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1. Úvod 

 
Nedílnou součástí vývoje nového léčiva1 je i podrob-

né studium farmakokinetiky jak na zvířecích modelech, 
tak u lidí. Vzhledem k časté odlišné metabolizaci u lidí je 
v současné době možné provádět tyto iniciální studie dříve 
než začnou skutečné klinické studie ve formě takzvaného 
„microdosingu“, který může odhalit právě rozdíly 
v metabolizaci u lidí a u pokusných zvířat2. Již během 
preklinických fází vývoje se studuje metabolické odbourá-
vání účinné látky na zvířecích modelech. Poměrně častým 
případem je situace, kdy studovaná látka je poměrně účin-

ná in vitro, ale její in vivo účinek je výrazně nižší. Častou 
příčinou tohoto jevu je, že je účinná látka rozsáhle meta-
bolizována na inaktivní metabolit. V tomto případě, a také 
v případě, že je účinná látka metabolizována na metabolit 
s nežádoucím účinkem, je snaha tuto metabolickou cestu 
zablokovat3. To se často děje náhradou části molekuly 
bioisosterní strukturou. Příkladem může být využití aza-
analog látek majících benzenové jádro. Další možností 
často využívanou ve vývoji nových léčiv je možnost za-
blokovat metabolickou hydroxylaci aromatického jádra 
zavedením atomu fluoru do polohy, kde k hydroxylaci 
dochází. V případě metabolické oxidace methylové skupi-
ny se často místo této skupiny zavádí do molekuly podob-
ně stericky náročný atom chloru. Donedávna v tomto smě-
ru zůstávala stranou isosterní záměna s nejmenším rozdí-
lem obou zaměňovaných částí, totiž záměna atomu vodíku 
(protia) deuteriem.   

 
 

2. Deuterovaná léčiva 
 
Značná podobnost obou isotopů nabízí výhodu prak-

ticky totožných fyzikálně-chemických vlastností obou 
látek. Zatímco fyzikálně-chemické vlastnosti obou látek 
jsou při záměně několika atomů vodíku deuteriem praktic-
ky stejné, ve výjimečných případech byly zaznamenány 
v závislosti na místě deuterace měřitelné rozdíly ve vazbě 
na příslušné proteinové struktury jako jsou enzymy nebo 
receptory. V tomto směru byly popsány zajímavé výsledky 
vazebných studií sildenafilu a tří jeho deuterovaných ana-
log na fosfodiesterasách 1-6. Zatímco látky obsahující 
atomy deuteria na piperazinovém kruhu se ve vazebných 
studiích nelišily od nedeuterovaného léčiva, látka BDD-
10406 mající deuterovanou ethoxyskupinu, vykázala zvý-
šenou selektivitu vůči fosfodiesterase 5 oproti subtypu 6 
a také zvýšenou aktivitu in vivo. Jedná se ale pravděpo-
dobně o první popsaný případ, kdy selektivní deuterace 
molekuly vedla ke změně inhibiční aktivity reverzibilního 
enzymového inhibitoru4. Přesto se zdá, že tento případ je 
spíše výjimečný a v jiných případech nebyla změna selek-
tivity dosud pozorována.  

DEUTEROVANÉ SLOUČENINY JAKO POTENCIÁLNÍ LÉČIVA 
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2.1. Využití kinetického isotopového efektu při 
vývoji nových léčiv 

