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BIOLOGICKÉ LIEKY 

Biologické lieky vrátane biologicky podobných 

liekov pochádzajú zo živých organizmov a sú 

upravené pomocou biotechnológie. 

 

Biologická liečba = liečba ovplyvňujúca  

regulačné mechanizmy v bunke. 

 

Na Slovensku je v súčasnosti registrovaných okolo 

50 biologicky podobných liekov (= biosimilars) 2 



BIOLOGICKÉ LIEKY 

=  enzýmy, hormóny, regulačné látky ovplyvňujúce 
receptory či signálne kaskády, monoklonálne protilátky 
pripravené biotechnologickým postupom 

 

• Biosimilars = napodobeniny biologických liekov  

 Keď originálne biologické lieky strácajú svoju patentovú 
ochranu a stanú sa predmetom záujmu 
farmaceutických firiem, ktoré vyrábajú ich 
napodobeniny. Majú nižšiu výrobnú cenu,  nemusia sa 
investovať do vývoja a testovania miliardy eur. 
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TYPY BIOTECHNOLÓGIÍ 

Do organizmu NIE JE VNESENÁ cudzorodá genetická 
informácia (antibiotiká, námeľové alkaloidy, 
imunosupresíva – cyklosporín, kancerostatiká – 
doxorubicín  

 

JE VNESENÁ genetická informácia pre daný proteín 
(monoklonálne protilátky, erytropoetín, gonádotropíny) = 
genetické inžinierstvo 

 

VNÁŠANIE genetickej informácie PRIAMO do buniek či 
tkanív pacienta = génová terapia  
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POROVNANIE 

Chemické liečivá  

 

• vyrobené chemickou syntézou  

• relatívne nízka náročnosť výroby 

• nízka molekulová hmotnosť (do 1 000) 

• presne definovaná chemická štruktúra 

• stabilné 

• perorálne/parenterálne podanie 

• nemajú imunotoxický účinok 
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POROVNANIE 

Biologické liečivá  

 

• syntéza v živých bunkových kultúrach  

• technologická a časová náročnosť výroby  

• vysoká molekulová hmotnosť (nad 1 000) 

• makromolekuly –  nie je možné presne definovať 
štruktúru a heterogenitu  

• nestabilné, citlivé na vonkajšie podmienky  

• iba parenterálne podanie  

• sú imunotoxické 
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HISTÓRIA 

 Biologické lieky – vstup na trh v 80. rokoch 20.stor. 
Obrovský nárast –20% všetkých predaných liekov 

 

 Náklady oveľa vyššie ako u syntetických liečiv 

 

 Prvé biologické liečivo - rekombinantný inzulin povolený v 
USA v r. 1982 

 

 Ďalšie : rekombinantný ľudský rastový hormón, 
rekombinantná vakcína proti virusu hepatitídy B, 
interferóny, erytropoetín ... 
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KLINICKÉ POUŽITIE 

 ako hormóny (inzulín, parathormón, krvné deriváty regulujúce 
koagulačnú kaskádu)  

 v liečbe anémií (erytropoetín) 

 v onkológii 

 v dermatológii 

 v liečbe roztrúsenej sklerózy 

 v liečbe zriedkavých ochorení 

 pri idiopatických črevných zápaloch 

 v liečbe reumatoidnej artritídy 

 pri hepatitíde 

 vo vakcinácii proti infekčným a niektorým nádorovým ochoreniam 
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BIOTECHNOLOGICKÉ PROCESY 

 

Biologické liečivá sú hlavne proteíny (peptidy)  pripravené 

v produkčných organizmoch,  izolované biochemickými 

postupmi. 

 

Tieto proteíny sú oproti nízkomolekulárnym  

liekom oveľa labilnejšie. 
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PROCES VÝROBY 

„upstream processing“  
V prvom kroku sa v kultivačnom médiu kultivuje  produkčný 
organizmus. Dochádza k jeho rastu a  množeniu 
a zároveň k produkcii žiadaného proteínu,  ktorého gén 
bol do produkčného organizmu vnesený  metódami génového 
inžinierstva. Po dosiahnutí  žiadaného vzrastu  nastupuje... 

 

„downstream processing“ 
= súbor izolačných techník, ktorými sa z komplexnej  
produkčnej zmesi izoluje žiadaný produkt. 
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RIZIKO KONTAMINÁCIE! 

 mikroorganizmy– vo finálnom produkte môžu spôsobiť    

  závažné infekcie až septický stav. Sú pomerne ľahko  

  odstrániteľné filtráciou; 

 vírusové častice – nebezpečenstvo virusových infekcíí.  

  Odstránenie filtráciou a čistiacimi operáciami; 

 pyrogénne látky –vysoká horúčka s následkami. Sú  

  problematické, lebo ide o relatívne malé molekuly; 

 DNA –vznik neželaných imunitných odpovedí;  

 kontaminujúce proteíny – riziko imunologických reakcií  

  a nechcenej biologickej aktivity. 
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NEČISTOTA BIOLIEČIVA 

Za nečistotu možno považovať aj samotné bioliečivo, 
ak je produkované v nesprávnej štruktúre.  
 
