68 732
  M 68 735
  M 68 736
  M 68 738
  M 68 739
  M 68 740
  M 68 754
  M 68 759
  M 68 762
  M 68 765
  M 68 766
  M 68 767
  M 68 782
  M 68 796
  M 68 803
  M 68 806
  M 68 807
  M 68 813
  M 68 814
  M 68 817
 36 M 68 735
  M 68 736
  M 68 747
  M 68 752
  M 68 753
  M 68 757
  M 68 758
  M 68 772
  M 68 782
 37 M 68 738
  M 68 762
  M 68 765
  M 68 772
  M 68 795
  M 68 796
 38 M 68 724
  M 68 739
  M 68 766
  M 68 767
  M 68 783
  M 68 803
 39 M 68 748
  M 68 756
  M 68 795
  M 68 799
 40 M 68 782
 41 M 68 727
  M 68 738
  M 68 739
  M 68 749
  M 68 760
  M 68 766
  M 68 767
  M 68 771
  M 68 783

 41 M 68 789
  M 68 802
  M 68 803
 42 M 68 724
  M 68 738
  M 68 761
  M 68 762
  M 68 771
 43 M 68 726
  M 68 729
  M 68 740
  M 68 759
  M 68 770
  M 68 775
  M 68 776
  M 68 778
  M 68 779
  M 68 807
 44 M 68 822
 45 M 68 738
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Reģistrētie dizainparaugi
	 Šajā	sadaļā	Patentu	valde	turpina	publicēt	oficiālos	paziņojumus	par	dizainparaugu	reģistrācijām,	kas	veiktas	atbilstoši	2004.	gada	
28.	oktobra	Dizainparaugu likumam. Publikācijas	ir	sakārtotas	reģistrācijas	numuru	secībā.	Katra	publikācija	satur	datus,	kas	dizainparauga	
reģistrācijas	brīdī	iekļauti	Valsts	reģistra	ziņās,	kā	arī	dizainparauga	attēlu	vai	attēlus.
	 Dizainparauga	reģistrācija	ir	spēkā	piecus	gadus,	skaitot	no	pieteikuma	datuma.	Šim	termiņam	beidzoties,	reģistrāciju	var	atjaunot	ikreiz	
uz	jaunu	piecu	gadu	periodu	līdz	dizainparaugu	aizsardzības	maksimālajam	termiņam	-	25	gadiem	no	pieteikuma	datuma	(Dizainparaugu 
likums,	31.	pants).	Ar	dienu,	kad	reģistrētais	dizainparaugs	publicēts	(datums,	kas	norādīts	katras	lappuses	augšmalā),	pilnā	apjomā	stājas	
spēkā	dizainparauga	īpašnieka	tiesības	(Dizainparaugu likums,	12.	pants).
	 Ar	publikācijas	dienu	iestājas	iebildumu	periods.	Iebildumu	var	iesniegt	triju	mēnešu	laikā	pēc	publikācijas,	pamatojoties	uz	Dizainparaugu 
likuma	37.	panta	pirmās	daļas	1.,	2.,	4.,	5.,	6.,	7.	vai	8.	punkta	noteikumiem	(Dizainparaugu likums,	28.	pants).

 Starptautiski pieņemtie kodi (INID kodi), kas izmantoti 
dizainparaugu bibliogrāfisko datu identificēšanai:
(11)	 Reģistrācijas	numurs

	 Registration	number
(15)	 Reģistrācijas	datums

	 Registration	date
(21)	 Pieteikuma	numurs
	 Application	number

(22)	 Pieteikuma	datums
	 Filing	date	of	the	application

(23)	 Izstādes	prioritātes	dati

	 Exhibition	priority	data
(28)	 Dizainparaugu	skaits	kompleksā	reģistrācijā

	 Number	of	designs	included	(in	case	of	multiple	registration)
(30)	 Konvencijas	prioritātes	dati: 
	 pieteikuma	numurs,	pieteikuma	datums,	valsts	kods

	 Convention	priority	data: 
	 application	number,	filing	date,	code	of	country

(46)	 Publikācijas	atlikšanas	termiņš
	 Deferment	expiration	term
(51) 	 Dizainparaugu	starptautiskās	klasifikācijas 
	 (Lokarno	klasifikācijas,	saīs.	LOC)	indeksi:	klase, 
	 apakšklase

	 Indication	of	International	Classification	for	Industrial 
	 Designs	(Locarno	Classification	-	LOC):	class,	subclass

(54)	 Izstrādājuma	nosaukums	/	izstrādājumu	nosaukumi

	 Indication	of	product(s)	covered
(58)	 Reģistrācijas	grozījumu	ieraksta	datums	(īpašumtiesību	
	 pāreja,	grozījumi	vārdos,	nosaukumos	vai	adresēs,	 	
	 reģistrācijas	darbības	pārtraukšana	u.tml.)

	 Date	of	recording	of	a	transaction	in	respect	of	the	 	
	 registration	(change	in	ownership,	change	in	name	or	 	
	 address,	termination	of	protection,	etc.)

(62)	 Dati	par	sākotnējo	pieteikumu,	no	kura	šis	pieteikums 
	 nodalīts

	 Data	of	the	initial	application	from	which	the	present 
	 application	has	been	divided	up
(72)	 Dizainers	/	dizaineri,	valsts	kods

	 Designer(s),	code	of	country

(73)	 Īpašnieks	/	īpašnieki,	adrese,	valsts	kods

	 Name	and	address	of	the	owner(s),	code	of	country
(74)	 Pārstāvis	(patentpilnvarotais,	dizainparaugu	aģents),	adrese
	 Representative	(attorney),	address

(78)	 Jaunais	īpašnieks	/	jaunie	īpašnieki,	adrese,	valsts	kods 
	 (īpašumtiesību	maiņas	gadījumā)

	 Name	and	address	of	the	new	owner(s),	code	of	country 
	 (in	case	of	change	in	ownership)

(51)			LOC kl.  23-02
(11)	 Reģ. Nr.  D	15	566	 (15)	Reģ. dat.  20.06.2015
(21)	 Pieteik.  D-14-34	 (22)	Pieteik.dat. 05.12.2014
(72)	 Dizainers  Anata	BALODE	(LV)
(73)	 Īpašnieks  DP14,	SIA;	Aizkraukles	iela	12A-2,	Rīga,	LV-1006,	

LV
(54)	 VANNA
(28)	 Dizainparaugu skaits  5

1.01

1.02

2.01



977

Reģistrētie dizainparaugi Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi - 20.06.2015

3.01

3.02

4.01

4.02

5.01

5.02

5.03
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(51)			LOC kl.  19-08,	32-00
(11)	 Reģ. Nr.  D	15	567	 (15)	Reģ. dat.  20.06.2015
(21)	 Pieteik.  D-15-13	 (22)	Pieteik.dat. 05.03.2015
(72)	 Dizainers  Alla	MOSEJEVA	(LV)
(73)	 Īpašnieks  AMI,	SIA	-	firma	ar	mākslas	novirzienu;	Blaumaņa	

iela	6,	Rīga,	LV-1011,	LV
(74)	 Pārstāvis  Ludmila	 IVANOVA,	Patentu	 aģentūra	 “TESIO”;	

Kronvalda	bulvāris	3,	Rīga,	LV-1010,	LV
(54)	 ZĪMĒJUMS, DEKORATĪVS ELEMENTS

1.01

(51)			LOC kl.  6-04
(11)	 Reģ. Nr.  D	15	568	 (15)	Reģ. dat.  20.06.2015
(21)	 Pieteik.  D-15-21	 (22)	Pieteik.dat. 25.05.2015
(72)	 Dizainers  Jevgeņija	FROLOVA	(LV)
(73)	 Īpašnieks  Jevgeņija	FROLOVA;	Vidzemes	aleja	2-21,	Rīga,	

LV-1024,	LV
(54)	 KUMODE

1.01

(51)			LOC kl.  11-03
(11)	 Reģ. Nr.  D	15	569	 (15)	Reģ. dat.  20.06.2015
(21)	 Pieteik.  D-15-23	 (22)	Pieteik.dat. 22.05.2015
(72)	 Dizainers  Jānis	KOZLOVSKIS	(LV)
(73)	 Īpašnieks  Jānis	KOZLOVSKIS;	Vītolu	iela	6/10-15,	Liepāja,	