 
Mnohem výraznější vliv má záměna vodíku za deute-

rium na metabolickou stabilitu vůči metabolickým změ-
nám v místě nesoucím deuterium. Tento fakt je založen na 
tzv. kinetickém isotopovém efektu (KIE), který zahrnuje 
změny v rychlosti reakcí způsobené záměnou jednotlivých 
isotopů. Zvláště výrazně se tento efekt v případě metabo-
lických reakcí projevuje u atomů vodíku vázaných kova-
lentně k uhlíkovým atomům. Vzhledem k tomu, že isoto-
pové značení využívající deuterované látky je široce vyu-
žívanou metodikou metabolických studií, byl vliv KIE 
často během těchto studií pozorován5. Metabolizace léčiv, 
nebo obecně xenobiotik, je obvykle složitý děj vedoucí 
k řadě produktů6.  Vznikající metabolity mohou být bez 
biologické aktivity, aktivní stejným způsobem jako výcho-
zí látka, nebo mohou mít jiný typ biologické aktivity, včet-
ně toxicity. Jedním z problémů využití KIE je fakt, že po-
tlačením jedné větve metabolických reakcí může naopak 
dojít k zesílené metabolizaci jiným typem reakcí. Tento 
jev se v angličtině označuje jako „metabolic switching“ 
nebo „metabolic shunting“ (česky by se snad dal použít 
výraz změna metabolické dráhy). Při studiu možností vyu-
žití deuterovaných látek jako léčiv se musí s touto možnos-
tí počítat5,7. 

Snaha využít KIE k vývoji látek s příznivějším farma-
kokinetickým profilem není nová. Patrně nejstarší popsaný 
pokus o využití této strategie se týkal morfinu, kde deute-
race N-methylové skupiny sice vedla k zablokování enzy-
matické oxidativní demethylace, zároveň ale došlo 
k výraznému snížení účinnosti zablokováním tvorby aktiv-
ních metabolitů8. 

Firma Merck v 70. letech vyvíjela jako antibakteriální 
léčivo fixní kombinaci 2-deutero-3-fluor-D-alaninu 
(MK-641) a proléčiva antibakteriálně účinné látky pentizi-
donu (MK-642), což je proléčivo D-cykloserinu s acetyl-
acetonem9,10. Pokud byl použit nedeuterovaný fluor-D-         
-alanin, byl rychle metabolizován v ledvinách na 3-fluor-
pyruvát, který byl dále mimo jiné přeměněn na příslušný 
fluorolaktát, který způsoboval nežádoucí změny v mozku 
(tvorba vakuol). Při použití deuterovaného analoga se sice 
výrazně snížil rozsah metabolické přeměny a hladiny 
3-fluorlaktátu byly u zdravých dobrovolníků přijatelné, ale 
u skutečných pacientů dosahovaly příliš vysokých hodnot, 
a proto byl vývoj tohoto léčiva ve fázi IIb klinického hod-
nocení zastaven. 

 

2.2. Vývoj deuterovaných analog známých léčiv 
nebo léčiv v klinickém vývoji 
 
V poslední době se objevuje řada patentů chránících 

částečně deuterovaná analoga známých léčiv, popřípadě 
léčiv, jejichž klinické hodnocení bylo zastaveno 
v pokročilých fázích vývoje. Hlavními protagonisty jsou 
firmy Concert Pharmaceuticals11 a Auspex12. Firma Con-
cert Pharmaceuticals se zaměřuje hlavně na vývoj deutero-
vaných analog látek s nadějnými farmakodynamickými pro-
fily, majících ale nevhodné farmakokinetické parametry.  

Příkladem může být studie deuterovaného analoga 
látky L-838417 vyvíjené původně firmou Merck jako 
anxiolytikum. Tato látka měla výhodný farmakologický 
profil (GABAA  α1 antagonista a α2, α3 a α5 částečný ago-
nista) vyznačující se sníženým sedativním účinkem.  Zave-
dením deuteria získaná látka C-21191 (později označená 
jako CTP-354) měla nezměněnou selektivitu vůči GABAA, 
ve fázi I klinického hodnocení pak vykázala zlepšený far-
makokinetický profil v důsledku potlačeného metabolické-
ho odbourávání in vivo13. 

Značné naděje vkládá firma Auspex také do deutero-
vaného analoga levodopy vyvíjeného pod označením 
SD-1077 pro léčbu parkinsonismu. Zpočátku na této látce 
spolupracovala s německou firmou Imphar, kterou nako-
nec kvůli tomuto vývojovému preparátu koupila12,14. De-
tailnější informace o místech deuterace nejsou známy, 
stejně jako informace o současném stavu vývoje. 

