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1. Úvod 

 
Vět�ina investorů, kteří se zajímají o farmaceutický 

průmysl, hledí s nadějí ke změnám, které přiná�í v rozvoji 
tohoto oboru moderní biotechnologie. Zvlá�tě pak očeká-
vají výsledky funkční genomiky. Dosavadní vývoj svědčí 
o tom, �e biotechnologie přinese nové produkty, které 
významně roz�íří současnou paletu léčiv a přispějí k vy-
mýcení řady chorob, které jsou nyní léčeny pouze sympto-
maticky. Blízká budoucnost by měla přinést i dal�í mo�-
nosti, jako je ovlivnění exprese definovaných proteinů 
nemocného organismu či náhrada po�kozených genů.  
Nové cílové molekuly a pochody pak dají předpoklad vý-
voje nových typů léčiv. V�echny tyto změny přinesou 
farmaceutickému průmyslu o�ivení a nový rozvoj.  

Chtěli bychom v tomto článku stručně shrnout aktuál-
ní stav oboru a zamyslet se nad změnami, které lze 
v blízké budoucnosti očekávat. Zároveň chceme nastínit 
ná� názor na současné �kolící a vývojové potřeby, které by 
měly zajistit budoucí rozvoj daného oboru v na�í republi-
ce. 

 

2. Současný stav farmaceutického průmyslu 
 
Farmaceutický průmysl se po druhé světové válce 

nesmírně dynamicky rozvíjel a za�il meziroční nárůsty 
v desítkách procent jak v prodejích léčiv, tak v ziscích 
akcionářů. Tento růst byl podmíněn mno�stvím nově obje-
vených etických léčiv, zahrnujících antibiotika, psychofar-
maka, antireumatika, látky ovlivňující krevní tlak a řadu 
dal�ích civilizačních chorob aj. Objevem a výrobou antibi-
otik se na tomto růstu podílela i biotechnologie, která tak 
zaznamenala svůj první rozvoj a přerod v moderní vědec-
kou disciplínu. Tento rozvoj byl dále ovlivněn příhodnou 
patentovou politikou a v neposlední míře i zájmem veřej-
nosti utrácet za nová léčiva značné prostředky. Tento trend 
se zpomalil v polovině osmdesátých let a vedl k rozvoji 
výroby generických léčiv, tj. léčiv, jim� skončila patentová 
ochrana a které generičtí výrobci nabízejí za ceny podstat-
ně ni��í ne� originální výrobci. V roce 1984 americká vlá-
da schválila novou úpravu patentové ochrany a umo�nila 
výrobcům generických léků vstoupit na trh dříve a razant-
něji (podle tzv. Hatchova-Waxmanova zákona mohou 
americké generické firmy vyvíjet a registrovat generické 
léky u� během platnosti patentové ochrany příslu�ného 
originálního léčiva). Velcí výrobci originálních léčiv  pocí-
tili  pokles obratu i zisku. Reagovali zvý�ením výdajů na 
výzkum a vývoj (viz obr. 1), přičem� mno�ství tzv. terape-
utických cílů bylo omezené a nové cílové molekuly byly 
nacházeny jen pomalu. Zvý�ená konkurence donutila velké 
firmy ke spojování a vzniku obřích firem. Vysoké náklady 
na výzkum a vývoj, relativně krátká patentová ochrana 
a s tím spojená konkurence generických výrobců 
a v neposlední řadě absence snadno dostupných cílů vede 
v posledních letech k malému počtu nově zavedených 
sloučenin (NCE − New Chemical Entities), přičem� řada 
z nich nepřiná�í očekávané zisky (říká se, �e nové léčivo, 
které se nedostane mezi 100 nejprodávaněj�ích léčiv, ne-

Obr. 1.  Náklady na vývoj jednoho léčiva v milionech USD 
(přepočteno na hodnotu USD v roce 2000). Kompilováno z dat 
veřejně uváděných farmaceutickými výrobci 
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vrátí náklady spojené s jeho vývojem). V současnosti toto 
obrovské odvětví není schopno plnit očekávání akcionářů. 
A právě tyto problémy má vyře�it moderní biotechnologie, 
která se stala novou nadějí akcionářů. 