LV-3401,	LV
(54)	 MONĒTA

1.01

1.02
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(51)			LOC kl.  7-05
(11)	 Reģ. Nr.  D	15	570		 (15)	Reģ. dat.  20.06.2015
(21)	 Pieteik.  D-15-24		 (22)	Pieteik.dat. 04.06.2015
(72)	 Dizainers  Ivita	SKUDIĶE	(LV)
(73)	 Īpašnieks  Ivita	SKUDIĶE;	Nākotnes	iela	49,	Sigulda,	LV-2150,	

LV
(54)	 GLUDINĀMAIS DĒLIS

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05
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GROZĪJUMI PATENTU REĢISTRĀ

Patenta īpašnieka maiņa
(Patentu likuma 51. panta otrā daļa)

(11) EP 2201390
(73) Energyinfo AS; Herman Wildenveys gate, 11, 

3292 Stavern, NO
(74) Vladimirs ANOHINS, Patentu aģentūra TRIA 

ROBIT; Vīlandes iela 5, Rīga, LV-1010, LV
Ieraksts valsts reģistrā: 08.06.2015

 
(11) EP 1865976
(73) Cardiorentis AG; Steinhauser Str. 74, 6300 Zug, 

CH
(74) Vladimirs ANOHINS, Patentu aģentūra TRIA 

ROBIT; Vīlandes iela 5, Rīga, LV-1010, LV
Ieraksts valsts reģistrā: 08.06.2015

(11) EP 1677214, EP 2035799
(73) Microsoft Technology Licensing, LLC; 

One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, US
(74) Baiba KRAVALE, Patentu birojs ALFA-PATENTS; 

a/k 109, Rīga, LV-1082, LV
Ieraksts valsts reģistrā: 09.06.2015

Licences
(Patentu likuma 52. panta ceturtā daļa)

(11) EP 2405749
(54) ZEMAS FREKVENCES GLATIRAMĒRA 

ACETĀTA TERAPIJA
(73) Yeda Research and Development Co., Ltd.; 

P.O. Box 95, 76100 Rehovot, IL
Licenciāts: Teva Pharmaceutical Industries Ltd; 

R&D Division, P.O. Box 1142, Jerusalem 91010, IL
Licences veids: izņēmuma licence
Licences darbības laiks: 

no: 08.05.2013 
līdz: skatīt līguma nosacījumus

Ieraksts valsts reģistrā: 09.05.2015

(11) LV 14647
(54) BIOLOĢISKI AKTĪVA HUMĪNU PRODUKTA 

IEGŪŠANAS PAŅĒMIENS
(73) Vladimir DEMENTJEV; Jasmīnu iela 30, Mežāres, 

Babītes pag., Babītes nov., LV-2101, LV
 Oļegs BRAŽKO; Viestura aleja 2, Ogre, 

Ogres nov., LV-5001, LV
Licenciāts: BIRD GROUP, SIA; Mārstaļu iela 12, Rīga, 

LV-1050, LV
Licences veids: vienkāršā licence
Licences darbības laiks: 

no: 25.02.2015 
līdz: 09.06.2015

Ieraksts valsts reģistrā: 06.03.2015

Patenta īpašnieka adreses maiņa
(Patentu likuma 47. panta trešā daļa)

(11) EP 1313482, EP 1315502, EP 1865990
(73) Unimed Pharmaceuticals, LLC; 901 Sawyer Road, 

Marietta, GA 30062, US
 Besins Healthcare Luxembourg SARL; 

2-8 rue Julien Vesque, L-2668 Luxembourg, LU
Ieraksts valsts reģistrā: 08.06.2015

(11) EP 1937276
(73) Unimed Pharmaceuticals, LLC; 

c/o Abbott Laboratories, 100 Abbott Park Road, 
Department 0377, Building AP6A-1, Abbott Park, 
IL 60064-6008, US

 Besins Healthcare Luxembourg SARL; 
2-8 rue Julien Vesque, L-2668 Luxembourg, LU

Ieraksts valsts reģistrā: 09.06.2015

Patenta pirmstermiņa atzīšana par spēkā neesošu
(Patentu likuma 55. panta pirmās daļas 2. punkts)

Tiek norādīts patenta numurs un tā darbības termiņa beigu datums

LV 12189 12.10.2014
LV 12208 26.10.2014
LV 12810 16.10.2014
LV 13284 13.10.2014
LV 13811 09.10.2014
LV 13835 17.10.2014
LV 13861 02.10.2014
LV 14146 20.10.2014
LV 14436 10.10.2014
LV 14448 04.10.2014
LV 14457 20.10.2014
LV 14460 26.10.2014
LV 14463 24.10.2014
LV 14622 02.10.2014
LV 14660 08.10.2014

Eiropas patenta pirmstermiņa atzīšana par spēkā neesošu
(Patentu likuma 73. panta pirmā daļa un

55. panta pirmās daļas 2. punkts)

Tiek norādīts patenta numurs un tā darbības termiņa beigu datums

EP 0708103 18.10.2014
EP 0710618 27.10.2014
EP 0844359 17.10.2014
EP 0858325 30.10.2014
EP 0858343 31.10.2014
EP 0859634 23.10.2014
EP 0861156 23.10.2014
EP 0948690 30.10.2014
EP 0954333 24.10.2014
EP 1024105 01.10.2014
EP 1033132 15.10.2014
EP 1038525 15.10.2014
EP 1121099 12.10.2014
EP 1123284 19.10.2014
EP 1144454 25.10.2014
EP 1226135 19.10.2014
EP 1341749 15.10.2014
EP 1375503 22.10.2014
EP 1440215 11.10.2014
EP 1441723 09.10.2014
EP 1441769 28.10.2014
EP 1446122 04.10.2014
EP 1451416 21.10.2014
EP 1480653 31.10.2014
EP 1531117 08.10.2014
EP 1555265 22.10.2014
EP 1556382 21.10.2014
EP 1558262 24.10.2014
EP 1567442 31.10.2014
EP 1587860 02.10.2014
EP 1783161 02.10.2014
EP 1796215 31.10.2006
EP 1802334 21.10.2005
EP 1802571 10.10.2005
EP 1803144 11.10.2005
EP 1806973 21.10.2005
EP 1807434 18.10.2005
EP 1809147 26.10.2005
EP 1814531 21.10.2005
EP 1914058 11.10.2007
EP 1933654 04.10.2006
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EP 1941535 26.10.2005
EP 1948620 12.10.2006
EP 1949913 05.10.2006
EP 1951674 24.10.2006
EP 2055194 29.10.2007
EP 2055198 29.10.2007
EP 2078107 10.10.2007
EP 2081937 18.10.2007
EP 2081944 11.10.2007
EP 2084162 18.10.2007
EP 2094684 22.10.2007
EP 2099784 22.10.2007
EP 2200642 17.10.2008
EP 2203175 02.10.2008
EP 2212282 14.10.2008
EP 2218699 21.10.2008
EP 2364185 22.10.2009

GROZĪJUMI VALSTS DIZAINPARAUGU REĢISTRĀ

Reģistrācijas atjaunošana
(Dizainparaugu likuma 31. pants, Pārejas noteikumu 7. punkts)

 
Tiek norādīts dizainparauga reģistrācijas numurs un reģistrācijas 
atjaunošanas datums

D 10 164 20.06.2015
D 10 165 20.06.2015
D 15 055 25.07.2015
D 15 057 31.05.2015

Dizainparauga izslēgšana no reģistra
(Dizainparaugu likuma 40. pants)

Tiek norādīts dizainparauga reģistrācijas numurs un reģistrācijas 
beigu datums

D 10 511 06.10.2014
D 10 513 21.10.2014
D 10 514 21.10.2014
D 15 015 18.10.2014
D 15 113 04.01.2012
D 15 297 16.10.2014
D 15 305 19.10.2014

