
OKNO DO SVETA INOVÁCIÍ

„Do ďaleka žiari sláva vydobytá na olympijských hrách, kde bojuje rýchlosť a sila spojená 
s odvahou o najvyššiu cenu.“ Pindaros (asi 518 – 446 pred n. l.): Olympijské ódy

VSTÚPTE DO SVETA INOVÁCIÍ 
vo farmaceutických technológiách 

Olivový veniec víťaza v Olympii a titul olympionika (čiže olympijského víťaza) bola najvyššia pocta, akú 
mohol smrteľník dosiahnuť. Olympionik personifikoval ideál celistvosti arete, ktorá u starých Grékov pred-
stavovala najvyššie telesné a duchovné hodnoty: silu, odvahu, statočnosť v boji, spravodlivosť, veľkorysosť, 
ušľachtilosť a vzdelanosť. 

 
Ágonista, čiže pretekár sa na olym-
pijské hry a večnú slávu pripravoval 
pod dohľadom lekára, ktorý dbal na 
jeho zdravotný stav. Pokrok v sta -
rostlivosti o atlétov priniesol Gale-
nos, ten sa ako prvý rozhodol zame-
rať na kvalitu a kvantitu ich výživy, 
ktorú dokonca dopĺňal pre zlepše -
nie výkonu tzv. galenikami. Galeniká 
predstavovali racionálne zapraco-
vanie liečiv do určitých foriem, v kto-
rých ich ľudský organizmus dokázal 
efektívnejšie využiť, a tak zastupo-
vali novodobý pojem lieky.  

Zneužívanie liekov pre zlepšenie 
športovej výkonnosti teda siaha hlboko 
do minulosti, až k ich prvopočiatku. Kla-
die tento poznatok Galena do role otca 
dopingu? Koľkým z jeho zverencov iba 
neprávom patril titul olympionika? Zme-
nili galeniká, ktoré im predpisoval, ágo-
nistov olympijských hier na antagonistov 
ich ideálu arete? Vidina žiarivého lúča 
olympijskej slá vy je natoľko silná, že 
mnohých atlétov oslepí a privedie do 
záhuby. Goldmanova dilema predpo-
kladá, že až polovica elitných športovcov 
by akceptovala smrť do piatich rokov po 
užití „zázračného lieku“, ktorý by im za-
ručil víťazstvo.  

Príklad: Dopingový škandál Lance Arm -
stron ga nám naznačuje, že vrcholoví špor-
tovci sú ochotní užívať širokú škálu zakáza-
ných látok a metód, v rôznych kom bináciách, 
v honbe za zlepšením športového výkonu 
s minimálnym rizikom detekcie.  

Inováciami vo farmaceutických tech-
nológiách sa tak nepriamo ocitáme v koži 
Galena a musíme si byť vedomí, že niek-
toré z plodov nášho úsilia budú týmto 
spôsobom zneužívané. Minulosťou do-
pingu sú spomínané galeniká, čo však 
budúcnosť? Pripravujú pre nás farma-
ceutické technológie „nového nepriateľa 
športového ducha“? 

V očiach verejnosti je významným 
adeptom pre zatratenie fair play oblasť 
génovej terapie, ktorá podľa hypotézy 
modifikovaním „športových génov“ ľud-
ského genómu vytvorí „nadľudí“ s ne-
prekonateľnými fyzickými schopnos-
ťami. Tento deterministický koncept 
bol výskumom posledných rokov vy-
vrátený a vieme, že jednotlivé „športové 
gény“ neexistujú a športový výkon je 
výsledkom komplexnej interakcie sto-
viek až tisícov génov. Napriek tomu, 
malá skupina jednotlivých génov má 
natoľko atraktívne vlastnosti, že ostáva 
potenciálnym cieľom zneužitia pre géno -
vý doping dodnes. Erytropoetín (EPO), 
inzulínu-podobný rastový faktor-1 
(IGF-1), rastový hormón (GH) a myo-
statín (MSTN) sú jeho primárnymi kan-
didátmi.  

Každý z týchto génov bol asociovaný 
so zlepšením športového výkonu, ako 
napríklad zvýšením vytrvalosti, či obje -
mu svalovej hmoty. Špecificky, podanie 
transgénu EPO viedlo k zvýšenému 
transportu kyslíka do svalového tkaniva, 
pokým inaktivácia, tzv. silencing génu 
MSTN viedol k rozvoju svalstva do ab-
normálneho objemu. 

Príklad: Prvý dokumentovaný záujem 
o génový doping pochádza z e-mailo vej ko-
rešpondencie nemeckého trénera atlétov 
s jeho dealerom. Záznam uvádza, že trénera 
oslovil liek Repoxygen (Oxford BioMedical), 
ktorý pozostával z adeno-asociovaného ví-
rusového (AAV) vektorového systému, ktorý 
obsahoval gén EPO. 

Odhalenie záujmu o zneužitie sofis-
tikovaného vektorového systému v tech-
nológii génovej terapie priviedlo nemec-
kého trénera k niekoľkoročnému zákazu 
športovej činnosti. Čo by ho však čakalo 
za čias Galena? Olivový veniec slávy by 
to veru nebol, spolu so svojim preteká-
rom by utŕžili verejnú hanbu a na vlastné 
náklady by museli dať postaviť pokutovú 
sochu Diovi. Napokon, výstižný je práve 
podstavec tejto sochy, ktorý hlása, že 
„olympijské víťazstvo možno dosiahnuť 
nie zlatom a striebrom, ale rýchlosťou 
nôh a telesnou zdatnosťou“.  
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