V řadě případů ale snaha vylepšit farmakokinetický 
profil známého léčiva selhala na již zmíněném jevu meta-
bolického „switchingu“. Asi nejznámějším publikovaným 
případem je inhibitor HIV reverzní transkriptasy ne-
virapin15,16.  

U nevirapinu je jako nežádoucí účinek často popiso-
vána hepatotoxicita a kožní problémy spojované s tvorbou 
metabolitu C (Schéma 1). Náhradou CH3 skupiny za CD3 
skupinu bylo skutečně dosaženo snížení tvorby zmiňova-
ného metabolitu a snížení incidence nežádoucích účinků, 
poněkud nepředpokládaně ale došlo k výraznému snížení 
hladiny léčiva v krvi, a tedy i ke snížení požadovaného 
účinku. Zvýšené vylučování léčiva bylo spojeno 
s podstatně zvýšenými hladinami CYP než tomu bylo 
u nedeuterovaného nevirapinu. To je vysvětlováno tím, že 
u deuterované látky dochází k tvorbě menšího množství 
vysoce reaktivního metabolitu D, který kovalentní vazbou 
CYP inaktivuje. Za této situace sice deuterace vedla 
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k nižší tvorbě metabolitů B a C, ale zvýšené hladiny CYP 
způsobily zvýšené vylučování nevirapinu tvorbou jiného 
typu metabolitů17.  

 
2.3. Deuterovaná léčiva ve stadiu klinického 

hodnocení 
 
Úspěšné antidepresivum venlafaxin, které funguje 

jako duální inhibitor zpětného vychytávání serotoninu 
a noradrenalinu, je rychle metabolizováno za vzniku pří-
slušného O-desmethylderivátu desvenlafaxinu, který je 
v USA již také dostupný jako léčivo. Další metabolickou 
cestou je pak N-demethylace. Firma Auspex vyvíjí deute-
rovaný analog venlafaxinu SD-254, jehož metabolická 
přeměna je oproti venlafaxinu poloviční a první klinické 
výsledky naznačují příznivé výsledky, včetně menší varia-
bility účinku11,16. Poslední publikované výsledky se týkaly 
fáze I klinického hodnocení. 

Pro léčbu idiopatické plicní fibrosy je vyvíjeno pod 
označením SD-560 nebo deupirfenidon další deuterium 
obsahující léčivo17, které je v současné době ve fázi I kli-
nického hodnocení. Jedná se o deuterovaný pirfenidon, 
jehož přesná struktura dosud nebyla zveřejněna. Z patentů 
firmy Auspex je zřejmé, že látka musí obsahovat minimál-
ně 1 atom deuteria na pyridonovém jádře a že methylsku-
pina musí obsahovat další minimálně jeden atom deuteria. 

Nadějná se zdá také další látka vyvíjená firmou Au-
spex pod označením SD-809. Tento deuterovaný analog 
tetrabenzinu je v současné době ve fázi III klinického hod-
nocení pro léčbu Huntingtonovy choroby a tardivní dyski-
nesie17.  

Dalším deuterovaným léčivem ve vývoji je deutero-
vaný analog metabolitu pentoxyfylinu vyvíjený firmou 
Concert Pharmaceuticals, označovaný jako CTP-499, který 
je zkoušen k léčbě diabetické nefropatie a dalších chronic-
kých ledvinových chorob18. Zprávy o úspěšném ukončení 

Schéma 1 
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fáze I klinického hodnocení byly již publikovány 
a  ukončení v současnosti probíhající fáze II se předpoklá-
dá v roce 2015.  