GROZĪJUMI VALSTS PREČU ZĪMJU REĢISTRĀ

Zīmes reģistrācijas atjaunošana
(likuma “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 

21. panta otrā daļa)

Tiek norādīts zīmes reģistrācijas numurs un reģistrācijas atjauno-
šanas datums

 M 30 712 14.06.2015
 M 37 263 13.06.2015
 M 37 269 14.06.2015
 M 37 270 14.06.2015
 M 37 274 20.06.2015
 M 37 276 26.06.2015
 M 37 290 10.07.2015
 M 37 291 12.07.2015
 M 37 292 12.07.2015
 M 37 299 24.08.2015
 M 37 300 24.08.2015
 M 37 301 24.08.2015
 M 37 302 28.08.2015
 M 37 304 21.09.2015
 M 37 305 21.09.2015
 M 37 359 06.06.2015

 M 37 360 28.06.2015
 M 37 390 18.07.2015
 M 37 391 18.07.2015
 M 37 392 19.07.2015
 M 37 393 19.07.2015
 M 37 395 19.07.2015
 M 37 462 24.05.2015
 M 37 465 24.05.2015
 M 37 467 24.05.2015
 M 37 472 01.06.2015
 M 37 475 05.06.2015
 M 37 488 11.07.2015
 M 37 489 11.07.2015
 M 37 493 22.08.2015
 M 37 499 30.08.2015
 M 37 501 30.08.2015
 M 37 505 30.08.2015
 M 37 507 30.08.2015
 M 37 512 30.08.2015
 M 37 513 30.08.2015
 M 37 516 30.08.2015
 M 37 517 30.08.2015
 M 37 521 30.08.2015
 M 37 531 30.08.2015
 M 37 533 30.08.2015
 M 37 534 30.08.2015
 M 37 536 30.08.2015
 M 37 538 30.08.2015
 M 37 542 20.09.2015
 M 37 571 10.07.2015
 M 37 574 04.09.2015
 M 37 598 27.06.2015
 M 37 608 06.06.2015
 M 37 688 31.05.2015
 M 37 697 06.07.2015
 M 37 708 18.07.2015
 M 37 709 18.07.2015
 M 37 792 09.06.2015
 M 37 799 21.06.2015
 M 37 802 30.06.2015
 M 37 830 26.10.2015
 M 37 831 26.10.2015
 M 37 840 29.11.2015
 M 37 881 08.06.2015
 M 37 887 28.06.2015
 M 37 888 28.06.2015
 M 37 889 28.06.2015
 M 37 890 04.07.2015
 M 37 994 12.06.2015
 M 37 995 12.06.2015
 M 38 025 04.09.2015
 M 38 026 04.09.2015
 M 38 037 13.09.2015
 M 38 038 13.09.2015
 M 38 042 21.09.2015
 M 38 043 21.09.2015
 M 38 077 07.11.2015
 M 38 078 07.11.2015
 M 38 167 22.05.2015
 M 38 168 22.05.2015
 M 38 172 20.06.2015
 M 38 173 20.06.2015
 M 38 175 06.07.2015
 M 38 181 18.07.2015
 M 38 187 25.07.2015
 M 38 193 29.08.2015
 M 38 194 30.08.2015
 M 38 198 13.09.2015
 M 38 206 21.09.2015
 M 38 207 21.09.2015
 M 38 238 01.12.2015
 M 38 239 01.12.2015
 M 38 257 24.10.2015
 M 38 258 24.10.2015
 M 38 298 07.11.2015
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 M 38 478 12.06.2015
 M 38 480 06.07.2015
 M 38 498 08.08.2015
 M 38 500 29.08.2015
 M 38 503 05.09.2015
 M 38 509 20.09.2015
 M 38 510 20.09.2015
 M 38 511 20.09.2015
 M 38 512 20.09.2015
 M 38 518 20.09.2015
 M 38 519 20.09.2015
 M 38 548 23.10.2015
 M 38 556 27.10.2015
 M 38 565 01.11.2015
 M 38 569 06.11.2015
 M 38 586 17.11.2015
 M 38 601 28.11.2015
 M 38 723 27.11.2015
 M 38 724 27.11.2015
 M 38 756 10.11.2015
 M 38 770 16.11.2015
 M 38 888 01.11.2015
 M 39 003 01.12.2015
 M 39 078 21.08.2015
 M 39 084 11.10.2015
 M 39 799 31.07.2015
 M 39 802 21.08.2015
 M 40 067 04.04.2016
 M 40 187 08.08.2015
 M 40 579 23.10.2015
 M 40 649 19.06.2015
 M 40 650 19.06.2015
 M 40 651 28.11.2015
 M 40 797 05.09.2015
 M 40 842 04.08.2015
 M 41 131 17.10.2015
 M 41 132 17.10.2015
 M 41 141 26.09.2015
 M 41 896 10.08.2015
 M 55 184 23.08.2014
 M 55 476 04.08.2015
 M 55 553 07.06.2015
 M 55 584 30.06.2015
 M 55 627 14.07.2015
 M 55 637 15.06.2015
 M 55 638 16.06.2015
 M 55 756 09.06.2015
 M 55 781 27.06.2015
 M 55 824 09.09.2015
 M 55 825 09.09.2015
 M 55 914 16.06.2015
 M 56 213 15.03.2015
 M 56 214 15.03.2015
 M 56 220 24.11.2015
 M 56 221 24.11.2015
 M 56 241 27.07.2015
 M 56 604 15.06.2015
 M 56 624 18.05.2015
 M 56 626 07.06.2015
 M 56 628 05.07.2015
 M 56 655 20.05.2015
 M 56 658 10.06.2015
 M 56 661 27.06.2015
 M 56 675 16.06.2015
 M 56 680 22.06.2015
 M 56 682 28.06.2015
 M 56 697 25.05.2015
 M 56 698 02.06.2015
 M 56 700 13.06.2015
 M 56 701 13.06.2015
 M 56 702 13.06.2015
 M 56 767 03.06.2015
 M 56 770 08.06.2015
 M 56 783 28.06.2015

 M 56 793 30.06.2015
 M 56 794 30.06.2015
 M 56 799 27.07.2015
 M 56 800 27.07.2015
 M 56 869 04.07.2015
 M 56 870 08.07.2015
 M 56 877 22.07.2015
 M 56 878 22.07.2015
 M 56 879 22.07.2015
 M 56 880 22.07.2015
 M 56 896 23.08.2015
 M 56 932 05.07.2015
 M 56 936 22.07.2015
 M 56 961 03.10.2015
 M 56 994 06.10.2015
 M 57 016 26.07.2015
 M 57 022 30.06.2015
 M 57 031 25.05.2015
 M 57 100 24.08.2015
 M 57 155 19.09.2015
 M 57 161 29.09.2015
 M 57 198 16.09.2015
 M 57 262 02.11.2015
 M 57 274 19.10.2015
 M 57 275 19.10.2015
 M 57 276 21.10.2015
 M 57 321 20.07.2015
 M 57 348 23.08.2015
 M 57 351 01.09.2015
 M 57 354 27.09.2015
 M 57 355 27.09.2015
 M 57 356 27.09.2015
 M 57 357 27.09.2015
 M 57 358 04.10.2015
 M 57 371 31.10.2015
 M 57 398 06.10.2015
 M 57 435 19.12.2015
 M 57 560 10.11.2015
 M 57 578 28.10.2015
 M 57 737 23.08.2015
 M 58 120 04.11.2015
 M 58 337 17.11.2015
 M 58 382 09.12.2015
 M 58 514 26.01.2016
 M 58 712 28.11.2015
 M 58 876 14.07.2015
 M 59 073 26.01.2016
 M 59 160 19.04.2016
 M 60 591 07.07.2015
 M 60 870 20.06.2015
 M 64 599 17.06.2015
 M 66 126 06.06.2015

Zīmes reģistrācijas izslēgšana no reģistra
(likuma “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 

33. panta pirmā daļa)