 
 

3. Biotechnologie a farmaceutický průmysl 
  
Jak ji� bylo uvedeno vý�e, vstoupila biotechnologie 

do farmacie razantně po druhé světové válce a znamenala 
obrovský rozvoj výroby antibiotik a později i některých 
dal�ích látek, jako námelových alkaloidů, lovastatinu, cyk-
losporinu, orlistatu aj. V�echny tyto látky v�ak byly ve své 
podstatě malé organické molekuly, které se od jiných ak-
tivních substancí (syntetických či izolovaných z rostlin) 
li�ily pouze svým původem � byly produkovány fermen-
tačně. Tyto bioprodukty byly vesměs izolovány extrakcí 
do organického rozpou�tědla a potom dále či�těny metoda-
mi obvyklými pro bě�né organické látky, tj. chromatogra-
fií a krystalizací. Také ke kontrole jejich kvality byly 
a jsou pou�ívány standardní analytické metody, obvykle 
tenkovrstvá, kapalinová či plynová chromatografie. Třeba-
�e si tyto produkty stále udr�ují významné postavení mezi 
léčivy (mezi 100 nejprodávaněj�ími léčivy za rok 2000 
jsme napočítali 11 malých organických molekul fermen-
tačního původu1), nejedná se o produkty, kterým je tento 
článek věnován. Produkty, které mění tvář dne�ního far-
maceutického průmyslu, jsou vesměs makromolekulární 
látky, vět�inou peptidy, bílkoviny nebo segmenty nukleo-
vých kyselin a jsou získávány metodami genetického in�e-
nýrství. 

Jako první uvedly farmaceutické firmy na trh peptidy, 
které byly pou�ívány jako léčiva ji� dříve, ale byly izolo-
vány z materiálů obvykle �ivoči�ného původu. Nové bio-
produkty byly produkovány mikroorganismy, do jejich� 
DNA byl zaveden gen pro příslu�nou aminokyselinovou 
sekvenci. První takový produkt byl rekombinantní insulin 
povolený v USA v roce 1982.  Následovala řada produktů, 
jako rekombinantní lidský růstový hormon, rekombinantní 

vakcina na Hepatitis B, interferon, erythropoietin a dal�í. 
Mezi 500 celosvětově nejprodávaněj�ími léčivy v roce 
2000 jsme napočítali 44 podobných bioproduktů, přičem� 
erythropoietin firmy Johnson & Johnson (Procrit) byl na 
sedmém místě  a erythropoietin firmy Amgen (Epogen) 
byl čtrnáctý. Dal�í příklady jsou uvedeny v tabulce I, která 
shrnuje vět�inu makromolekulárních bioléčiv registrova-
ných do roku 2002. Na obr. 2 je pak uveden vývoj registra-
ce v�ech bioléčiv v USA do roku 2002. Světový prodej  
bioproduktů činil v roce 2001 28,5 miliard dolarů. Spekt-
rum těchto produktů se v brzké budoucnosti je�tě význam-
ně roz�íří, co� mů�eme dokumentovat několika údaji 
z literatury2: 
− z 27 NCE povolených celosvětově v roce 2003 bylo 

17 malých organických molekul a nových 10 biopro-
duktů,  

−  v roce 2002 bylo u FDA (Food and Drug Adminis-
tration) registrováno 300 �ádostí o registraci nových 
bioproduktů, co� představuje cca polovinu v�ech �á-
dostí, 

−  v roce 2002 bylo v různých fázích klinických zkou�ek 
v Evropě 538 bioproduktů, celosvětově počet biopro-
duktů v klinických zkou�kách u� převy�uje počet 
malých organických molekul. 
I kdy� ne v�echny produkty ve výzkumu skončí �á-

dostí o registraci a ne v�echny produkty v registračním 
řízení budou povoleny, je zřejmé, �e jsme na prahu skuteč-
né revoluce nových bioléčiv, které v blízké budoucnosti 
změní na�e terapeutické mo�nosti. 

 
 

4. Budoucnost biofarmacie 
 
Vedle vý�e uvedeného, řekněme, extenzivního rozvo-

je, kdy novými technikami byly vyvíjeny u� dříve známé 
produkty (hormony, cytokiny a jiné proteinové faktory, 
monoklonální protilátky, vakcíny), je mo�no očekávat 
je�tě dal�í rozvoj spojený s vývojem nových oborů, jako je 
genomika a proteomika. Tyto obory přinesou zásadní pře-
vrat, a to jak ve vývoji nových léčiv, tak v diagnostice 
a léčbě nemocí. Vznikne nový obor, biofarmacie, která by 
měla přinést následující změny ve vývoji a výrobě léčiv 
a v diagnostice chorob. 