Môže byť imunogénne.  

 
Môže znižovať špecifickú aktivitu a zbytočne zvyšovať  
 dávky potrebné na žiadaný efekt. 

 
Na nesprávnu funkciu stačí  napr. nesprávne párovanie  
disulfidových mostíkov, tvorba agregátov, naštiepenie  
proteolytickým enzýmom. 
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TESTOVANIE BIOLOGICKÝCH LIEKOV 

 

Testuje sa biologická aktivita každej šarže. 

Porovnáva sa oproti  štandardu.  

Testovacie materiály musia byť certifikované. 

Proces musí prebiehať podľa správnej laboratórnej praxe. 

Testuje sa na enzýmovú aktivitu  

                       - na bunkovej línii  

                       - na celom orgáne  

                       - na zvierati.  
13 



POMOCNÉ LÁTKY 

V biotechnologickom procese produkované  
proteíny podliehajú degradačným a modifikačným 
reakciám – nutnosť pridať  pomocné látky a zvýšiť  
biodostupnosť: 
- pufre 
- látky zvyšujúce rozpustnosť 
- úprava osmolarity 
- konzervačné látky 
- antioxidanty 
- kryoprotektíva a ochranné látky pri lyofilizácii. 

Pozor na vzájomnú interakciu! 
 

14 



POMOCNÉ LÁTKY 

 Pufre – fosfátové, soli kys. octovej, askorbovej, uhličitej.   

  Pozor na možnosť ich kryštalizácie a zrážania (narušenie pH a  

  stability bioliečiva). 

 Úprava osmolarity – kvôli injekčnej aplikácii: sacharidy, soli  

 Úprava rozpustnosti –  tenzidy, surfaktanty, saponíny 

  Ochrana pred agregáciou, zrážaním, stresom pri zmrazení  

 Konzervanty – fenol, organické zlúčeniny ortuti 

 Antioxidanty –  kys. askorbová, sulfity, cysteín 

 Kryoprotektíva – cukry, aminokyseliny, polyméry 
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PREDĹŽENIE EXSPIRÁCIE  
A ÚČINKU 

• Lyofilizované preparáty majú dlhšiu expiračnú dobu, ale 
vyššie náklady  na produkciu a predĺženie prípravy o 2-5 dní.  
 

• Predĺženie účinku:  
 – zinočnaté komplexy (inzulín)  
 – hydrogélové mikroguličky naplnené liečivom  
 – prekrížené dextránové mikrosféry  
 – polymérne hydrofilné segmenty naviazané na  
        hydrofóbne segmenty  
Prevláda parenterálne podanie, keďže proteíny  v GIT-e 
hydrolyzujú.  
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ZÁKLADNÉ PRÍSTUPY VÝROBY 

 Proteíny môžu byť izolované: 

 

 z prírodných zdrojov 

 produkované mikroorganizmami 

 z tkanivových kultúr buniek vyšších organizmov 

 z nebunkových expresných systémov 

 z rastlín 

 z geneticky modifikovaných zvierat 
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PRODUKCIA BIOLIEČIV 

Pre humánne účely sú schválené iba niektoré  

organizmy 

 

bakteriálne bunky 

kvasinkové bunky 

cicavčie bunky 

transgénne rastliny 
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PRODUKCIA PROTEÍNOV 

• Bakteriálne bunky – stačia pre tvorbu proteínov 
nevyžadujúcich posttranslačnú modifikáciu (finančná 
nenáročnosť a vysoká výťažnosť produkcie). 

 

 
Pozn. 

Translácia = preklad genetickej informácie z  poradia nukleotidov 

mRNA do poradia  aminokyselín v bielkovinách. 
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BIOTECHNOLOGICKÝ PROCES 

• Základný predpoklad - získanie génu, ktorý proteín 
kóduje.  

 

• Existujú genómové knižnice - sekvenciu génov 
možno vyhľadať v internetových databázach. 

 

• Gény sa vnášajú do buniek pomocou plazmidov 
(kruhových molekúl DNA) 
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BIOTECHNOLOGICKÝ PROCES 

 Plazmidy sa replikujú (zmnožia) v baktérii Escherichia 
coli. Komerčne dostupné plazmidy obsahujú: 

  – sekvencie zahrnujúce počiatok replikácie 

  – selekčný marker zvýhodňujúci rast  

         transformovaných baktérií 

  – polyklonovacie miesto umožňuje vložiť  fragment 

         cudzorodej DNA 

  – promótor a terminátor transkripcie 
Pozn.:  Transkripcia = prepis informácie z DNA do RNA. 
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EXPRESIA V BAKTÉRIÁCH 

Expresia = cielená produkcia proteínov 

• Prototypom baktérií je Escherichia coli. 