Tiek norādīts zīmes reģistrācijas numurs un reģistrācijas beigu datums

 M 35 461 02.11.2014
 M 35 462 03.11.2014
 M 35 702 10.11.2014
 M 35 703 24.11.2014
 M 35 818 08.11.2014
 M 35 819 11.11.2014
 M 35 822 15.11.2014
 M 35 929 22.11.2014
 M 36 209 02.11.2014
 M 36 210 07.11.2014
 M 36 212 09.11.2014
 M 36 214 09.11.2014
 M 36 217 09.11.2014
 M 36 219 09.11.2014
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 M 36 221 10.11.2014
 M 36 229 17.11.2014
 M 36 237 17.11.2014
 M 36 247 21.11.2014
 M 36 256 28.11.2014
 M 36 257 28.11.2014
 M 36 258 28.11.2014
 M 36 260 28.11.2014
 M 36 261 28.11.2014
 M 36 262 28.11.2014
 M 36 377 14.11.2014
 M 36 381 28.11.2014
 M 36 444 04.11.2014
 M 36 449 07.11.2014
 M 36 450 07.11.2014
 M 36 563 07.11.2014
 M 36 569 25.11.2014
 M 36 663 08.11.2014
 M 36 667 10.11.2014
 M 36 668 11.11.2014
 M 36 680 23.11.2014
 M 36 681 23.11.2014
 M 36 747 24.11.2014
 M 36 748 24.11.2014
 M 36 758 28.11.2014
 M 36 855 09.11.2014
 M 36 856 09.11.2014
 M 36 861 16.11.2014
 M 36 864 16.11.2014
 M 36 869 22.11.2014
 M 36 873 24.11.2014
 M 37 014 29.11.2014
 M 37 052 22.11.2014
 M 37 053 22.11.2014
 M 37 054 22.11.2014
 M 37 194 29.11.2014
 M 37 932 03.11.2014
 M 38 303 01.11.2014
 M 38 422 16.11.2014
 M 38 424 17.11.2014
 M 38 428 22.11.2014
 M 38 429 23.11.2014
 M 39 072 22.11.2014
 M 39 073 22.11.2014
 M 39 143 22.11.2014
 M 39 310 01.11.2014
 M 41 137 22.11.2014
 M 54 602 09.11.2014
 M 54 771 05.11.2014
 M 54 956 30.11.2014
 M 55 045 01.11.2014
 M 55 046 01.11.2014
 M 55 047 08.11.2014
 M 55 048 13.11.2014
 M 55 085 16.11.2014
 M 55 746 26.11.2014
 M 55 838 30.11.2014
 M 55 842 29.11.2014
 M 55 855 05.11.2014
 M 55 861 12.11.2014
 M 55 862 12.11.2014
 M 55 865 16.11.2014
 M 55 867 22.11.2014
 M 55 871 29.11.2014
 M 55 872 29.11.2014
 M 55 955 03.11.2014
 M 55 959 24.11.2014
 M 55 960 24.11.2014
 M 55 961 29.11.2014
 M 56 121 26.11.2014
 M 56 123 02.11.2014
 M 56 125 24.11.2014
 M 56 127 24.11.2014
 M 56 256 17.11.2014

 M 56 257 22.11.2014
 M 56 258 24.11.2014
 M 56 392 04.11.2014
 M 56 393 09.11.2014
 M 56 394 22.11.2014
 M 56 455 09.11.2014
 M 56 456 09.11.2014
 M 56 492 04.11.2014
 M 56 496 26.11.2014
 M 56 565 03.11.2014
 M 56 599 08.11.2014
 M 57 054 08.11.2014
 M 57 228 09.11.2014
 M 57 254 09.11.2014
 M 57 489 09.11.2014
 M 57 576 04.11.2014
 M 59 121 05.11.2014
 M 59 396 08.11.2014
 M 61 253 09.11.2014
 M 66 230 17.11.2014

Reģistrācijas atzīšana par spēkā neesošu
(likuma “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 

19. pants)

Tiek norādīts zīmes reģistrācijas numurs un reģistrācijas beigu datums

 M 60 627 20.05.2009
 M 66 442 20.09.2013

Zīmes īpašnieka maiņa
(likuma „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 

25. pants)

 (111) M 10 879, M 48 939, M 66 683, M 66 684, 
M 66 685, M 66 686, M 66 687, M 66 688, 
M 66 689, M 66 690, M 66 696

 (732) FATER S.P.A.; Via Alessandro Volta 10, Pescara, 
65129, IT

 (740) Aleksandra FORTŪNA, “FORAL Intelektuālā 
īpašuma aģentūra”, SIA; a/k 98, Rīga, LV-1050, LV

 (580) 02.06.2015

 (111) M 14 813
 (732) KUFNER HOLDING GMBH; 

Baierbrunner Straße 39, München, 81379, DE
 (740) Baiba KRAVALE, Patentu birojs “ALFA-PATENTS”; 

Virānes iela 2, Rīga, LV-1035, LV
 (580) 28.05.2015

 (111) M 18 694
 (732) SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES, LTD.; 

1-1 Osaki 2-chome, Shinagawa-ku, Tokyo, 
141-6025, JP

 (740) Natālija ANOHINA, Patentu aģentūra “TRIA 
ROBIT”; Vīlandes iela 5, Rīga, LV-1010, LV

 (580) 04.06.2015

 (111) M 42 271
 (732) Nikolajs BOICOVS; Nīcgales iela 68, Rīga, 

LV-1035, LV
 (740) Ludmila IVANOVA, Patentu aģentūra “TESIO”; 

Kronvalda bulvāris 3, Rīga, LV-1010, LV
 (580) 18.05.2015

 (111) M 52 071
 (732) SSC MANAGEMENT, SIA; Margrietas iela 16-3, 

Rīga, LV-1046, LV
 (740) Kristīne OSTROVSKA, Aģentūra “PĒTERSONA 

PATENTS”; Ausekļa iela 2-2, Rīga, LV-1010, LV
 (580) 13.05.2015
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 (111) M 56 284
 (732) KAFEJNĪCA, SIA; Altonavas iela 13, Rīga, 

LV-1004, LV
 (740) Ieva ZVEJSALNIECE, Aģentūra “PĒTERSONA 

PATENTS”; Ausekļa iela 2-2, Rīga, LV-1010, LV
 (580) 13.05.2015

 (111) M 60 555
 (732) ZĪME, SIA; Dzirnavu iela 92-3, Rīga, LV-1050, LV
 (740) Vladimirs ANOHINS, Patentu aģentūra “TRIA 

ROBIT”; Vīlandes iela 5, Rīga, LV-1010, LV
 (580) 10.06.2015

 (111) M 61 629
 (732) LAMAR, SIA; Ģertrūdes iela 20-1, Rīga, LV-1011, 

LV
 (580) 21.05.2015

 (111) M 63 536
 (732) Ilze BAUMANE; Vasaras iela 6, Jūrmala, LV-2008, 

LV
 (580) 11.06.2015

 (111) M 64 405, M 65 051, M 65 229, M 65 230
 (732) BALTIC TAXI, SIA; Aleksandra Čaka iela 148-7, 

Rīga, LV-1012, LV
 (580) 29.05.2015

 (111) M 64 912
 (732) STATOIL FUEL & RETAIL LUBRICANTS SWEDEN 

AB; Torkel Knutssonsgatan 24, Stockholm, 118 88, 
SE

 (740) Kristīne OSTROVSKA, Aģentūra “PĒTERSONA 
PATENTS”; Ausekļa iela 2-2, Rīga, LV-1010, LV

 (580) 10.06.2015

 (111) M 66 986, M 66 987, M 66 988, M 66 989, 
M 66 990, M 66 991, M 66 992, M 66 993, 
M 66 994

 (732) NOEMA, SIA; Mellužu prospekts 9-1, Jūrmala, 
LV-2008, LV

 (580) 12.06.2015

 (111) M 67 735, M 67 736
 (732) TELIASONERA AB; Stureplan 8, Stockholm, 

SE-106 63, SE
 (740) Ieva JUDINSKA-BANDENIECE, Zvērinātu 

advokātu birojs “FORT”; Antonijas iela 8-4, Rīga, 
LV-1010, LV

 (580) 04.06.2015

 (111) M 68 054
 (732) ALP LIQ DISTRIBUTION, SIA; Merķeļa iela 21, 

Rīga, LV-1050, LV
 (740) Ilmārs ŠATOVS; Dagdas iela 3-10, Rīga, LV-1003, 

LV
 (580) 03.06.2015

 (111) M 68 406, M 68 407, M 68 408, M 68 409, 
M 68 410

 (732) NOEMA, SIA; Mellužu prospekts 9-1, Jūrmala, 
LV-2008, LV

 (580) 12.06.2015

Zīmes īpašnieka nosaukuma maiņa
(likuma “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 