 
4 . 1 .  N o v é  c í l e ,  n o v é  v ý s l e d k y   

 
Odhaduje se, �e díky funkční genomice se výrazně 

roz�íří paleta terapeutických cílů, jejich� ovlivněním lze 
léčit choroby. V současnosti je popisováno  417 standard-
ně studovaných a ovlivňovaných cílů v lidském těle, je-
jich� interakcí s léčivy dochází k léčení choroby nebo 
zmírnění jejích negativních vlivů. Současné cíle zahrnují 
enzymy, receptory a iontové kanály. Jako příklad mů�eme 
pou�ít inhibitory enzymu �těpícího angiotensin (ACE inhi-
bitory), které sni�ují krevní tlak. Díky rozvoji biochemie, 
biologie, molekulární biologie a biotechnologie se předpo-
kládá, �e počet takových cílů vzroste na 3000�10 000.  
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Obr. 2.  Počet nově povolených biotechnologických léčiv nebo 
nových indikací biotechnologických léčiv v USA v letech 
1982�2002. Zdroj � Biotechnology Industry Organization � 
www.bio.org 
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Tabulka I 
Vybraná makromolekulární bioléčiva registrovaná a prodávaná v letech 2002 a 2003. Hodnota prodeje je uvedena pouze 
v případech, kdy se nám ji podařilo získat. Údaje o výrobci mohou být někdy matoucí vzhledem k tomu, �e přípravek vyrá-
bí a distribuují různé firmy, nebo kdy� firma, která produkt vyvinula, byla pohlcena jinou firmou. 

Název preparátu Léčivo (vysvětlivka u 
obchodních názvů) 

Indikace/Mechanismus pů-
sobení 

Povoleno 
FDA v 
roce 

Prodej 2003 
(mil USD) 

Firma uvádějící 
produkt na trh 

Aranesp® darbepoietin α léčení anemie 2002 1544 Amgen 

Avonex® interferon β 1-α léčení roztrou�ené sklerózy 1996 1000 Biogen 

BeneFix® koagulační faktor IX léčení hemofilie B 1997 900 Wyeth/ Baxter 

Betaseron® interferon β 1-B léčení roztrou�ené sklerózy 1993 456 Berlex Lab a Chi-
ron Corp. 

BioclateTM faktor VIII léčení hemofilie typu A, 
prevence a kontrola krváci-
vosti, předoperační příprava 
pacientů s hemofilií A 

1993  nenalezeno Aventis Behring 

BiotropinTM lidský růstový hormon léčení nedostatku hormonu 1995  nenalezeno Biotech General 

Campath® alemtuzumab 
(monoklonální protilátka) 

léčení chronické leukémie 
B-buněk u specifické skupi-
ny pacientů 

2001 45 Ilex Oncology, 
Millenium pharm., 
Berlex 

CEA-Scan® acritumomab (protilátky 
značené techneciem 99) 

kontrastní látka pro detekci 
metastáz u rakoviny střeva 
a konečníku 

1996  nenalezeno Immunomedics 

Cerezyme® imiglucerasa 
(rekombinantní β-
glukocerebrosidasa) 

léčení Gaucherovy choroby 
1 

1994 650 Genzyme 

ComvaxTM vakcína (proteinový kon-
jugát antigenů meningo-
koku a hepatitidě B) 

vakcinace proti Haemophi-
lus Influenzae typ B a hepa-
titidě B u novorozenců ma-
tek HbsAg-negativních 

1996 50 Merck and comp. 

Elitek® rasburicase 
(rekombinantní urát-
oxidasa − produkováno 
v kvasinkách) 

úprava plasmatické hladiny 
kyseliny močové u dětských 
chemoterapií 

2002  nenalezeno Sanofi-Synthelabo 

Enbrel® etanercept  (blokování 
účinku �Tumor necrosis� 
faktoru) 

léčení pacientů revmatoidní 
artritidy (v určitých typech) 
a dal�ích autoimunitních 
chorob 

1998
(inovace 
2002) 

1300 Amgen a Wyeth 

Engerix-B® vakcína proti hepatitidě 
typu B 

vakcína proti hepatitidě B 
u pacientů trpících chronic-
kou hepatitidou C 

1989  nenalezeno GlaxoSmithKline 

Epogen® erytropoietin α léčení anemie 1989 2200 Amgen  

Fabrazyme® agalsidase β (α galactosi-
dasa A, rekombinantní 
produkována v CHO buň-
kách) 

léčení Fabryho nemoci 2001 61 Genzyme 
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Název prepa-
rátu 

Léčivo (vysvětlivka u ob-
chodních názvů) 

