
Chem. Listy 109, 3–6 (2015)                                                                                                                                                      Referát 

3 

STANISLAV RÁDL 
 
Zentiva, U kabelovny 130, 102 37 Praha 10  
stanislav.radl@zentiva.cz 
 
Došlo 17.7.14, přijato 7.8.14.  
 
 

Klíčová slova: ONC201, patentová ochrana, klinické hod-
nocení, záměna isomerů, analytická kontrola 

 
 
Obsah 
 
1. Úvod 
2. Záměna isomerů látky TIC10/ONC201 
3. Důsledky záměny struktury 
4. Závěr 
 
 
1. Úvod 
 

Když jsem nedávno psal o záměně isomerů inhibitoru 
tyrosinkinas bosutinibu1, domníval jsem se, že se jedná o 
velmi vzácný úkaz. Také jsem vyjádřil názor, že 
„Pravděpodobnost, že by podobný případ přešel bez po-
všimnutí u originátorských farmaceutických firem, je ne-
patrná vzhledem k velkému množství nutných studií, 
zkoušení řady dodavatelů výchozích látek během procesní 
optimalizace, atd.“. Z následujícího textu je zřejmé, že 
jsem se mýlil, což je, jak praví přísloví, lidské. 

 
 

2. Záměna isomerů látky TIC10/ONC201 
 
Vývoj originálního léčiva je v současnosti mimořádně 

složitý a nákladný proces a většinou je doménou velkých 
farmaceutických firem. Poměrně často je ale biologicky 
aktivní látka s potenciálně využitelným mechanismem 
účinku objevena i na akademických pracovištích. Pokud 
má taková látka dojít do klinického hodnocení s šancí do-
stat se dokonce i do terapie, je nezbytná spolupráce s  far-
maceutickou firmou. To byl také případ látky původně 
označované jako TIC10, nyní známé pod kódovým ozna-
čením ONC201 (obr. 1). 

Látka struktury 1 s CAS číslem 41276-02-2 byla po-
prvé zmíněna v patentu firmy Boehringer Ingelheim jako 
látka s antikonvulsivní aktivitou2. V uvedeném patentu 
byla také popsána syntéza této látky z imidazolinového 
derivátu 2  a ketoesteru 3 vedoucí přes navržený interme-
diát 4 (Schéma 1).  

Skupina profesora El-Deiryho z Pennsylvania State 
University studovala možnost využití malých molekul 
působících indukci speciálního cytokinu TRAIL (TNF-

MÝLITI SE JE LIDSKÉ … 

Obr. 1. TIC10, ONC201, nesprávná struktura 

Schéma 1. Syntéza látky TIC10/ONC201 s uvedením struktury dle patentu firmy Boehringer Ingelheim2 
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Related Apoptosis Inducing Ligand) v léčbě rakoviny. Při 
testování sbírky z National Cancer Institute (NCI) označe-
né jako Diversity Set II objevila vysokou aktivitu látky 
TIC10 (TIC je zkratka TRAIL Inducing Compound). 
V roce 2011 si podala patentovou přihlášku chránící tuto 
látku a v roce 2014 dostala tento patent v USA udělen3. 

Velmi nadějné výsledky získané s touto látkou byly ná-
sledně také publikovány, přičemž struktura látky byla do-
kumentována pouze hmotnostními spektry4. Nadějné vý-
sledky vedly k vytvoření spin-off společnosti Oncoceutic 
spoluzaložené prof. El-Deirym, která si předmět uvedené-
ho patentu od univerzity licencovala a spolu s firmou Cal-
vert Research již pokročila do fáze I/II klinického hodno-
cení ONC201. Protože z uvedené sbírky NCI je možné 
získat pouze miligramová množství látky, musela firma 
Oncoceutic získat větší množství látky buď vlastní synté-
zou založenou na postupu firmy Boehringer Ingelheim, 
nebo si ji nechat externě připravit. 

Schopnost uvedeného cytokinu TRAIL indukovat 
apoptózu u nádorových buněk bez ovlivnění normálních 
buněk z něj činí velice atraktivní cíl pro vývoj nových 
protinádorových léčiv5. Jednou z mnoha skupin angažují-
cích se v perspektivní oblasti protinádorových léčiv zalo-
žených na interakci s TRAIL je i skupina prof. Jandy ze 
Scripps Research Institute. Ta samozřejmě chtěla otestovat 
i TIC10/ONC201 jako nejpokročilejší potenciální léčivo 
působící uvedeným mechanismem. Pro účely tohoto studia 
látku syntetizovali postupem uvedeným ve Schématu 2. 
V tomto případě výchozí imidazolin 5 reakcí s 2-methyl-
benzylaminem poskytl intermediát 6, který byl pak hydro-
genací převeden na látku 7, která v posledním stupni re-
duktivní aminací s benzaldehydem dala sloučeninu 1. 
Struktura této látky byla důkladně ověřena metodami 
NMR, MS a také rentgenovou strukturní analýzou6. 

Skupině ve Scripps Institute se ale nepodařilo proká-
zat v literatuře popisovanou aktivitu této látky. Naopak 
autentický vzorek TIC10 získaný z NCI potvrdil tuto akti-
vitu. Po důkladném zkoumání struktury poskytnutého 
vzorku byla zjištěna skutečná struktura látky TIC10  8. 
Návrh možného vzniku této látky je uveden ve Schéma-
tu 3. A prof. Janda nelenil a Scripps Institute podal paten-
tovou přihlášku chránící skutečnou strukturu 8 a urychleně 
tento objev licencoval firmě Sorrento Therapeutics, kde je 
Janda členem představenstva.  