17. panta otrā daļa)

 (111) M 18 680, M 18 683, M 33 366, M 39 972
 (732) GENERALE BISCUIT; 6 Avenue Réaumur, 

Clamart, 92140, FR
 (580) 09.06.2015

 (111) M 38 253
 (732) VALNEVA SWEDEN AB; 105 21 Stockholm, SE
 (580) 21.05.2015 

 (111) M 56 672
 (732) GOLS F1, SIA; Dzērbenes iela 14, Rīga, LV-1006, LV
 (580) 02.06.2015

 (111) M 66 316
 (732) ECOLEAD, SIA; Rencēnu iela 25a, Rīga, LV-1073, LV
 (580) 05.06.2015

Zīmes īpašnieka adreses maiņa
(likuma “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 

17. panta otrā daļa)

 (111) M 12 705
 (732) KRAFT FOODS FRANCE INTELLECTUAL 

PROPERTY S.A.S.; 6 Avenue Réaumur, Clamart, 
92140, FR

 (580) 08.06.2015

 (111) M 37 390, M 37 391
 (732) VIRGIN ENTERPRISES LIMITED; The Battleship 

Building, 179 Harrow Road, London, W2 6NB, GB
 (580) 09.06.2015

 (111) M 38 172, M 38 173
 (732) MĒS UN KOMPANJONI, SIA; Cesvaines iela 9B, 

Rīga, LV-1073, LV
 (580) 04.06.2015

 (111) M 38 193
 (732) COGNIS IP MANAGEMENT GMBH; 

Rheinpromenade 1, Monheim, 40789, DE
 (580) 12.06.2015

 (111) M 38 888
 (732) OY KARL FAZER AB; Fazerintie 6, Vantaa, 

FI-01230, FI
 (580) 03.06.2015

 (111) M 54 529
 (732) TIME OUT GROUP LIMITED; 125 Shaftesbury 

Avenue, London, WC2H 8AD, GB
 (580) 29.05.2015

 (111) M 55 584
 (732) SALMO, SIA; Daugavgrīvas iela 31A, Rīga, 

LV-1007, LV
 (580) 08.06.2015

 (111) M 55 627
 (732) LIDO, AS; Ķengaraga iela 6a, Rīga, LV-1063, LV
 (580) 12.06.2015

 (111) M 55 781
 (732) B. R. HOLDINGS, SIA; Ģertrūdes iela 10-6, Rīga, 

LV-1010, LV
 (580) 08.06.2015

 (111) M 56 208, M 56 209
 (732) Aleksandrs SIMANAVIČUSS, Liedes iela 13, Rīga, 

LV-1029, LV;
   Johanna SIMANAVIČA, Liedes iela 13, Rīga, 

LV-1029, LV
 (580) 13.05.2015

 (111) M 56 213
 (732) DAERS, SIA; Jelgavas iela 1R, Daugavpils, 

LV-5404, LV
 (580) 01.06.2015
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 (111) M 56 214
 (732) DAERS, SIA; Jelgavas iela 1R, Daugavpils, 

LV-5404, LV
 (580) 01.06.2015

 (111) M 56 604, M 56 698
 (732) OY KARL FAZER AB; Fazerintie 6, Vantaa, 

FI-01230, FI
 (580) 03.06.2015

 (111) M 56 624
 (732) LATVIJAS NODOKĻU KONSULTANTU 

ASOCIĀCIJA, biedrība; Brīvības gatve 224/5, 
Rīga, LV-1039, LV

 (580) 15.05.2015

 (111) M 56 626
 (732) CEĻOJUMU BIROJS “EXPRESS TRAVEL”, SIA; 

Lāčplēša iela 13, Rīga, LV-1010, LV
 (580) 01.06.2015

 (111) M 56 697
 (732) AVANTIS PROMO, SIA; Blaumaņa iela 38/40-1, 

Rīga, LV-1011, LV
 (580) 03.06.2015

 (111) M 56 869
 (732) EKO INVESTORS, AS; Dārza iela 2, Rīga, 

LV-1007, LV
 (580) 03.06.2015

 (111) M 56 877, M 56 878, M 56 879, M 56 880
 (732) REMUS ELEKTRO, SIA; Krustpils iela 119, Rīga, 

LV-1057, LV
 (580) 29.05.2015

 (111) M 57 031
 (732) AVANTIS PROMO, SIA; Blaumaņa iela 38/40-1, 

Rīga, LV-1011, LV
 (580) 02.06.2015

 (111) M 57 087, M 57 088, M 57 089, M 57 090
 (732) CADBURY FRANCE; 6 Avenue Réaumur, Clamart, 

92140, FR
 (580) 09.06.2015

 (111) M 57 161
 (732) OY KARL FAZER AB; Fazerintie 6, Vantaa, 

FI-01230, FI
 (580) 03.06.2015

 (111) M 60 322
 (732) CEĻOJUMU BODE, SIA; Tallinas iela 30-11, Rīga, 

LV-1001, LV
 (580) 18.05.2015

 (111) M 60 941
 (732) GENERALE BISCUIT; 6 Avenue Réaumur, 

Clamart, 92140, FR
 (580) 09.06.2015

Grozījumi preču sarakstā
(likuma “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 

17. panta otrā daļa)

 (111) M 67 406
 (511) 32
  visas preces svītrotas
  33
  degvīns
 (580) 28.05.2015

Grozījumi preču sarakstā
(likuma “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 

19. panta sestā daļa)

 (111) M 64 498
 (511) 16
  ar 20.02.2012
  iespiedprodukcija, kas saistīta ar spēļu jomu; 

fotogrāfijas; rakstāmlietas; līmvielas kancelejas vai 
mājturības vajadzībām; materiāli māksliniekiem, 
izņemot papīra un kartona izstrādājumus; otas; 
rakstāmmašīnas un kancelejas preces (izņemot 
mēbeles); mācību un uzskates līdzekļi (izņemot 
aparatūru); spēļu kārtis; iespiedburti; klišejas

  18, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 41, 43
  līdzšinējā redakcija
 (580) 12.06.2015

 (111) M 64 498
 (511) 16
  līdzšinējā redakcija
  18
  ar 20.02.2012
  pātagas, zirglietas un seglinieku izstrādājumi
  25
  visas preces svītrotas ar 20.02.2012
  28, 30, 32, 33, 34, 41, 43
  līdzšinējā redakcija
 (580) 12.06.2015

Ķīlas tiesība
(likuma “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 

25.1 pants)

 (111) M 35 762
 (732) BALTCOM TV, SIA; Merķeļa iela 21, Rīga, 

LV-1050, LV
  Komercķīlas ņēmējs: SEB BANKA, AS; 

Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, 
Ķekavas novads, LV-1076, LV

  Ķīlas pārvaldnieks: SEB BANKA, AS; 
Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, 
Ķekavas novads, LV-1076, LV

  Dokuments, kas apliecina ķīlas tiesības: 
12.09.2011 Komercķīlas līgums 
Nr. CB11068-CB11069-CB11070/KK4

  Komercķīlas reģ. Nr: -
  Īpašie nosacījumi: - Komercķīlas devējam nav 

tiesību atkārtoti ieķīlāt Komercķīlas priekšmetu, 
to atsavināt, nodot trešās personas lietošanā, 
grozīt par to reģistrēto informāciju vai dzēst to 
no attiecīgā reģistra. - Komercķīlas ņēmējam 
ir tiesības pārdot Komercķīlas priekšmetu visu 
kopumā … vai sadalīt to un pārdot pa daļām

  Darbības laiks: no 12.09.2011 līdz saistību izpildei
  Komercķīlas dzēšanas datums: 28.05.2015
 (580) 28.05.2015