Indikace/Mechanismus pů-
sobení 

Povoleno 
FDA v 
roce 

Prodej 2003 
(mil USD) 

Firma uvádějící 
produkt na trh 

FollistimTM folliotropin β 
(rekombinantní folikuly 
stimulující hormon) 

léčení určitých typů mu�ské 
sterility 

1997 nenalezeno Organon 
(AkzoNobel) 

FORTEO® teriparatide, (rekombinantní 
parathyroidní hormon) 

léčení osteoporosy 2002 nenalezeno Eli Lilly 

GenoTropin® somatotropin léčení nedostatku růstového 
hormonu, léčení růstových 
poruch 

1995 329 Pharmacia (Pfizer) 

Geref® 29-amikyselinový peptid 
(GRF 1-29 NH 2 ) odpoví-
dající N konci hypofyzární-
mu hormonu uvolňujícímu 
lidský růstový hormon 
(�human growth hormone-
releasing hormone�, GHRH 
nebo GRF) 

léčení nedostatku růstového 
hormonu, léčení růstových 
poruch 

1997 nenalezeno Serono S.A. 

GlucaGen® glukagon léčení tě�kých hypoglykémií 
u diabetiků přijímajících 
insulin, diagnostika 

1998 65 Novo Nordisk 
(Zymogenetics) 

Gonal-F® foliotropin α léčení neplodnosti 1998 526 Serono S.A. 

Helixate® faktor VIII léčení hemofilie typu A 1994 nenalezeno Aventis Behring 

Herceptin® trastuzumab (monoklonální 
protilátka) 

léčení metastáz rakoviny 
prsu u nádorů se zvý�enou 
expresí proteinu HER2 

1998 385 Genentech Inc 

Humalog® insulin léčení diabetes 1996 1060 Eli Lilly 

Humatrope® somatotropin léčení nedostatku růstového 
hormonu 

1996 370 Eli Lilly 

HUMIRATM adalimumab, (monoklonální 
protilátka) 

léčení revmatoidní artritidy 
určitých typů 

2002 nenalezeno Cambridge Antibo-
dy Technologies, 
Abbot 

Humulin® insulin léčení diabetes 1982 1021 Eli Lilly 

Infergen® interferon α 1 léčení určitých typů hepatiti-
dy C 

1997 20 InterMune Phram., 
Amgen 

Intron A® interferon α léčení některých typů leuké-
mie, Kaposiho sarkomu, 
hepatitidy a dal�ích indikací 

1986 1851 Schering-Plough 
Corp. 

KineretTM anakinra léčení revmatoidní artritidy 2001 nenalezeno Amgen 

Kogenate®FS faktor VIII léčení hemofilie 1989 nenalezeno Bayer 

Lantus® insulin glargine biosyntetický insulin pro 
pacienty trpící diabetes 
2. typu 

2000 nenalezeno Aventis 

Pokračování tabulky I 
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Název prepa-
rátu 

Léčivo (vysvětlivka u ob-
chodních názvů) 

Indikace/Mechanismus pů-
sobení 

Povoleno 
FDA v 
roce 

Prodej 2003 
(mil USD) 

Firma uvádějící 
produkt na trh 

Leukine® �granulocyte macrophage 
colony stimulating factor� 

při autologních transplanta-
cích kostní dřeně, při léčení 
leukocytů, při chemoterapi-
ích a dal�ích aplikacích 

1991 nenalezeno Berlex Lab. 

LYMErixTM rekombinantní OspA lipo-
protein 

prevence boreliózy 1998 nenalezeno SmithKlineBee-
cham 

MylotargTM gemtuzumab ozogamycin 
(protilátka spojená 
s chemoterapeutikem) 

léčení CD33 pozitivních, 
akutních myeloidních leuké-
mií. 

2000 nenalezeno Celtech Pharm. and 
Wyeth 

NeulastaTM pegfilgrastim, viz Neupo-
gen 

sní�ení výskytu infekcí 
u určitých typů rakoviny 
léčených chemoterapií 

2002 1200 Amgen 

Neumega® oprelvekin (rekombinantní 
interleukin II) 

prevence trombocytopenie 
indukované chemoterapií 
u pacientů s rakovinou 

1997 nenalezeno Wyeth/ Baxter 

Neupogen® filgrastrim (rekombinantní 
�granulocyte colony-
stimulating factor-G� CSF) 

léčení neutropenie induko-
vané chemoterapií 

1991 1267 Amgen 

Norditropin® somatotropin léčení nedostatku růstového 
hormonu 

1995 370 Novo Nordisk 

Novolin® insulin léčení diabetes 1982 2880 Novo Nordisk 

NovoSeven® koagulační faktor VIIa léčení krvácení u pacientů 
s hemofilií typu A a B 
s inhibitory faktorů VIII 
nebo IX 