• Vnesnie plazmidovej DNA do baktérie sa nazýva 
transformácia . Na transformáciu sa baktéria 
pripravuje modifikáciou jej steny napr. CaCl2.  

• Na vnesenie plazmidu sa použije teplotný šok alebo 
elektroporácia – zmena polarity membrány 

• Plazmid sa vnesie len do časti mikrobiálnej populácie, 
preto musí dôjsť k podpore rastu transformantov. 

 23 



24 

Replikácia plazmidu  
v baktérii Escherichia coli 



Aby došlo k účinnej transkripcii génu, musí mať tento gén  

v expresnom vektore dobre kontrolovateľný promótor.  

(Vektor = molekula DNA, ktorá dokáže prijať cudzí  

úsek DNA a replikovať sa v živom organizme.) 

 

 izolácia proteínov - väzbou na afinitný nosič 

purifikácia = zbavenie kontaminujúcich nečistôt 

elúcia 

kontrola experimentu  

vyhodnotenie stability plazmidu v bunkách a miery expresie 

až potom sa prejde k zväčšovaniu objemu kultivácie (tzv. 
scale up). 
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EXPRESIA V KVASINKÁCH 

• Možnosti posttranslačných úprav: kríženie, získanie 
hybridného potomstva, možnosť  štúdia rekombinácií 
a génových premien.  

• Pestovanie kvasiniek a ich kultivácia je jednoduchá, lacná, 
 ich generačná doba je 2 hodiny. 
• Prototyp: Sacharomyces  cerevisiae a jeho mutanty so  
 zvýšenou genetickou stabilitou 
• Plazmidy pre expresiu génov v kvasinkách obsahujú podobné  

sekvencie ako vektor v baktériách: špecifické promótory, 
enhancerové a terminátorové sekvencie na kontrolu 
transkripcie, počiatok replikácie, selekčný marker  
a polyklonovacie miesto. 
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EXPRESIA V TKANIVOVÝCH KULTÚRACH 
 Výhoda: rovnaký spôsob modifikácie proteínov ako u ľudí 

 Nevýhody: väčšie riziko kontaminácie (kultivačné médiá sú bohaté  

 na živiny); bunky cicavcov rastú pomalšie (niekoľko dní); kultivačné 
médiá sú drahšie. 

• Primárne kultúry majú obmedzený počet generácií, bunkové línie 
neobmedzený – bunky z nádorov s nekontrolovaným delením. 

• Gény možno vnášať  in vitro aj in vivo pomocou vírusových 
vektorov. 

• Vnesenie plazmidov do bunky – napr. pomocou fosforečnanu 
vápenatého, ktorý tvorí s DNA mikroprecipitát, ten sa viaže na 
bunkový povrch a je vtiahnutý do bunky endocytózou. 
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VYUŽITIE EXPRESIE V TERAPII 
Rekombinantné formy hormónov 

 
• Inzulín – expresia v E. coli alebo Sacharomyces cerevisiae, 

možnosť modifikovania účinku 
• Glukagón  
• Rastový hormón – expresia v E. coli alebo myšacích 

nádorových bunkách 
• Natriuretický hormón – exprimovaný v E. coli 
• Parathormón – exprimovaný v E. coli 
• Kalcitonín – exprimovaný v E. coli 
• Gonádotropné hormóny – rekombinantný FSH a HCG  
 exprimovaný v bunkách ovária čínskeho škrečka (CHO) 
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Rekombinantné krvné deriváty a hemostatiká 
 

• Rekombinantné koagulačné faktory (VII, VIII, IX)  produkované  

 geneticky modifikovanými bunkami  čínskeho škrečka. Terapia  

 hemofílie. 

• Rekombinantný hirudín – blokuje premenu  fibrinogénu na fibrín. 
Antikoagulačný účinok. 

• Monoklonálne protilátky proti doštičkovým integrínom:  

 abciximab - chiméra (zmiešaná genetická informácia od  

 ľudských a myšacích buniek) 

• Rekombinantný ľudský aktivátor plazminogínu: altepláza.  

 Terapia infarktu myokardu. 

 Mutanty - retepláza, lanotepláza, tenektepláza – dlhší polčas rozpadu 



Biologické lieky v terapii cytopénií 

• Rekombinantný erytropoetín – z kultivácie buniek  

 škrečka. Epoetín, darbepoetín – s predĺženým úč., 
pegpoetín – konjugáciou s polyetylenglykolom. V terapii  

 anémií , v hematoonkológii, v liečbe HIV. 

• Rekomb. rastový faktor pre granulocytárnu radu. 
Filgrastim – zákl. liek v onkológii a hematoonkológii. Pri 
neutropéniách v chemoterapii. Exprimovaný v E. coli. 
Pegylované formy – predĺženie účinku. 