 (111) M 35 760
 (732) BALTCOM TV, SIA; Merķeļa iela 21, Rīga, 

LV-1050, LV
  Komercķīlas ņēmējs: SEB BANKA, AS; 

Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, 
Ķekavas novads, LV-1076, LV

  Ķīlas pārvaldnieks: SEB BANKA, AS; 
Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, 
Ķekavas novads, LV-1076, LV

  Dokuments, kas apliecina ķīlas tiesības: 
04.09.2013 Komercķīlas līgums Nr. CB13072/KK-4

  Komercķīlas reģ. Nr: - 
Īpašie nosacījumi: Komercķīlas devējam nav 
tiesību atkārtoti ieķīlāt Komercķīlas priekšmetu, 
to atsavināt, nodot trešās personas lietošanā vai 
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grozīt par to reģistrēto informāciju
  Darbības laiks: no 04.09.2013 līdz saistību pilnīgai 

izpildei
  Komercķīlas dzēšanas datums: 28.05.2015
 (580) 28.05.2015

 (111) M 35 760
 (732) BALTCOM TV, SIA; Merķeļa iela 21, Rīga, 

LV-1050, LV
  Komercķīlas ņēmējs: SEB BANKA, AS; 

Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, 
Ķekavas novads, LV-1076, LV

  Komercķīlas reģistrācijas Nr. 100170264
 (580) 28.05.2015

 (111) M 35 762
 (732) BALTCOM TV, SIA; Merķeļa iela 21, Rīga, 

LV-1050, LV
  Komercķīlas ņēmējs: SEB BANKA, AS; 

Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, 
Ķekavas novads, LV-1076, LV

  Komercķīlas reģistrācijas Nr. 100170264
 (580) 28.05.2015

 (111) M 38 945
 (732) PREIĻU SIERS, AS; Daugavpils iela 75, Preiļi, 

LV-5301, LV
  Komercķīlas ņēmējs: BLANDO INVESTMENTS 

S.A.; 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, 
Luxembourg, L-1331, LU

  Ķīlas pārvaldnieks: BLANDO INVESTMENTS 
S.A.; 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, 
Luxembourg, L-1331, LU

  Dokuments, kas apliecina ķīlas tiesības: 
[14.07.2006 Līgums] 16.10.2006 Iesniegums 
Komercķīlas reģ. Nr: -

  Darbības laiks: nav paziņots
  Komercķīlas dzēšanas datums: 20.08.2012
 (580) 20.08.2012

 (111) M 43 559
 (732) BANGA LTD., SIA; Akas iela 74B, Roja, Rojas nov., 

LV-3264, LV
  Komercķīlas ņēmējs: CITADELE BANKA, AS; 

Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010, LV
  Komercķīlas reģ. Nr. 100170148
 (580) 20.05.2015

 (111) M 43 560
 (732) BANGA LTD., SIA; Akas iela 74B, Roja, Rojas nov., 

LV-3264, LV
  Komercķīlas ņēmējs: CITADELE BANKA, AS; 

Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010, LV
  Komercķīlas reģ. Nr. 100170148
 (580) 20.05.2015

 (111) M 54 566
 (732) BALTCOM TV, SIA; Merķeļa iela 21, Rīga, 

LV-1050, LV
  Komercķīlas ņēmējs: SEB BANKA, AS; 

Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, 
Ķekavas novads, LV-1076, LV

  Ķīlas pārvaldnieks: SEB BANKA, AS; 
Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, 
Ķekavas novads, LV-1076, LV

  Dokuments, kas apliecina ķīlas tiesības: 
12.09.2011 Komercķīlas līgums 
Nr. CB11068-CB11069-CB11070/KK4

  Komercķīlas reģ. Nr: -
  Īpašie nosacījumi: - Komercķīlas devējam nav 

tiesību atkārtoti ieķīlāt Komercķīlas priekšmetu, 
to atsavināt, nodot trešās personas lietošanā, 
grozīt par to reģistrēto informāciju vai dzēst to 
no attiecīgā reģistra. - Komercķīlas ņēmējam 

ir tiesības pārdot Komercķīlas priekšmetu visu 
kopumā … vai sadalīt to un pārdot pa daļām

  Darbības laiks: no 12.09.2011 līdz saistību izpildei
  Komercķīlas dzēšanas datums: 28.05.2015
 (580) 28.05.2015

 (111) M 54 566
 (732) BALTCOM TV, SIA; Merķeļa iela 21, Rīga, 

LV-1050, LV
  Komercķīlas ņēmējs: SEB BANKA, AS; 

Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, 
Ķekavas novads, LV-1076, LV

  Komercķīlas reģistrācijas Nr. 100170264
 (580) 28.05.2015

 (111) M 55 657
 (732) IZZI, SIA; Ieriķu iela 67a, Rīga, LV-1084, LV
  Komercķīlas ņēmējs: SEB BANKA, AS; 

Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, 
Ķekavas novads, LV-1076, LV

  Ķīlas pārvaldnieks: SEB BANKA, AS; 
Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, 
Ķekavas novads, LV-1076, LV

  Dokuments, kas apliecina ķīlas tiesības:
  30.09.2013 Komercķīlas līgums Nr. CB13072KK-14
  Komercķīlas reģ. Nr: -
  Īpašie nosacījumi: Komercķīlas devējam nav 

tiesību atkārtoti ieķīlāt Komercķīlas priekšmetu, to 
atsavināt, nodot trešās personas lietošanā, grozīt 
par to reģistrēto informāciju vai dzēst to no reģistra

  Darbības laiks: no 30.09.2013 līdz saistību pilnīgai 
izpildei

  Komercķīlas dzēšanas datums: 28.05.2015
 (580) 28.05.2015

 (111) M 55 657
 (732) IZZI, SIA; Ieriķu iela 67a, Rīga, LV-1084, LV
  Komercķīlas ņēmējs: SEB BANKA, AS; 

Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, 
Ķekavas novads, LV-1076, LV

  Komercķīlas reģistrācijas Nr. 100170255
 (580) 28.05.2015

 (111) M 64 466
 (732) IZZI, SIA; Ieriķu iela 67a, Rīga, LV-1084, LV
  Komercķīlas ņēmējs: SEB BANKA, AS; 

Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, 
Ķekavas novads, LV-1076, LV

  Ķīlas pārvaldnieks: SEB BANKA, AS; 
Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, 
Ķekavas novads, LV-1076, LV

  Dokuments, kas apliecina ķīlas tiesības: 
30.09.2013 Komercķīlas līgums 
Nr. CB13072/KK-14; 30.09.2013 Komercķīlas 
līgums Nr. CB11068-CB11069-CB11070/KK-38

  Komercķīlas reģ. Nr: -
  Īpašie nosacījumi: Komercķīlas devējam nav 

tiesību atkārtoti ieķīlāt Ķīlas priekšmetu, to 
atsavināt, nodot trešās personas lietošanā, grozīt 
par to reģistrēto informāciju vai dzēst to no reģistra

  Darbības laiks: no 30.09.2013 līdz saistību pilnīgai 
izpildei

  Komercķīlas dzēšanas datums: 28.05.2015
 (580) 28.05.2015

 (111) M 64 259
 (732) BALTCOM TV, SIA; Vecpilsētas iela 19, Rīga, 

LV-1050, LV
  Komercķīlas ņēmējs: SEB BANKA, AS; 

Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, 
Ķekavas novads, LV-1076, LV

  Ķīlas pārvaldnieks: SEB BANKA, AS; 
Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, 
Ķekavas novads, LV-1076, LV
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  Dokuments, kas apliecina ķīlas tiesības: 04.09.2013 
Komercķīlas līgums Nr. CB13072/KK-4; 30.09.2013 
Vienošanās par grozījumiem Komercķīlas līgumā 
Nr. CB11068-CB11069-CB11070/KK-4

  Komercķīlas reģ. Nr: -
  Īpašie nosacījumi: Komercķīlas devējam nav 

tiesību atkārtoti ieķīlāt Komercķīlas priekšmetu, 
to atsavināt, norakstīt, nodot trešās personas 
lietošanā, grozīt par to reģistrēto informāciju vai 
dzēst to no reģistra