1999 645 Novo Nordisk 

Nutropin® somatotropin léčení nedostatku růstového 
hormonu 

1993 297 Genentech Inc 

Ontak® denileukin diftitox (fúzní 
protein IL-2 a fragmentu 
toxinu zá�krtu) 

léčení pacientů s lymfomem 
jejich� maligní buňky expri-
mují CD25 část receptoru 
pro interleukin 2 

1999 nenalezeno Ligand pharm. 

Orthoclone 
OKT3® 

muromomad-CD3 prevence odmítnutí 
transplantovaných ledvin 

1986 nenalezeno OthoBiotech 
(Johnson and John-
son) 

PediarixTM směsná vakcína proti zá�kr-
tu, tetanu, černému ka�li, 
obrně a hepatitidě B obsa-
hující rekombinantní hepati-
tis.B antigen 

prevence onemocnění zá�kr-
tem, tetanem, černým ka�-
lem, obrnou a hepatitidou B 

2002 nenalezeno GlaxoSmithKline 

Pegasys® peg-interferon α � 2a léčení chronické hepatitidy 
C, léčení hepatitidy v kom-
binaci s Ribavirinem 

2002 nenalezeno Roche a Nektar 
Therap. 

PEG-IntronTM modifikovaný interferon α 
2b 

terapie chronické hepatitidy 
C 

2001 zahrnuto v 
Intron A 

Enzon Inc a Sche-
ring - Plough Corp. 

Pokračování tabulky I 



Chem. Listy 98, 1087 − 1095 (2004)                                                                                                                                        Referáty 

1092 

Název prepa-
rátu 

Léčivo (vysvětlivka u ob-
chodních názvů) 

Indikace/Mechanismus pů-
sobení 

Povoleno 
FDA v 
roce 

Prodej 2003 
(mil USD) 

Firma uvádějící 
produkt na trh 

Procrit® erythropoietin α léčení anemie 1990 3984 Johnson & John-
son, Ortho Biotech 
Inc. 

ProstaScint® indium In 111, capromab 
pendetide 

kontrastní látka pro detekci 
rakoviny prostaty pro paci-
enty u kterých byl pozitivní 
výsledek biopsie 

1996 nenalezeno Cytogen Corp. 

Proleukin IL-
2® 

aldesleukin (rekombinantní 
lidský interleukin 2) 

léčení rakoviny ledvin/
metastatického myelomu 

1992 nenalezeno Chiron Corp. 

Protropin® somatotropin léčení nedostatku růstového 
hormonu 

1985 nenalezeno Genentech Inc 

Pulozyme® dornase α  (rekombinantní 
deoxyribonukleasa I) 

léčení cystické fibrosy 1993 nenalezeno Genentech Inc 

RebetolTM kombinace Ribavirinu a α 
intereferonu 

léčení chronické hepatitidy 
C 

1998 zahrnuto v 
Intron A 

Schering-Plough 
Corp. 

Rebif® interferon β 1 - a léčení roztrou�ené sklerosy 2002 819 Serono S.A. & 
Pfizer, Inc 

Recombinate® rekombinantní faktor VIII srá�livost krve při hemofilii 
typu A 

1992 nenalezeno Baxter Healther 
Corp. 

Recombivax® hepatitis B vakcína vakcína proti hepatitdě B 1986 nenalezeno Merck & Comp. 

ReFacto® rekombinantní faktor VIII léčení krvácení v hemofilii 2000 nenalezeno Wyeth/ Baxter 

Refludan® lepirudin (bivalentní inhibi-
tor trombinu) 

antikoagulant 1998 nenalezeno Berlex Lab. 