• Romiplostin - rekombinantný protein tvorený expresiou  

 v E. coli. Indikovaný pri imunitnej trombocytopénii. 
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Terapia dedičných chorôb 
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 Asi 50 druhov chorôb z deficitu lyzozomálnych enzýmov 

• Substitučná terapia rekombinantnými formami (okrem 
CNS, lebo veľké molekuly neprechádzajú 
hematoencefalickou bariérou). 

• Produkované sú z bunkových kultúr ovárií čínskeho 
škrečka, ľudských fibroblastov a rastlinných buniek. 

• Liečba je finančne náročná, pri neskorej diagnostike sa 
irreverzibilné zmeny nedajú  liečiť. 

• Génová terapia – etické aspekty (málo, prebuiehajúce 
klinické štúdie). Pozornosť sa venuje procesom apoptózy 
– plánovanej smrti bunky. 

 



Liečba autoimunitných ochorení 
 

 Crohnova choroba, ulcerózna kolitída, reumatická artritída, 
psoriatická artritída, psoriáza 

 Mechanizmus účinku: blokácia cytokínu TNFα (tumor 
nekrotizujúceho faktora α) – potlačenie imunitnej reakcie 

• Etanercept – fúzovaný proteín spojený s ľudským IgG1. 
Kompetitívne inhibuje TNFα.  

• Infliximab – chiméricka monoklon. protilátka IgG1 ( z ľudskej 
a myšacej bielkoviny). Viaže sa na transmembránové formy 
TNFα. Indukuje apoptózu.  

• Adalimumab je rekombinantná plne humánna monoklonálna 
protilátka IgG1. Pôsobí ako infliximab. 

• Anakinra – antagonista receptoru pre interleukín-1 



Terapia roztrúsenej sklerózy 

 Sclerosis multiplex = neurodegeneratívne autoimunitné 
ochorenie 

 Biologická liečba je iba doplnkom. Moduluje priebeh a odďaľuje 
dôsledky. 

• Rekombinantný ľudský interferón ß – expresia v bunkách ovárií 
čínskeho škrečka 

• Mutant ľudského interferónu so zamenenou aminokyselinou, 
expresia v E. coli 

• Natalizumab (humanizovaná monoklonálna protilátka, ktorá 
interaguje s α4 integrínom lymfocytov – bráni prestupu do CNS. 

• Rituximab, ocrelizumab, ofatumumab, alemtuzumab 
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Biologická liečba v onkológii 
 

 Používajú sa rekombinantné  formy 

• Rekombinantné cytokíny – stimulujú funkciu kostnej 
drene, potencujú  protinádorovú imunitnú odpoveď 

• Rekombinantné interferóny – medzi bunkovo 
komunikujú, reagujú na prítomnosť patogénov, vírusov a 
nádorových buniek 

• Protilátky – vytvoreníe protilátky proti nádorovým 
antigénom – protinádorová   imunitná odpoveď  

=  MONOKLONÁLNE  PROTILÁTKY 
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MONOKLONÁLNE PROTILÁTKY 

 Prvé – hybridómové línie dvoch materských buniek: 
myšacieho B-lymfocytu tvoriaceho protilátky a nesmrteľnej 
nádorovej myelómovej bunky –  r. 1974 

• monoklonálne protilátky produkované hybridómovou 
technológiou – proteíny boli myšacie (problémy: riziko 
anafylaxie, sérovej choroby, rozklad proteolyt. enzýmami) 

• ľudské monoklonálne protilátky – komplikovaná príprava 
a priemyslová výroba 

• chimérické a humanizované protilátky – najširšie klinické 
použitie. Produkcia: prepojením hybridómovej a DNA 
rekombinantnej technológie 
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Štruktúra monoklonoklonálnych protilátok 

 Sú to imunoglobulíny zložené z dvoch polypeptidových 
reťazcov zrkadlovo identických párov ľahkých a ťažkých 
reťazcov – prepojených disulfidovými väzbami, v tvare 
písmena Y.  

• Každý reťazec sa skladá z dvoch oblastí: variabilnej 
a konštantnej.  

• Variabilné úseky Fab slúžia ako miesto viažuce antigén  

• Konštantný úsek Fc zodpovedá za väzbu 
s komplementom a interakciu s Fc receptorom.  
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Chimérické protilátky 

• Kombináciou myšacej protilátky s konštantnou oblasťou 
ľudskej protilátky, kde časť molekuly, ktorá nekóduje 
oblasti viažuce antigén, je nahradená úsekom ľudského 
imunoglobulínu – vzniká chimérická protilátka 

• Monoklonálne protilátky sú veľké proteíny a majú horšiu 
farmakokinetickú distribúciu než malé molekuly a horšie 
prestupujú do tkanív.  

