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 Výroba léků – rekombinantních léčiv 

 Výroba diagnostických přípravků 

 V současné době se používá asi 160 druhů 

biotechnologicky připravených léků 

 Roční obrat činí přibližně 35 miliard USD 

 Asi 300 léků je ve fázi testování 



 většina léčiv je na bázi proteinů 

 lídrem jsou USA (Food and Drug Administration) 

 hormony 

 enzymy  

 hematopoetické růstové a koagulační faktory 

 cytokiny a interferony 

 protilátky a jejich deriváty 

 vakcíny 

 antimediátorový oligonukleotid (VITRAVENE) 

 nukleotidový aptamer (MACUGEN) 



• Bakterie (Escherichia coli) 

• Kvasinky (Saccharomyces cerevisiae) 

• Savčí buňky (buňky ovarií křečka) 

• Rostliny (tabák, huseníček, mrkev) 

• Savci (krávy, kozy) 



r. 1979 - Goeddel a kol. - produkce inzulínu a 
somatotropinu pomocí Escherichia coli 
(Genentech) 

 

r. 1982 - inzulín - první klinicky použitý 
rekombinantní hormon (FDA, USA) 

 

r. 1985 - somatotropin 



„přirozené“ 

s modifikovanou strukturou (analoga) 

 s nezměněnou sekvencí aminokyselin 

 pouhá náhrada přirozených proteinů 

 se změnami v primární struktuře 

polypeptidového řetězce 

 změna provedená rekombinantními 

technologiemi 



rozdílné biologické účinky 

alterace sekvence aminokyselin 

změny farmakokinetiky 

širší léčebné postupy  



Lispro (HUMALOG) 

 obrácené pořadí lysinu a prolinu 

v pozici B28 a B29 

 produkce v Escherichia coli 

 krátce působící inzulín 

Aspart (NOVORAPID) 
 substituce prolinu            

kyselinou asparagovou  

 v pozici B28 

 Saccharomyces cerevisiae 

 krátce působící inzulín 



Glargin (LANTUS) 

 adice 2 argininů k C-konci řetězce B a náhrada 

asparaginu glycinem na A21 

 Escherichia coli 

 prodloužený účinek 

Detemir (LETEMIR) 

 odstranění threoninu na B30 

a acylace (kys. myristová) 

lysinu na pozici B29  

 prodloužený účinek 



 rychlejší a pravidelnější vstřebávání 

z podkoží 

 nejlépe napodobují prandiální sekreci 

 léčba nemocných od 3 let 

 kratší biologický účinek – nižší riziko 

hypoglykémie 



 Glukagon (E. coli, S. cerevisiae) 

 

 Somatotropin (E. coli) 

 

 Folitropin – FSH (ovariální buňky 

čínského křečka) 



Polypeptidový hormon (29 AMK) 
 

Účinky  

 glykogenolytické 

 hyperglykemizující 

 relaxace hladké svaloviny GIT 
 

Příprava  

 Escherichia coli 

 Saccharomyces cerevisiae 
 

Indikace  

 hypoglykémie 

 radiologická vyšetření – inhibice 
pohybu GIT 



Druhově specifický polypeptid (191 AMK) 

 

Účinky  

 stimulace růstu 

 zvyšuje proteosyntézu 

 snižuje proteokatabolismus 
 

Indikace  

 poruchy růstu 
 

Příprava  

 Escherichia coli (od konce 80. let) 



folikulostimulační hormon (FSH) 

Dvě podjednotky – alfa (92 AMK), beta (111 AMK) 

 

Produkce  

 ovariální buňky čínského křečka 

 

Indikace  

 anovulační cykly 

 amenorea 

 poruchy spermatogeneze 



Epoetin α (165 AK, glykosylovaný) 

 
 

Účinky  

stimulace tvorby krevních buněk 
 

Příprava  

savčí buňky 
 

Indikace  

léčba anémie 



Filgrastim (NEUPOGEN) 
 

Účinky  

Kolonie granulocytů stimulující faktor 

Příprava  

Escherichia coli - neglykosylovaný 

Sargramostim (LEUKINE) 
 

Účinky  

Kolonie granulocytů stimulující faktor 

Příprava  

Saccharomyces cerevisiae - glykosylovaný 



Interferony α, β, γ 

Interleukin IL-2 
Účinky  

imunomodulační účinky  
 

Příprava  

Escherichia coli 
 

Indikace  

terapie nádorových onemocnění 

Příprava v E. coli, ale taky v buňkách vaječníků křečka 



Příprava léčiv 

 antibiotika, steroidy, 

aminokyseliny 

Léčiva 

 digestiva (rozpouštění krevních sraženin, 

léčba leukémie) 

Diagnostické účely 

 Taq polymeráza (PCR) 

 



Hepatitida B 

Obchodní název: Recombivax 

Produkuje: Saccharomyces cerevisiae 

Výrobce: Merck, i další výrobci 

Lidský papillomavirus (6, 11, 16, 18) 

Obchodní název: Gardasil 

Produkuje: Saccharomyces cerevisiae 

Výrobce: Merck  



Květen 2012 

Obchodní název: Elelyso 

Enzym: taligluceráza alfa 

Produkuje: GM kultura mrkve 

Výrobce: Protalix BioTherapeutics, Izrael 

Pfizer, USA 

Schválen FDA pro léčbu Gaucherovy choroby 
20 



ovce Polly 

 srážecí krevní faktor IX 

 léčba hemofilie 

kozy 

 antitrombin III 

 zabraňuje vzniku krevních 

sraženin 

 GTC Biotherapeuticals, USA 

krávy 

 lidský laktoferin 

 Pharming, Nizozemí  



 Biofarmaka určená pro veterinární aplikace 

(rekombinantní bovinní somatotropin) 

 DNA vakcíny 

 Interferující RNAi 

 Buněčné terapie – kmenové buňky 

 Generická biofarmaka 



 Samotná rekombinantní léčiva nejsou GMO 

 Rekombinantní léčiva jsou produkty GMO  

 Je třeba, aby byly jako produkty GMO 

označeny 

 Organismy produkující rekombinantní 

léčiva jsou geneticky modifikované 

 Výrobce musí při práci s nimi respektovat 

zákon a vyhlášku 





Děkuji vám za pozornost … 