Remicade® infliximab (monoklonální 
protilátky) 

krátkodobé léčení Crohnovy 
choroby, léčení revmatoidní 
artritidy, 

1998 1300 Centocor(Johnson 
& Johnson) 

ReoProTM abciximab  (monoklonální 
protilátky) 

sní�ení nebezpečí tvorby 
trombů u pacientů léčených 
angioplastikou a při koro-
nárních operacích 

1994 nenalezeno Centocor(Johnson 
& Johnson)& Eli 
Lilly 

Retavase® reteplase  (rekombinantní 
neglykosylovaná forma 
lidského tkáňového plasmi-
nogenu aktivátoru, obsahuje 
357 z 527 aminokyselin 
původního proteinu) 

pomoc při akutním infarktu 
myokardu u dospělých 

1996  Nenalezeno Centocor(Johnson 
& Johnson) 

RituxanTM rituximab (monoklonální 
protilátky) 

léčení určitých typů �non-
Hodgkin lymfoma� 

1997 1163 IDEC and Genen-
tech 

Pokračování tabulky I 
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Název prepa-
rátu 

Léčivo (vysvětlivka u ob-
chodních názvů) 

Indikace/Mechanismus pů-
sobení 

Povoleno 
FDA v 
roce 

Prodej 2003 
(mil USD) 

Firma uvádějící 
produkt na trh 

Roferon A® interferon α 2a léčení leukémie, hepatitidy 
C 

1986 nenalezeno Hoffmann-La 
Roche 

Saizen® somatotropin nedostatek růstového hor-
monu u dětí 

1996 152 Serono S.A. 

Serostim® somatotropin léčení kachexie 1996 89 Serono S.A. 

Simulect® basiliximab (monoklonální 
protilátky) 

ochrana proti odmítnutí 
u transplantace ledvin 

1998 nenalezeno Novartis Pharm. 
Corp. 

SynagisTM thyrotropin α diagnostické sledování thy-
roglobulinu u pacientů 
s rakovinou �títné �lázy 

1998 nenalezeno Genzyme 

TNKase® tenecteplase (527 aminoky-
selinový derivát tkáňového 
aktivátoru plasminogenu, 
vá�e se k  fibrinu a  aktivuje 
plasminogen na plasmin) 

léčení akutního infarktu 
myokardu 

2000 nenalezeno Genzyme 

Twinrix® rekombinantní vakcína proti 
hepatitidě B a inaktivovaná 
vakcína proti hepatitidě A 

vakcinace proti hepatitidě A 
a B 

2001 nenalezeno SmithKlineBee-
cham 

Velosulin® BR insulin (pufrovaný roztok) léčení diabetes 1999 nenalezeno Novo Nordisk 

XigrisTM drotrecogin α (aktivovaný 
protein C) 

tě�ká, �ivotu nebezpečná 
sepse 

2001 nenalezeno Eli Lilly & Comp. 

Zenapax® daclizumab humanizované protilátky pro 
prevenci odmítnutí 
transplantovaných ledvin 

1997 nenalezeno Hoffmann-La 
Roche 

ZevalinTM ibritumomab tixuetan 
(monoklonální protilátka  
s navázanou radioaktivní 
látkou) 

léčení určitých typů �non-
Hodgkin lymfomu� 

2002 14 IDEC Pharm. 

Pokračování tabulky I 

Nové cíle jsou objevovány téměř denně na základě 
dat z výzkumu lidského genomu, v kombinaci 
s proteomickým výzkumem a obecně funkční genomikou. 
Proteomika vyu�ívá výsledků genomického výzkumu 
(genomika je, zjednodu�eně řečeno � inventarizace geno-
vého slo�ení daného organismu), ale soustředí se na  pro-
teinovou výbavu daného organismu. Pro aplikaci v oblasti 
medicíny je potom důle�ité nalézt a studovat proteiny, 
jejich� syntéza je výrazně změněna u nemocné tkáně opro-
ti tkáni zdravé. Pokud je nalezena výrazná změna 
(koncentrace nebo vlastností) určitého proteinu, je tento 
protein analyzován a je hledána jeho úloha v dané choro-
bě. Tímto způsobem je objevováno mnoho nových protei-
nů, které je mo�no novými terapeutickými postupy ovliv-
nit, např. blokováním podávanými monoklonálními proti-
látkami nebo zásahem do buněčné syntézy takových pro-

teinů. Příkladem mohou být protilátky pou�ívané pro léče-
ní revmatoidní artritidy nebo rozvíjené postupy genové 
terapie.  