• Chimerizácia zvyšuje zotrvávanie protilátok v  krvnom 
obehu na dva týždne a viac . 
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Monoklonálne protilátky v onkológii 

• Alemtuzumab – chronická lymfocytová leukémia 

• Bevacizumab – kolorektálny karcinóm, karcinóm 

 pľúc, prsníka, obličky  

• Cetiximab – kolorektálny karcinóm, karcinóm hlavy a krku  

• Gemtuzumab – akútna myeloblastová leukémia 

• Ipilimumab – melanóm  

• Ofatumumab – chronická lymfocytová leukémia  

• Panitumumab –  kolorektálny karcinóm  

• Rituximab – non-Hodgkinove lymfómy  

• Trastuzumab – karcinóm prsníka 
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Fragmenty protilátok 

Čím väčšia molekula, tým ťažší prienik do tumoru, preto výhodnejšie  

chemicky alebo geneticky upravené fragmenty protilátok. 

 

• Nekonjugované – interferujú s väzbou medzi receptorom  

 a ligandom, ovplyvňujú účinok klasických cytostatík, zabraňujú  

 tvorbe proteínov nevyhnutných na malignitu bunky. 

• bišpecifické protilátky – jedna špecifita je zameraná proti  

 nádorovému antigénu, druhá pritiahne  cytotoxické bunky  

 do nádoru. 

• protilátkové konjugáty – s toxínom , cytostatikom, rádionuklidom  

 Použitie: pri hematologických malignitách. 

 

40 



Biologické lieky pri vírusových hepatitídach 

 
• Interferóny a ich pegylované formy 
• Rekombinantný IFN-α – produkt génu vloženého do genómu  
 E. coli 
• pegylované IFN - na bielkovinu naviazaná molekula  
 polyetylénglykolu , ktorý je zložený z mnohých podjednotiek  
 etylénoxidu. Tie obsahujú hydroxylové skupiny, ktoré môžu  
 vytvoriť väzby na bielkovinu. Vznikajú rozvetvené alebo  
 lineárne molekuly. Rozvetvené sú odolnejšie voči proteázam. 
• Pegylované proteíny majú aj dobrú rozpustnosť vo vode  
 a zníženú imunogenicitu. 
• peginterferon α-2a,  peginterferon α-2b 
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Pegylované interferóny – úspech biotechnológie  = nový liečebný štandard vírusovej hepatitídy  B,C 
. 
 



BIOTECHNOLÓGIA A VAKCÍNY 
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NOVÉ PRÍSTUPY 

Biotechnológie umožnili rozvoj a klinické  

uplatnenie : 

  rekombinantných vírusových vakcín  

  rekomb. proteínových a glykoproteínových  

    vakcín  

  DNA a RNA vakcín  

Hlavným produktom sú monoklonálne protilátky. 
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VAKCÍNY V KLINICKEJ PRAXI 

  živý oslabený alebo inaktivovaný usmrtený MO 

  extrakt alebo fragment antigénov  

  rekombinantné proteíny voči vybraným antigénom  

  rekombinantné vírusy, ktoré exprimujú vybrané  

   mikrobiálne antigény 

  DNA vakcíny kódujúce vybrané antigény 

V kombinácii s adjuvantnými látkami a s nosičmi  

antigénnych  hapténov (haptén je imunogénny až po  

väzbe na nosič) 
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Oslabené mikroorganizmy 

Príprava vakcín:  

 niekoľkonásobným pasážovaním na živných pôdach  

  alebo bunkových kultúrach 

 chemicky indukovanou mutagenézou  

 požiadavka na jasnú definíciu atenuácie (oslabenia)  

 pri všetkých vakcínach – najlepšie na genómovej 
úrovni 

 

• Vakcíny: BCG vakcína, na osýpky, mumps, rubeolu, 
ovčie kiahne 
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Inaktivované usmrtené mikroorganizmy 

Imunogenicita vakcíny je nižšia. Inaktivácia môže pozmeniť  

štruktúru a znížiť afinitu alebo biologickú aktivitu protilátok. 

 

Pokles imunogenicity je kompenzovaný zvýšením 

adjuvantných látok (napr. soli hliníka).  

 

Vakcíny : na hepatitídu A, poliomyelitídu, besnotu, kliešťovú  

encephalitídu, chrípku (H1N1, H3N2) 
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Podjednotkové vakcíny 

• Pripravené z antigénnych proteínov, netoxických 
fragmentov z vírusov a baktérií, z polysacharidov 
bakteriálneho púzdra. 

• Sú  bezpečnejšie, majú menej nežiaducich reakcií. 
Avšak imunogenicita je nižšia (+ adjuvanty). 

 

• Vakcíny na:  tetanus, pertussis, diftériu, haemofilové, 
streptokokové a neiseriové infekcie 
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Rekombinantné proteínové vakcíny 

  Rekombinantný proteín HBSAg na lipidovej matrici    

      exprimovaný v Sacharomyces cerevisiae, adsorbovaný  

      na Al(OH)3. Bráni prenosu  infekcie, nie rozvoju  

      ochorenia u už infikovanej osoby. 