  Darbības laiks: no 04.09.2013 līdz saistību pilnīgai 
izpildei

  Komercķīlas dzēšanas datums: 28.05.2015
 (580) 28.05.2015

 (111) M 64 259
 (732) BALTCOM TV, SIA; Vecpilsētas iela 19, Rīga, 

LV-1050, LV
  Komercķīlas ņēmējs: SEB BANKA, AS; 

Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, 
Ķekavas novads, LV-1076, LV

  Komerķīlas reģistrācijas Nr. 100170264
 (580) 28.05.2015

 (111) M 64 466
 (732) IZZI, SIA; Ieriķu iela 67a, Rīga, LV-1084, LV
  Komercķīlas ņēmējs: SEB BANKA, AS; 

Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, 
Ķekavas novads, LV-1076, LV

  Komerķīlas reģistrācijas Nr. 100170255
 (580) 28.05.2015

 (111) M 65 778
 (732) BANGA LTD., SIA; Akas iela 74B, Roja, Rojas nov., 

LV-3264, LV
  Komercķīlas ņēmējs: CITADELE BANKA, AS; 

Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010, LV
  Komercķīlas reģ. Nr. 1001170148
 (580) 20.05.2015

Zīmes elementu maiņa
(likuma “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 

17. panta otrā daļa)

 (111) M 55 655
 (540) 

 (580) 29.05.2015

 (111) M 63 623
 (540) 

 (580) 10.06.2015

 (111) M 66 316
 (540) 

 (580) 08.06.2015

Labojumi
(likuma “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 

17. panta otrā daļa)

 (111) M 68 506
 (220) 29.09.2014
 (580) 01.06.2015
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Pamanīto kļūdu labojums oficiālajā izdevumā 11/2014

1869. lappuse, Reģistrāciju atjaunošana
jābūt:

M 54 770 … M 55 616 – kā publicēts
M 55 654 – publikāciju uzskatīt par kļūdu
M 55 784 … M 55 851 – kā publicēts
M 55 854 01.11.2014
M 55 856 un tālāk – kā publicēts

Pamanīto kļūdu labojums oficiālajā izdevumā 1/2015

27. lappuse, Latvijā apstiprināto Eiropas patentu publikācijas, 
pirmā sleja, EP 2147122 publikācija
jābūt:

(51) ... (54) – kā publicēts
(57)  1. līdz 3. – kā publicēts
4.  Adenozīndezamināze lietošanai saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt 

audzējs ir izvēlēts no grupas, kas sastāv no prostatas audzēja, olnīcu 
vēža un kolorektālā vēža.

un tālāk – kā publicēts
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617. lappuse, Zīmes reģistrācijas izslēgšana no Reģistra
jābūt:

M 54 502 … M 55 548 – kā publicēts
M 55 552  – publikāciju uzskatīt par kļūdu
M 54 570 … M 55 782 – kā publicēts
M 58 552 02.09.2014
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633. lappuse, Latvijā apstiprināto Eiropas patentu publikācijas, 
otrā sleja, EP 1776383 publikācija
jābūt:
 (51) ... (86) – kā publicēts
 (87) WO2006/008548  26.01.2006
  (73)  Erasmus University Medical Center Rotterdam, Department 

of  Cell  Biology  and Genetics,  P.O.  Box  1738,  3000 DR 
Rotterdam, NL

    Craig, Roger Kingdon,  Jubilee House Farm, Spen Moss, 
Smallwood Sandbach, Cheshire CW11 2XB, GB

  (72)  GROSVELD, Franklin G., Erasmus Univ. Med. Ctr. R’Dam, 
NL

    JANSSENS, Richard W., Erasmus Univ. Med. Ctr. R’Dam, 
NL

    DRABEK, Dubravka, Erasmus Univ. Med. Ctr. R’Dam, NL
    CRAIG, Roger, Kingdon, GB
 un tālāk – kā publicēts

671. lappuse, Latvijā apstiprināto Eiropas patentu publikācijas, 
otrā sleja, EP 2306977 publikācija
jābūt:
 (51) A61K 9/08(200601) (11) 2306977
  A61K 47/10(200601)

  A61K 47/26(200601)

  A61K 47/18(200601)

  A61K 31/5575(200601)

 (21) 09754864.8  (22) 28.05.2009
  (43)  13.04.2011
  (45)  13.08.2014
  (31)  08397513    (32)  30.05.2008  (33)  EP
  (86)  PCT/JP2009/060211    28.05.2009
  (87)  WO2009/145356    03.12.2009
  (73)  Santen Pharmaceutical Co., Ltd, 9-19, Shimoshinjo 3-chome, 

Higashiyodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka 533-8651, JP
    Asahi Glass Company, Limited, Shin-Marunouchi Building, 

1-5-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8405, JP
  (72)  REUNAMAKI, Timo, FI
    PELLINEN, Pertti, FI

    OKSALA, Olli, FI
    LEHMUSSAARI, Kari, FI
  (74)  Müller-Boré  &  Partner  Patentanwälte  PartG  mbB, 

Friedenheimer Brücke 21, 80639 München, DE
    Lūcija KUZJUKĒVIČA, Aģentūra PĒTERSONA PATENTS, 