Dal�í dramatickou změnou, kterou přinese biofarma-
cie, bude mo�nost plně se soustředit na příčiny choroby 
a na jejich léčení, co� bude zásadní rozdíl od současného 
stavu, kdy řada léčiv odstraňuje příznaky, ne v�ak příčiny 
choroby. Vraťme se k ji� uvedenému příkladu inhibice 
ACE: inhibicí tohoto enzymu se zvy�uje �ivotní komfort 
pacienta, sni�ují se negativní následky vysokého krevního 
tlaku na dal�í �ivotní procesy, prodlu�uje se  délka �ivota 
pacienta, av�ak neléčí se původní příčina zvý�ení krevního 
tlaku. Je předpoklad, �e nová bioléčiva se budou moci 
soustředit na skutečné primární příčiny chorob a ty odstra-
nit. Pokud se podíváme např.  na rozvoj metod, které jsou 
schopny selektivně zastavit intracelularní syntézu určitých 



Chem. Listy 98, 1087 − 1095 (2004)                                                                                                                                        Referáty 

1094 

proteinů selektivní destrukcí příslu�né informační RNA, dá 
se očekávat, �e v několika málo letech bude mo�no mini-
málně zastavit syntézu proteinu, který organismu nějakým 
způsobem �kodí (např. některé případy rakoviny nebo 
autoimunitní choroby). Zcela vá�ně se uva�uje, �e 
v budoucnu bude při terapii mo�no nejen zastavit expresi 
určitého proteinu, ale i opravovat gen, který tento ne�á-
doucí protein produkuje. 

Obecně lze rozdělit léčebné postupy, které přinese 
moderní biotechnologie, na několik kategorií: 
−  náhrada chybějících peptidů a proteinů (rekom-

binantní insulin, růstový faktor), 
−  blokování funkce některých peptidů a proteinů (pou-

�ití monoklonálních protilátek), 
−  vyu�ití genů pro léčení chorob (genová terapie), 
−  buněčné transplantace (transplantace buněk místo 

orgánů), 
−  stimulace imunitního systému (infekční choroby, ra-

kovina), 
−  potlačení imunitního systému (autoimunitní choroby), 
−  regenerativní medicína zahrnující tkáňové in�enýrství, 

regenerace přírodními proteiny (např. pou�ití erythro-
poietinu pro stimulaci růstu červených krvinek) 
a pou�ití kmenových buněk. 
Některé z uvedených metod jsou ji� rutinně pou�ívá-

ny (doplňovaní chybějících proteinů či peptidů), jiné jsou 
krůček od aplikace (výzkum v oblasti kmenových buněk) 
a jiné jsou zatím ve stadiu základního výzkumu.  

  
4 . 2 .  N o v é  d i a g n o s t i c k é  p o s t u p y  

 
Samozřejmě v�echna data získaná proteomickým 

výzkumem jsou vyu�itelná také při včasněj�ím stanovení 
diagnózy mnoha chorob. Dá se předpokládat, �e mnoho 
chorob bude mo�no diagnostikovat je�tě před narozením. 
Pokud si dovolíme mírně futuristický pohled, lze očekávat, 
�e diagnóza DNA lidského plodu dovolí je�tě před naroze-
ním navrhnout, zda je třeba připravit se na určitou terapii 
a případně tuto terapii zahájit je�tě před narozením. Tako-
váto představa není zcela utopická, jak by se mohlo zdát.  

Kromě prenatální diagnostiky je ji� nyní velká pozor-
nost věnována hledání lep�ích diagnostických postupů pro 
odhalení rakovinného bujení. Stále se zvy�uje počet  mar-
kerů pro neoplastická onemocnění. Jedná se o proteiny, 
jejich� koncentrace se mění v důsledku růstu zhoubného 
nádoru, který se vymkl kontrole organismu. Počet nových 
markerů velmi rychle zvý�í právě proteomický výzkum. Je 
známo, �e řada zhoubných onemocnění je dobře léčitelná, 
pokud jsou zachycena včas. Proto je tolik výzkumů sou-
středěno právě na odhalování nových diagnosticky vý-
znamných proteinů.   

 
4 . 3 .  N o v é  l é č e b n é ,  a p l i k a č n í   

p o s t u p y   
 
Samozřejmě se budou dále vyrábět preparáty, které 

budou aplikovány stejně jako současná farmaka, ale postu-

py, které dovolí opravu genu, jeho �uspání�, případně jeho 
nové zavedení nebo opravu, si vy�ádají zcela nové způso-
by podávání léčiv. Jedná se předev�ím o nové systémy 
zavádění náhrad a oprav genů � genovou terapii. Důle�itou 
roli v genové terapii budou hrát �dopravní� systémy, které 
budou schopny dodat DNA nebo RNA do buněk, tedy  
uchránit je před destrukcí organismem, zajistit jejich trans-
port do cílových tkání, penetraci přes buněčnou membránu 
a umo�nit jejich správnou intracelulární lokalizaci.  