 

  HPV vírus – ľudský papilomavírus (prevencia  karcinómu  

      krčka maternice) – proteíny HPV na časticiach  

      podobných vírusom produkovaných v Sacharomyces  

      cerevisiae. Obsahuje adjuvans ASO4. 
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Experimentálne vakcíny v onkológii 

 vakcíny s nádorovými antigénmi a ich fragmentmi 

 vakcíny s antigénnymi extraktmi nádorových buniek 

 vakcíny založené na imunizácii usmrtenými rekombinovanými 
nádorovými bunkovými líniami 

 vakcíny založené na odobratí buniek z periférnej krvi pacienta 
a in vitro stimulované antigénmi nádoru  

 vakcíny s rekombinovanými vírusovými vektormi  

  DNA vakcíny 

 vakcíny tvorené rekombinantnými imunoglobulínmi s úsekmi 
imunoglobulínu nádorovej  populácie (idiotypové vakcíny) 
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GÉNOVÁ TERAPIA 
Farmakológia  sa obmedzuje na  ovplyvňovanie funkcie  proteínov. 

Možnosť ovplyvniť nie následok, ale príčinu – chybnú DNA či  chybnú  

reguláciu expresie proteínov = GÉNOVÁ TERAPIA 

 

Základné postupy: 

 vloženie zdravého génu do genómu a nahradenie poškodeného 
génu;  

 ovplyvnenie patologickej regulácie daného génu – využitím umelo  

 pripravených úsekov RNA, ktoré degradujú špecifické mediátorové  

 molekuly zodpovedné za patologickú reguláciu génu; 

 opravenie abnormálneho génu spôsobom spätnej mutácie; 

 pomoc imunitnému systému rozpoznať abnormálne bunky. 
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LIEČIVÁ NA BÁZE DNA 

DNA liečivá  = nie sú produkty génovej terapie, ale  používajú  

DNA ako aktívnu látku 

 

modifikovaná DNA sa viaže na úsek DNA blokujúci expresiu 
proteínu kontrolujúceho uvoľnenie cytochrómu C 
z mitochondrií, čo vedie k apoptóze – smrti bunky. Možné 
použitie: na terapiu nádorov. 

modifikovaná DNA, ktorá sa viaže na cievny endotelový 
rastový faktor, zabraňuje patologickej neovaskularizácii 
a makulárnej degenerácii (zrakovému poškodeniu) 
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VÝHODY A PRÍNOS BIOLOGICKEJ LIEČBY 

  Biotechnologické a rekombinantné techniky  

   prostredníctvom baktérií, kvasiniek, in vitro  

   kultivovaných buniek umožňujú získať látky  

   s jednotným zložením (prípravky z ľudskej krvi  

   a tkanív nemožno presne definovať). 

 

  Účinok nastupuje rýchlo (za 10h), sú účinné pri zlyhaní    

   ostatnej konvenčnej toxickej liečby alebo rezistencii.  
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VÝHODY A PRÍNOS BL 

  Vďaka aplikácii biologických látok je pacient starostlivo   

   monitorovaný a trvale sledovaný. 

 

  Prístup  špecialistov počas liečby je tímový (pneumológ,  

   imunológ, infektológ, dermatológ). 

 

  Na stredný zdravotnícky personál  sú kladené vyššie  

   nároky a  potrebná užšia spolupráca (aplikácia látok,  

   komunikácia s pacientmi, riešenie  alergií). 
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VÝHODY A PRÍNOS BL 

Výhody protinádorovej terapie monoklon. protilátkami 
  vysoká špecifita pre nádorové antigény 
  nízka skrížená reaktivita s normálnymi somatickými   
   bunkami 
  možnosť naviazať  toxín, cytostatikum, rádionuklid 
  vysoká čistota a veľkoobjemová produkcia 
 
Výhody pegylovaných foriem biologických liekov 
  odolnejšie voči proteázam 
  dlhší biologický polčas  (vyššia molekulová hmotnosť PEG) 
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VÝHODY A PRÍNOS BL 

  Vírusová vektorová rekombinantná technika  zachováva 
   výhodné vlastnosti vírusu – receptorom  sprostredkovaný  
   vstup do bunky hostiteľa, mechanizmus  expresie antigénu,  
   modulovanie imunitnej odpovede  hostiteľa. 
  