a/k 61, Rīga, LV-1010, LV
 (54) METODE UN KOMPOZĪCIJA ACS HIPERTENSIJAS UN 

GLAUKOMAS ĀRSTĒŠANAI
  METHOD AND COMPOSITION FOR TREATING OCULAR 

HYPERTENSION AND GLAUCOMA
  (57)  1.  Oftalmisks  ūdens  šķīdums  acs  hipertensijas  un  glau-
komas  ārstēšanai,  kas  kā  aktīvo  vielu  satur  prostaglandīna  F2a 
(PGF2a) analogu, turklāt minētais oftalmiskais ūdens šķīdums satur 
nejonu  virsmaktīvu  vielu,  stabilizatoru  un  būtībā  nesatur  nekādus 
konservantus,  fasēts  tvertnē,  kas  sastāv  tikai  no  polietilēna  un  ir 
ražota ar  ekstrūzijas  izpūšanas metodi.
  2.  Oftalmiskais ūdens šķīdums saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt 
PGF2a analogs  ir  izvēlēts no grupas, kas sastāv no  latanoprosta, 
izopropilunoprostona,  travoprosta,  bimatoprosta un  tafluprosta  vai 
divu  vai  vairāku  to maisījuma.
  3.  Oftalmiskais ūdens šķīdums saskaņā ar 1. pretenziju, turklāt 
PGF2a  analogs  ir  tafluprosts.
  4.  Oftalmiskais ūdens šķīdums saskaņā ar  jebkuru no 1.  līdz 
3.  pretenzijai,  fasēts  tvertnē,  kas  satur  niecīgus  polipropilēna, 
polietilēntereftalāta, polivinilhlorīda, akrilsveķu, polistirola, polimetil-
metakrilāta  vai  neilona 6 daudzumus.
  5.  Oftalmiskais ūdens šķīdums saskaņā ar  jebkuru no 1.  līdz 
4. pretenzijai, turklāt nejonu virsmaktīvā viela ir izvēlēta no grupas, 
kas sastāv no polioksietilēna  taukskābju esteriem,  tādiem kā poli-
sorbāts  80  (polioksietilēna  sorbitāna  monooleāts),  polisorbāts  60 
(poli oksietilēna  sorbitāna  monostearāts),  polisorbāts  40  (polioksi-
etilēna sorbitāna monopalmitāts), polioksietilēna sorbitāna monolau-
rāts, polioksietilēna sorbitāna  trioleāts un polisorbāts 65  (polioksi-
etilēna sorbitāna tristearāts), polioksietilēna hidrogenētām rīcineļļām, 
tādām  kā  polioksietilēna  hidrogenētā  rīcineļļa  10,  polioksietilēna 
hidrogenētā rīcineļļa 40, polioksietilēna hidrogenētā rīcineļļa 50 un 
polioksietilēna hidrogenētā rīcineļļa 60, polioksietilēn-polioksipropi-
lēnglikoliem, tādiem kā polioksietilēn-(160)-polioksipropilēn-(30)-gli-
kols (pluroniks F68), polioksietilēn-(42)-polioksipropilēn-(67)-glikols 
(pluroniks  P123),  polioksietilēn-(54)-polioksipropilēn-(39)-glikols 
(pluroniks  P85),  polioksietilēn-(196)-polioksipropilēn-(67)-glikols 
(pluroniks  F127)  un  polioksietilēn-(20)-polioksipropilēn-(20)-glikols 
(pluroniks  L-44),  polioksil-40-stearāta  un  saharozes  taukskābju 
esteriem.
  6.  Oftalmiskais ūdens šķīdums saskaņā ar 5. pretenziju, turklāt 
nejonu  virsmaktīvā  viela  ir  polisorbāts  80  vai  rīcineļļa.
  7.  Oftalmiskais ūdens šķīdums saskaņā ar  jebkuru no 1.  līdz 
6.  pretenzijai,  turklāt  nejonu  virsmaktīvās  vielas  daudzums  ir  no 
0,05  līdz 0,5 %  (masa/tilp.),  labāk no 0,05  līdz 0,1 %  (masa/tilp.) 
un pat  vēl  labāk apmēram 0,075 %  (masa/tilp.).
  8.  Oftalmiskais ūdens šķīdums saskaņā ar  jebkuru no 1.  līdz 
7.  pretenzijai,  turklāt  stabilizators  ir  izvēlēts  no  grupas,  kas  sa-
stāv  no  etilēndiamīntetraetiķskābes  un  tās  sāļiem,  nātrija  nitrīta, 
askorbīnskābes, L-askorbīnskābes stearāta, nātrija hidrogēnsulfīta, 
alfa-tioglicerīna, eritorbīnskābes, cisteīna hidrohlorīda, citronskābes, 
tokoferola  acetāta,  kālija  dihlorizociānurāta,  2,6-di-t-butil-4-metil-
fenola,  sojas  lecitīna,  nātrija  tioglikolāta,  nātrija  tiomalāta,  dabīgā 
E  vitamīna,  tokoferola,  askorbilpastimināta  (ascorbyl pasthymi-
nate),  nātrija  pirosulfīta,  butilhidroksianizola,  1,3-butilēnglikola, 
pentaeritriltetrakis[3-(3,5-di-t-butil-4-hidroksifenil)]propionāta, propil-
gallāta,  2-merkaptobenzimidazola  un oksihinolīna  sulfāta.
  9.  Oftalmiskais ūdens šķīdums saskaņā ar 8. pretenziju, turklāt 
stabilizators  ir  dinātrija  edetāts.
  10.  Oftalmiskais ūdens šķīdums saskaņā ar  jebkuru no 1.  līdz 
9. pretenzijai, turklāt stabilizatora daudzums ir no 0,005 līdz 0,2 %, 
labāk no 0,01 līdz 0,1 %, pat vēl labāk apmēram 0,05 % (masa/tilp.).
  11.  Oftalmiskais ūdens šķīdums saskaņā ar 1. pretenziju vien-
reizējas devas  formā.
  12.  Oftalmiskais ūdens šķīdums saskaņā ar  jebkuru no 1.  līdz 
11. pretenzijai, kas satur vismaz vienu papildu farmaceitiski aktīvu 
vielu,  tādu  kā  timolols.
  13.  Oftalmisks ūdens  šķīdums,  kas  satur
0,0001  -  0,01 %  (masa/tilp.) PGF2a  analoga,
0,05  -  0,5 %  (masa/tilp.)  nejonu  virsmaktīvas  vielas,
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0,005  -  0,2 %  (masa/tilp.)  stabilizatora un
eventuāli  oftalmiskos  šķīdumos  parasti  izmantotas  bufervielas, 
vielas pH  regulēšanai un vielas  toniskuma  regulēšanai, un būtībā 
nesatur  nekādus  konservantus,  fasēts  tvertnē,  kas  sastāv  tikai 
no  polietilēna,  vai  ir  kontaktā  ar  tvertnes  materiālu,  kas  sastāv 
tikai  no  polietilēna,  turklāt  minētā  tvertne  ir  ražota  ar  ekstrūzijas 
izpūšanas metodi.
  14.  Oftalmisks ūdens  šķīdums,  kas  satur
0,0010  -  0,0015 %  (masa/tilp.)  tafluprosta,
0,05  -  0,1 %  (masa/tilp.)  polisorbāta 80,
0,01  -  0,1 %  (masa/tilp.)  dinātrija  edetāta un
eventuāli  oftalmiskos  šķīdumos  parasti  izmantotas  bufervielas, 
vielas pH  regulēšanai un vielas  toniskuma  regulēšanai, un būtībā 
nesatur  nekādus  konservantus,  fasēts  tvertnē,  kas  sastāv  tikai 
no  polietilēna,  vai  ir  kontaktā  ar  tvertnes  materiālu,  kas  sastāv 
tikai  no  polietilēna,  turklāt  minētā  tvertne  ir  ražota  ar  ekstrūzijas 
izpūšanas metodi.
  15.  Oftalmisks ūdens  šķīdums,  kas  satur
0,0015 %  (masa/tilp.)  tafluprosta,
0,075 %  (masa/tilp.)  polisorbāta 80,
0,05 %  (masa/tilp.)  dinātrija  edetāta,
2,25 %  (masa/tilp.)  glicerīna,
0,2 %  (masa/tilp.)  nātrija  dihidrogēnfosfāta  dihidrāta,
vielas  pH  regulēšanai  un  būtībā  nesatur  nekādus  konservantus, 
fasēts  tvertnē,  kas  sastāv  tikai  no  polietilēna,  vai  ir  kontaktā  ar 
tvertnes  materiālu,  kas  sastāv  tikai  no  polietilēna,  turklāt  minētā 
tvertne  ir  ražota ar  ekstrūzijas  izpūšanas metodi.
  16.  Oftalmiskais ūdens šķīdums saskaņā ar jebkuru no 13. līdz 
15.  pretenzijai,  fasēts  tvertnē,  kas  satur  niecīgus  polipropilēna, 
polietilēntereftalāta, polivinilhlorīda, akrilsveķu, polistirola, polimetil-
metakrilāta  vai  neilona 6 daudzumus.
  17.  Oftalmiskais ūdens šķīdums saskaņā ar jebkuru no 13. līdz 
15.  pretenzijai  vienreizējas devas  vai  standartdevas  formā.
  18.  Oftalmiskais ūdens šķīdums saskaņā ar jebkuru no 13. līdz 
15.  pretenzijai  fluīda dozatora  formā.
  19.  Metode  PGF2a  analogu  šķīdības  ūdenī  paaugstināšanai 
un  stabilitātes  uzlabošanai  oftalmiskā  ūdens  šķīdumā,  kas  ietver 
soļus:  oftalmiska  ūdens  šķīduma,  kas  satur  PGF2a  analogu, 
nejonu  virsmaktīvu  vielu,  stabilizatoru  un  būtībā  nesatur  nekādus 
konservantus, gatavošanu un oftalmiskā šķīduma bez konservantiem 
fasēšanu  tvertnē,  kas  sastāv  tikai  no  polietilēna,  vai  kontaktā  ar 
tvertnes  materiālu,  kas  sastāv  tikai  no  polietilēna,  turklāt  minētā 
tvertne  ir  ražota ar  ekstrūzijas  izpūšanas metodi.
  20.  PGF2a  analogu  izmantošana  oftalmiska  ūdens  šķīduma 
ražošanai acs hipertensijas un glaukomas ārstēšanai, turklāt minē-
tais oftalmiskais šķīdums satur nejonu virsmaktīvu vielu, stabilizatoru 
un būtībā nesatur nekādus konservantus, un ir  fasēts tvertnē, kas 
sastāv  tikai  no  polietilēna,  vai  ir  kontaktā  ar  tvertnes  materiālu, 
kas  sastāv  tikai  no  polietilēna,  turklāt  minētā  tvertne  ir  ražota  ar 
ekstrūzijas  izpūšanas metodi.
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