
Technológia biologických liečiv 

4. ročník – letný semester – 2 / 0 / 1 

PREDNÁŠKY: 

1. Biologické liečivá – definícia, história. Rozdiel medzi klasickými liečivami a biologikami. Klasifikácia 
biologík. Výhody a nevýhody biologických liečiv. Biosimiláry. 

2. Metódy rekombinantnej DNA v biotechnológii. Organizácia prokaryotického a eukaryotického 
genómu, práca s nukleovými kyselinami – izolácia, restrikčná analýza, klonovanie NK in vitro a in vivo, 
hybridizácia NK, molekulárne sondy, sekvenovanie NK, genómové a cDNA knižnice, počítačová 
analýza genómu. 

3. Využitie rekombinantnej DNA na výrobu biologík. Upstream a downstream procesy prípravy biologík. 
Klonovacie a expresné vektory pre rôzne typy buniek (baktérie, kvasinky, živočíšne a rastlinné 
bunky), metódy transferu rekombinantnej DNA do cieľových buniek. 

4. Dizajn a príprava biologických liečiv I. Priemyselné mikroorganizmy. Kultivačné zariadenia 
(bioreaktory), médiá a postupy. Expresia biologík v bunkových kultúrach. Imobilizované 
biokatalyzátory. Biosenzory. 

5. Dizajn a príprava biologických liečiv II. Izolácia a purifikácia produktu: spracovanie biomasy. 
Dezintegrácia buniek. Extrakcia, adsorpcia, kryštalizácia, purifikačné metódy. 

6. Molekulárno-technologické aspekty biologických liečiv. Metódy kontroly a analýzy kvality. Možnosti 
zvýšenia účinku a stability biologík – chemické a genetické modifikácie, predĺženie biologického 
polčasu, ovplyvnenie terapeutického efektu.  

7. Rastlinné biotechnológie vo farmácii. Rastlinné kultúry in vitro – bunkové, kalusové, orgánové, 
organelové. Transgénne rastliny. 

8. Biologiká proteínovej povahy I – rekombinantné enzýmy, hormóny, rastové faktory, cytokíny a 
interferóny, cielené modifikácie štruktúry.  

9. Biologiká proteínovej povahy II – rekombinantné vakcíny (podjednotkové vakcíny, jedlé vakcíny, 
vektorové, DNA a RNA vakcíny, slizničná imunizácia). Profylaktické a terapeutické použitie.  

10. Biologiká proteínovej povahy III - monoklonové protilátky, štruktúra a nomenklatúra, postupy pri 
príprave a modifikácii, príklady využitia pre (i) analytické, (ii) diagnostické a (iii) terapeutické účely.  

11. Biomedicínske inžinierstvo. Princípy a mechanizmy génovej terapie, typy vektorov, génová terapia 
in vitro a in vivo. Biologické liečivá na báze nukleových kyselín (micro RNA, si RNA, aptaméry, CRISPR-
Cas metóda, DNA microarray).  

12. Klonovanie – reproduktívne a terapeutické. Metódy, etické aspekty, „troubleshootings“, možnosti 
praktického využitia, legislatívne náležitosti. Kmeňové bunky – embryonálne, dospelé, z 
pupočníkovej krvi. Izolácia a kultivácia. Transdiferenciácia kmeňových buniek. Indukované autológne 
pluripotentné kmeňové bunky. s 

13. Dispenzácia biologických liečiv. Ekonomické aspekty a legislatíva.  

PRAKTICKÉ CVIČENIA: 3 BLOKY po 4 h  

1. Analýza bakteriálnych genómov s využitím rôznych webových nástrojov. Cvičenie vyžaduje pripojenie na 
internet a vlastné zariadenie (laptop, stolový počítač) 11.4.-13.4.2023  

2. Testovanie vplyvu liečiv na viabilitu ľudských buniek (vybrané bunkové línie) pomocou INT (Iodo-Nitro-
Tetrazolium) testu. 18.4.-20.4.2023 kontrolný TEST 1 

3. Využitie rastlinných biotechnológií vo farmácii. 25.4.-27.4.2023 kontrolnný TEST 2 