Deuterovaný analog antidepresiva paroxetinu označo-
vaný jako CTP-347  je vyvíjen firmou Concert Pharma-
ceuticals pro léčbu návalů horka způsobených menopau-
zou nebo u pacientů s rakovinou léčených léčivy ovlivňují-
cími endokrinní systém, jako jsou hormony a jejich analo-
ga19,20.  Dosavadní výsledky naznačují, že tato látka by 
mohla odstranit nevýhodu paroxetinu spočívající v jeho 
silných interakcích s jinými léčivy. Tato vlastnost je dána 
tím, že paroxetin je jaterními enzymy oxidován na přísluš-
ný hydroxyderivát, který částečně tvoří karben, který poté 
vytváří kovalentní vazbu s jaterním enzymem CYP2D6 ve 
vazebném místě tohoto enzymu (Schéma 2) 

Firma Concert Pharmaceuticals studovala několik 
deuterovaných analog inhibitoru HIV proteasy atazanavi-
ru21. Vývoj deuterovaného analoga atazanaviru látky CTP-
298 vyvíjeného ve spolupráci s firmou GSK byl zastaven. 
Další deuterovaný derivát atazanaviru, vyvíjený ve spolu-
práci těchto firem označovaný jako CTP-518, je ve fázi I 
klinického hodnocení. Jeho výhodou je, že nemusí být 
používán společně s ritonavirem a že má kromě antivirové 
aktivity také funkci inhibitoru CYP.  

U dalších deuterovaných látek, u nichž probíhá fáze I 
klinického hodnocení u firmy Concert Pharmaceuticals, 

jsou většinou známy pouze kódová označení a příslušná 
terapeutická zaměření11. Tak například látka označovaná 
jako CTP-730 je vyvíjena pro léčbu zánětlivých stavů. 
Deuterovaný analog dextrometorfanu, původně označova-
ný jako CTP-786, je vyvíjen pro léčbu neurologických a 
psychiatrických onemocnění ve spolupráci s firmou Ava-
nir jako  AVP-786. Nedávno bylo oznámeno úspěšné za-
končení fáze I klinického hodnocení11. 

Ne vždy ale deuterace vede k požadovaným výsled-
kům. Příkladem může být analgetikum tramadol, který je 
směsí R,R a S,S isomerů a jehož hlavním metabolitem je 
podobně jako u strukturně podobného antidepresiva venla-
faxinu příslušný O-desmethylderivát. V tomto případě 
byly náhradou methylových skupin CD3 skupinami synte-
tizovány všechny možné kombinace D3, D6 a D9 deutero-
vaných analog. Snahy zlepšit farmakokinetický profil sice 
vedly ke snížení tvorby několika toxických metabolitů 
in vitro, nevedly ale k prodloužení účinku in vivo u krys22.  

Tolperison, zavedený už v roce 1962 firmou Gedeon 
Richter pod názvem Mydocalm jako svalové relaxans, je 
dosud používán v řadě zemí při bolestech zad. Výhodou je 
dobrá snášenlivost, nesedativní charakter a to, že nedochá-
zí k vytvoření závislosti ani tolerance. Nevýhodou zase je 
fakt, že je díky výraznému efektu prvního průchodu játry 
nutné podávat relativně vysoké dávky léčiva. To by měl 
odstranit jeho deuterovaný analog BDD-10103 vyvíjený 

Schéma 2 
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firmou Imphar23, který je sice metabolizován jaterními 
CYP enzymy podobně jako nedeuterovaná látka, přesto je 
ale stabilnější vůči biodegradaci a některé produkty meta-
bolické degradace tolperisonu nejsou na zvířecích mode-
lech u BDD-10103 detegovány. V prvních studiích u lidí 
byla překvapivě zaznamenána zvýšená biodostupnost 
BDD-10103 po orálním podání. Údaje o místě deuterace 
ani počet atomů deuteria u této látky nebyly dosud zveřej-
něny. 