  DNA vakcína. Do bakteriálneho plazmidu  je vnesená  DNA   
   kódujúca antigén, ktorá po vstupe do jadra indukuje   
   transkripciiu  a syntézu antigénu a vyvoláva imunitnú   
   odpoveď. Produkuje sa konkrétny antigén (bielkovina) a nie  
   ďalšie  nepotrebné  antigény. Odpadá náročný proces  
   expresie a purifikácie  proteínov. 
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RIZIKÁ BIOLOGICKEJ LIEČBY 

Možnosti biotechnologickej výroby predbehli  

klinické uplatnenie, nepoznáme detailne 

mechanizmy udržujúce homeostázu  

biologického systému, a preto treba starostlivo  

zvážiť  indikáciu biologického prípravku 

a poznať  jeho prípadné nežiaduce účinky. 
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RIZIKÁ BIOLOGICKEJ LIEČBY 
V procese purifikácie proteínov hrozí riziko nečistôt: 

 – ich antigenita  

–  ich biologická aktivita, ktorá môže poškodiť proteín  

(napr. prítomnosť proteolytických enzýmov)  

–  prítomnosť neželaných rastových faktorov, hormónov 

Produkcia proteínu v nesprávnej štruktúre:  

–  môže sa stať imunogénnym  

–  môže znížiť svoju špecifickú aktivitu 

–  môže výrazne zmeniť farmakokinetiku.  
58 



RIZIKÁ BIOLOGICKEJ LIEČBY 

  Nebezpečenstvo prenosu infekčného agens a priónov    

   (zmutovaných infekčných bielkovinových častíc) 

 

  Pri  imunosupresívnom účinku  hrozí  riziko infekcie  

   (potlačenie imunitnej reakcie) – mykobakteriálne,  

   mykotické a vírusové infekcie.  

 

  Komplikácie spojené s imunogenicitou (kožné  

   psoriatické prejavy, známky lupusového syndrómu a i.) 
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RIZIKÁ BIOLOGICKEJ LIEČBY 

Problémy pri protinádorovej terapii  monoklonálnymi protilátkami: 

  –  antigénna heterogenita nádoru 

  –  maskovanie a internalizácia nádorových antigénov 

  –  neprístupnosť  intracelulárne lokalizovaných antigénov 

  –  nepriepustnosť  protilátok cez hematoencafalickú bariéru  

           (nepoužiteľné pre mozgové metastázy) 

  –  pomalá a nehomogénna distribúcia do nádoru  (lebo molekulová  

       hmotnosť monoklonálnej protilátky je 150x väčšia ako cytostatika) 

  –  pri protilátkach produkovaných hybridómovou technológiou  

       (myšacie proteíny – riziko anafylaxie, sérovej choroby).  

 60 



ZNEUŽÍVANIE BIOLOGICKEJ LIEČBY 

Spolu s rozvojom biotechnologických postupov  v praxi   

sme svedkami ich zneužívania: 

 

Doping v športe 

 anabolické steroidy – v atletike 

 erytropoetín – v aeróbnych športoch 

 nástupom génového inžinierstva –  génový doping 

Užíva ho 80-90% profesionálnych kulturistov. 

Užívajú ich už 15-roční na strednej škole. 
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   nežiaduca imunitná odpoveď 
 

   u vírusových vektorov nebezpečenstvo 
       infekcie či aktivácie prírodného typu vírusu 
 
  genetické ovplyvnenie nielen somatických,  
      ale aj pohlavných buniek 

ZÁKLADNÉ OBAVY Z GÉNOVEJ TERAPIE 

Pete Linfort/pixabay.com 



Etické aspekty 
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OTÁZNIKY ??? 
 Sú cielené manipulácie s ľudským genómom eticky  

  prijateľné? 

 Je genetické vylepšovanie človeka v porovnaní  

  s klasickou farmakoterapiou akceptovateľné? 

 Do akej miery? 

 Môžeme  bez limitov „šiť  terapiu na mieru“ pacienta 

  na základe jeho sekvencie DNA? 

Mať čo najzdravšie, geneticky najlepšie do života  

 pripravené osoby = „nová eugenika“? 
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OTÁZNIKY ??? 

 Kto bude rozlišovať medzi „vhodným“ a  

  „nevhodným“ použitím génového inžinierstva? 

 Kto bude posudzovať  normálnu a abnormálnu   

  genetickú odchýlku?   

 Bude finančne náročná génová terapia dostupná  

  iba pre bohatých? 

 Bude sa dať zabrániť zneužívaniu génovej terapie  

  na eugenické praktiky? 
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POŽIADAVKY ETICKÉHO UVAŽOVANIA 
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 Rešpektovanie a ochrana  
      ľudskej dôstojnosti 
 
 Primát ľudskej osoby a jej  
     dobra pred záujmami vedy  
     a spoločnosti 

www.pixabay.com 



PRINCÍP AUTONÓMIE 

  Osoba má právo byť informovaná, slobodne sa rozhodnúť  

   a kedykoľvek zmeniť rozhodnutie o biologickej liečbe. 

 

  Rozhodnutie nesmie byť uskutočnené pod nátlakom,  

   pod manipulovateľným vplyvom a v stave osobitnej  

   zraniteľnosti. 

 

  Účasť na klinickom výskume biologických liekov a  

   uchovávanie ľudského biologického materiálu podlieha  

   informovanému súhlasu a ochrane súkromia. 
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PRINCÍP MAXIMÁLNEHO PRÍNOSU 
  Potenciálne poškodenie a ohrozenie človeka musí byť  
   minimalizované oproti potenciálnemu prínosu. 
 