 
 

3. Důsledky záměny struktury 
 
Záměna struktury v již uděleném patentu Pennsylva-

nia State Foundation3 může mít z hlediska ochrany dušev-
ního vlastnictví významné důsledky. Autoři v daném pa-
tentu uvádějí nesprávnou strukturu 1, aniž by v nárocích 
zmínili postup její syntézy a nepodařilo se mi v patentu 
dokonce ani objevit odkaz na patent firmy Boehringer 
Ingelheim, kde byla nesprávná struktura poprvé zmíněna. 
Tím si dle mého názoru znemožnili prosazení tvrzení, že je 
látka TIC10 charakterizována způsobem její přípravy a že 
tedy nesprávná struktura není na závadu platnosti patentu. 

Vzhledem k tomu, že přihláška Scripps Institute popi-
sující správnou strukturu látky dosud nebyla zveřejněna, 
lze jen obtížně odhadnout právní důsledky této situace. 
Existuje tedy patent Pennsylvania State Foundation3 licen-
covaný firmou Oncocenautic chránící biologickou aktivitu 
a možné terapeutické použití látky, jejíž struktura je 
v patentu chybně uvedena. Na druhou stranu je patrně po-
dána patentová přihláška popisující pravděpodobně již 
dříve popsanou biologickou aktivitu látky TIC10/ONC201 

Schéma 2. Syntéza látky 1 dle publikace Scripps Research Institute6 
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s uvedením správné struktury. Osud této přihlášky mně 
také není zcela jasný, ale těžko si dovedu představit, jak 
budou autoři přihlášky prokazovat její inventivnost.  

Rozhodně se domnívám, že dokud nebude patentová 
situace kolem této látky jasná, nikdo nebude investovat 
značné prostředky nutné pro provedení klinických studií. 
A důsledkem by bohužel mohlo být i to, že nadějný lék 
nebude díky uvedené situaci do terapie zaveden. 

V článku o bosutinibu jsem popisoval situaci se získá-
váním vzorků biologicky aktivních potenciálních léčiv1. 
Většinou jsou biologická pracoviště závislá na získání 
vzorků od firmy dané léčivo vyvíjející, nebo zvolí nákup 
vzorku od komerčního dodavatele, jichž lze obvykle na 

Internetu několik nalézt. Většina takových dodavatelů zís-
kává vzorky od komerčních laboratoří, které látky obvykle 
vyrábí podle postupu popsaného v příslušné patentové 
nebo vědecké literatuře. Donedávna byl jedinou publikova-
nou syntézou TIC10/ONC201 postup uvedený v patentu 
firmy Boehringer Ingelheim (Schéma 1), a proto bych 
předpokládal, že po objednání této látky z komerčních 
zdrojů lze získat látku TIC10 struktury 8 označenou vzor-
cem 1. Přesto prof. Janda získal od jednoho komerčního 
zdroje látku6, která se neshodovala ani se sloučeninou 
vzorce 1 ani vzorce 8. Skutečná struktura látky odpovídala 
vzorci 10. Příslušný výrobce zjevně využil toho, že je 
v literatuře7 popsána snadná syntéza látky 13 z  dostup-

Schéma 3. Syntéza látky TIC10/ONC201 dle patentu firmy Boehringer Ingelheim s uvedením správné struktury 

Schéma 4. Syntéza isomeru látky TIC10/ONC201 vzorce 10 
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ných výchozích látek 11 a 12 a předpokládal, že následnou 
alkylací látky 13 získá sloučeninu vzorce 1. Příslušná alky-
lace pak ale proběhla na imidazolinovém kruhu a poskytla 
látku 10 (Schéma 4). 

 
 

4. Závěr 
 
V oblasti vědeckého výzkumu, včetně výzkumu no-

vých léčiv se stávají chyby. Vzhledem k velkému množství 
studií prováděných s potenciálními léčivy během jejich 
vývoje je však těžko uvěřitelné, že by v současnosti látka 
s nesprávně určenou strukturou postoupila až do stadia 
klinického hodnocení. Pokud je mi známo, je ONC201 
zřejmě první případ toho druhu a ukazuje, že takováto 
možnost je sice malá, ale existuje.  

Na případ ONC201 se přišlo víceméně náhodou 
a následný průzkum trhu se vzorky biologicky aktivních 
látek opět ukázal, že případ bosutinibu1 není ojedinělý. 
Přímým důsledkem bude samozřejmě další pokles důvěry 
v dodavatele a zvýšená ostražitost výzkumníků, hlavně 
vůči neověřeným dodavatelům.  

V současnosti lze na internetu nalézt řadu diskusí 
o tomto případu, včetně článku, který vyšel v C&EN8. 
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S. Rádl (Zentiva Co, Prague):  To Err is Human … 
 
The compound originally known as TIC10 or 

ONC201 is a new anticancer drug developed by Oncoceu-
tics, Inc. The agent’s Investigational New Drug Applica-
tion for phase I/II clinical studies has been recently ap-
proved by Food & Drug Administration. However, 
a Scripp Institute’s group revealed that the compound 
structure given in all documents, including patents, was 
erroneous and applied for a patent protection for the cor-
rect structure. Chemistry backgrounds associated with this 
case is reviewed together with the relevant consequences 
regarding the intellectual property issue. 