 
2.4. DECS – „deuterium enabled chiral switching“ 

 
Na vlně velkého potenciálu deuterovaných farmaceu-

tik dochází ke vzniku řady nových spin-off společností. 
Například firma Deuteria Pharmaceuticals vytvořila kni-
hovnu deuterovaných derivátů atorvastatinu, komerčně 
nejúspěšnějšího léčiva všech dob24.  Od této firmy se již 
stačilo odštěpit několik zaměstnanců, kteří založili firmu 
DeuteRx , kteří se snaží o „deuterium enabled chiral swit-

ching“. V minulosti byla řada léčiv používána ve formě 
racemických směsí, i když obvykle je využití jediného 
enantiomeru terapeuticky výhodnější. S vývojem vhod-
ných metod produkce chirálně čistých látek došlo postupně 
v řadě případů k zavedení příslušných výhodnějších enan-
tiomerně čistých léčiv. Tento jev se obvykle nazývá 
„chiral switch“ nebo „chiral switching“. U některých léčiv 
používaných ve formě racemátů není ale tato změna vý-
hodná, například proto, že v organismu podléhají rychlé 
racemizaci. To se týká např. zavedených léčiv pioglitazo-
nu, donepezilu, bupropionu, nebo thalidomidu a od něj 
odvozených léčiv pomalidomidu a lenalidomidu, u nichž 
je v sousedství chirálního atomu uhlíku oxoskupina schop-
ná tvořit příslušnou enolformu. 

Náhrada vodíku vázaného na chirální atom C za deu-
terium může vést ke stabilizaci žádoucího enantiomeru 
a k jeho zavedení do terapie. Pokud je mi známo, tak první 
vlaštovkou v tomto směru je publikace popisující vyšší 
stabilitu deuterovaného thalidomidu vůči racemizaci25, 
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která ale nepřináší konkrétní in vivo údaje naznačující 
terapeutickou využitelnost tohoto přístupu. Naopak terape-
utické využití deuterovaných analog podobných látek 
CC-122  a CC-11006 majících deuterium na chirálním 
atomu C popisuje recentní publikace26.  

V roce 2009 byl publikován článek popisující deute-
rovaný analog inhibitoru HCV proteasy telapreviru, který 
vykazuje mnohem nižší stupeň racemizace než  nedeutero-
vané léčivo27. Vzhledem k tomu, že racemizací vzniklý 
R-diastereomer má 30 nižší aktivitu a přitom je u nedeu-
terovaného léčiva hlavním metabolitem, zdá se vývoj pří-
slušného deuterovaného léčiva rozumnou alternativou. 
Přesto nebyla oznámena od té doby žádná aktivita směřují-
cí tímto směrem.  

 
 

3. Deuterovaná nutraceutika 
 
Termín nutraceutika, který je odvozen od angl. názvů 

výživa (nutrition) a farmaceutický (pharmaceutical) se 
používá pro širokou škálu produktů obsahujících určité 
složky výživy přírodního původu, které mají (či se u nich 
předpokládají) biologické účinky a příznivé působení na 
lidský organismus. Firma Retrotope se vážně zabývá vý-
vojem esenciálních aminokyselin a mastných kyselin obsa-
hujících deuterium. Cílem by mělo být oddálit stárnutí. 
V současné době se zřejmě zaměřují hlavně na vývoj deu-
terovaných analog lysinu a linoleové kyseliny28.  

 
 

4. Otázky ochrany duševního vlastnictví 
 
Důležitým aspektem vývoje léčiv je také možnost 

jejich patentové ochrany. Zatímco u jiných potenciálně 
sporných modifikací („chiral switch“, polymorfismus, 
bioisosterní záměna, nové použití, nové formulace, atd.) 
jsou již k dispozici některé soudní výroky (i když ne vždy 
kompatibilní), v otázce deuterovaných známých léčiv do-
sud nebyla otázka zřejmosti („obviousness“) dosud soudně 
projednávána. Aspekty ochrany duševního vlastnictví 
u těchto látek byly podrobně zpracovány v přehledném 
článku29.  Vzhledem ke zřejmé konkurenci takových léčiv 
s léčivy nedeuterovanými jsou ale možnosti patentových 
sporů nabíledni. Přístup firem Auspex a Concert Pharma-
ceuticals již nyní změnil přístup originátorských farmaceu-
tických firem k patentování svých potenciálních léčiv 
v tom, že se v textu patentů objevují poznámky o možné 
výhodnosti deuterovaných analog, aniž by tato analoga 

byla blíže specifikována. Tím se snaží zamezit patentování 
podobných deuterovaných analogů z důvodu nedostatku 
inventivnosti. Na druhou stranu ve většině případů je mož-
né si patentovat postup syntézy takových deuterovaných 
látek. 