  Indikácia a aplikácia biologického lieku  musí spĺňať 
   kritériá vedeckej kvality a kompetentnosť 
   zdravotníckeho personálu. 

 
  Účasť ľudí vo výskume biologických liekov, len ak nie je  
   k dispozícii metóda s porovnateľnými výsledkami. 
 
  Výskum nemôže byť zdôvodnený, ak hrozí riziko závažného  
   poškodenia ani v prípade informovaného súhlasu. 
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PRINCÍP SPRAVODLIVOSTI 
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  Nestrannosť 
 

  Rovnosť 
 

Kto má získať prínos a kto 
znášať riziká? 
–  nestranné rozdelenie   
     prínosov a rizík 
–  princíp nevylúčenia skupiny  
     (nediskriminácie) 

               Ryoji Iwata/unsplash.com 



PRINCÍP NEZÁVISLÉHO POSÚDENIA 

  Každý biomedicínsky výskum a uvedenie nového lieku     

   si vyžaduje:   

  – nezávislé vedecké hodnotenie 

  – preskúmanie etickej akceptovateľnosti. 

  Hodnotenie má byť bez politického, profesijného,  

   inštitucionálneho a trhového vplyvu. 

  Konflikt záujmov – oddelenie klinickej starostlivosti od  

   výskumnej činnosti 

  Transparentnosť  a primeranosť platieb a odmien  
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DOKUMENTY ETICKÉHO CHARAKTERU 

• Dohovor Rady Európy o ľudských právach a biomedicíne 
(1997) – SR je signatárom . 

 Čl 13. (Zákrok do ľudského genómu) :  

 „Zákrok, ktorého cieľom je modifikácia ľudského genómu, sa 
môže vykonať len na preventívne, diagnostické alebo 
terapeutické účely a len do tej miery, aby sa neporušila 
zárodočná bunková línia.“ 

 

• Helsinská deklarácia 10 (r. 2018) – Svetová aliancia lekárov 

• Príručka lekárskej etiky  (r. 2005) – Svetová aliancia lekárov 
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KAZUISTIKA: PRÍPAD JESSE GELSINGER  

• R. 1999 – 17-ročný mladík – imunitná odpoveď  

 na adenovírusový vektor.  

• Jesse trpel genetickým metabolickým ochorením –  
chýbaním enzýmu ornitíntranscarbamylázy (OTC). Bežne 
na ochorenie zomiera dieťa rýchlo po narodení. Jesse žil 
vďaka prísnej diéte. Rozhodol sa zúčastniť na experimente 
génovej terapie a pomôcť ostatným deťom. 
Prostredníctvom vektorového adenovírusového prenosu 
mu bol vnesený gén pre chýbajúci enzým do pečene. 

• Po aplikácii nastala fatálna reakcia – Jesse do 4 dní  zomrel.  
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Otázky 

 Jesse bol dospelý a mal možnosť poskytnúť slobodný súhlas. 

 Majú sa relatívne zdraví dospelí s OTC zúčastniť experimentu? 

 Najprv sa v experimentálnom projekte počítalo s novorodencami 
s OTC so súhlasom ich rodičov. 

 Môžu rodičia s veľmi chorými deťmi pochopiť, že experimenty 
génovej terapie sú riskantné a nemusia pomôcť?  

Dodatočné vyšetrovanie  potvrdilo, že Jesseho smrť nebola náhodná. Už 

na experimentoch na zvieratách sa potvrdilo ochorenie z vírusového  

vektora. Jesse ani  rodina o tom však neboli  informovaní.  Potvrdil  sa 

konflikt záujmu lekára  a jeho zainteresovanie na  vývoji  vírusového  

vektora tora73 



PRÍPAD Z NECKEROVEJ NEMOCNICE 

• Rozvoj leukemických príznakov u detských pacientov  

 liečených retrovírusovou génovou terapiou s ochorením  

  X-SCID (vážna kombinovaná imunodeficiencia viazaná na X-
chromozóm) – r. 2002.  

• X-SCID sa lieči transplantáciou kostnej drene. V parížskej  

 Neckerovej nemocnici podali v klinickej štúdii detským  

 pacientom novú génovú terapiu prostredníctvom  

 retrovírusového vektora. Zabudovaný retrovírusový gén  

 aktivoval vedľajší  aktivačný pronádorový gén. Ten vyvolal u  

 dvoch z 11 pacientov rozvoj leukemických príznakov. 
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Otázky 

  Aké vysoké riziko podstupuje pacient, dieťa, rodič? 

  Akú zodpovednosť  berie na seba lekár indikujúci   

   génovú terapiu? 

  Do akej miery poznáme  všetky súvislosti   

   vzájomného pôsobenia génov, aby sme mohli  

   vylúčiť nepredvídateľné dôsledky? 

  Je možné  vždy zabezpečiť  nedotknuteľnosť   

   genómu pohlavných buniek? 
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