 
 

5. Závěr 
 
Prudce rostoucí počet patentů chránících deuterovaná 

analoga známých léčiv v klinickém vývoji nebo léčiv již 
řadu let terapeuticky užívaných svědčí o potenciálu tohoto 
přístupu30. Jen firmy Auspex a Concert Pharmaceuticals 
mají v současné době podáno více než 300 patentových 
přihlášek. Po firmách Auspex a Concert Pharmaceuticals 
začínají vznikat další firmy zaměřené na tuto problemati-
ku. Vrcholem pak jsou aktivity firmy Protia (USA), která 
během několika měsíců podala patentové přihlášky na 
několik desítek deuterovaných úspěšných léčiv počínaje 
atorvastatinem a konče předpokládaným velice úspěšným 
fingolimodem na léčbu roztroušené sklerosy31. 

Deuterovaná analoga mohou nabídnout oproti nedeu-
terovaným látkám několik výhod. V případě látek 
s nevyhovujícími farmakokinetickými vlastnostmi může 
omezení metabolické degradace vést k látkám, které již 
svým profilem vyhovují terapeutickému použití. U již 
zavedených léčiv by zavedení jejich deuterovaných analog 
ve stejné indikaci mohlo být přínosné, pokud by došlo 
k podstatnému snížení dávkování spojenému se snížením 
vedlejších účinků. Atraktivní možností je v případě deute-
rovaných analog známých léčiv možnost použití v nových 
indikacích. 

  O potenciálu použití deuterovaných léčiv svědčí 
i to, že firma GlaxoSmithKline (GSK) uzavřela v roce 
2009 s firmou Concert Pharmaceuticals smlouvu o společ-
ném vývoji deuterovaných léčiv, která zahrnuje vývoj 
CTP-518 (inhibitor HIV proteasy), ale také vývoj deutero-
vaných analog tří látek v současné době vyvíjených firmou 
GSK. Můj zájem o problematiku možnosti terapeutického 
využití deuterovaných léčiv ale vzrostl hlavně poté, co 
bylo v březnu 2015 oznámeno, že firmu Auspex koupila 
firma TEVA, známá svými velice rozumnými akvizicemi. 

Deuterovaná analoga jsou samozřejmě dražší než 
odpovídající nedeuterovaná, pokud ale budou mít prokaza-
telný klinický benefit a/nebo vzhledem ke snížené metabo-
lické degradaci nižší dávkování, bude jejich zavedení do 
terapie odůvodnitelné. 
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Dosud pomíjeným, ale nezanedbatelným aspektem 
zavedení deuterovaných léčiv jsou ale také důsledky deu-
terace z hlediska analytického a farmakologického, proto-
že v současnosti se deuterovaná analoga léčiv často využí-
vají jako vnitřní standardy pro stanovení léčiv a jejich me-
tabolitů a zavedení deuterovaných léčiv by si vynutilo 
v řadě ohledů podstatně změnit používané metodiky32.   
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S. Rádl (Zentiva Co., Prague): Deuterated Com-

pounds as Potential Drugs 
  
The article’s aim is to describe to the general chemi-

cal audience how results of metabolic studies together with 
application of kinetic isotope effect of deuterated analogs 
can lead to a new class of drugs – deuterated drugs. The 
fact is illustrated by several case studies of deuterated ana-
logs of well-known drugs which are currently under deve-
lopment.  