 
4 . 4 .  Ú l o h a  m a l ý c h  f i r e m  v  p o č á -

t e č n í c h  f á z í c h  v ý z k u m u   
 
Lze očekávat, �e vzroste licenční aktivita velkých 

farmaceutických firem, které budou řadu procesů, ale 
i preparátů, kupovat formou licencí od men�ích vědeckých 
laboratoří. To je dosti revoluční změna oproti současnému 
stavu, kdy je spí�e výjimkou potvrzující pravidlo, kdy� 
malé pracovi�tě je schopno nalézt a úspě�ně komercializo-
vat malou organickou molekulu ve farmaceutickém prů-
myslu. Z tohoto hlediska je třeba uvést, �e �boom� firem 
orientovaných na biotechnologie, který probíhal v západní 
Evropě před 5�8 lety, Českou republiku minul, předev�ím 
díky nedostatku rizikového kapitálu a absenci státní politi-
ky v této oblasti. 

 
 

5. Náklady a zisky biofarmaceutických firem 
 
Při uvádění prvních bioproduktů na trh byly náklady 

na jejich vývoj podstatně ni��í ne� v případě klasických 
syntetických léčiv. To bylo způsobeno tím, �e �lo vlastně 
o známé látky a změnil se pouze způsob jejich výroby. 
Odpadla tudí� vět�í část preklinického výzkumu, která 
u syntetických léčiv zahrnuje syntézu nových látek a jejich 
základní biologické testování (odhaduje se, �e pouze jedna 
z deseti tisíc syntetizovaných látek se stane léčivem). Vý-
běr vhodných vůdčích sloučenin a jejich hlub�í farmakolo-
gické a toxikologické testování tvoří cca 40 % celkových 
nákladů na vývoj nového léčiva. Zbylých 60 % jsou nákla-
dy na klinické zkou�ení a ty jsou v zásadě stejné jak pro 
malé organické molekuly, tak pro bioprodukty3. Ni��í ná-
klady nutné pro zavedení nových bioléčiv a vysoké zisky 
plynoucí z jejich prodeje byly příčinou toho, �e se mezi 
největ�í farmaceutické firmy dostaly nové biotechnologic-
ké společnosti jako Amgen, Genentech, Serono, Genzyme, 
Baxter, Biogen aj. V jiných případech biotechnologické 
firmy nabídly své produkty velkým tradičním farmaceutic-
kým firmám a ty financovaly klinické zkou�ení a uvedení 
na trh. 

Trend nízkých nákladů spojených se zaváděním no-
vých bioproduktů v�ak zřejmě nebude pokračovat. Lze 
očekávat, �e náklady na vývoj budoucích bioléčiv a synte-
tických léčiv budou podobné a �e i v budoucnosti dále 
porostou. To samozřejmě vyvolá snahu o zavedení levněj-
�ích biogenerik. Tady je v�ak situace poněkud kompliko-
vaněj�í ne� u tradičních léčiv, a to ze dvou důvodů. Ten 
první souvisí s definicí čistoty makromolekulárních látek4. 
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Zatímco se v�eobecně věří, �e čistotu malých organických 
molekul lze jasně definovat a přítomné nečistoty identifi-
kovat,  stanovit a toxikologicky kvalifikovat, u makromo-
lekulárních látek taková víra chybí. Proto musí ka�dý vý-
robce definovat svůj výrobní postup a prokázat účinnost 
a ne�kodnost svého produktu v biologických testech zahr-
nujících kompletní klinické zkou�ení. Druhý problém sou-
visí s definicí pravidel pro stanovení bioekvivalence. 
U malých organických molekul se bioekvivalence stano-
vuje farmakokineticky: po podání generického léčiva sku-
pině zdravých dobrovolníků musí být dosa�eno stejných 
plazmatických hladin jako u originálního léku. Takto jed-
nodu�e u bioléčiv postupovat nelze. Pravidla pro definová-
ní bioekvivalence bioléčiv jsou v současné době předmě-
tem vědeckých diskusí a nezdá se, �e budou definována 
v nejbli��í budoucnosti, třeba�e generické firmy i veřej-
nost se jich do�adují. Postupně jsou a budou definována 
pravidla pro jednotlivé produkty (inzulin, somatostatin, 
erythropoietin). Zatím jsou v�ak v�echny bioprodukty 
registrovány jako originální léčiva. Pokud chtějí generické 
firmy vstoupit na trh bioléčiv, musí se podřídit pravidlům 
a prokázat čistotu, účinnost a ne�kodnost svých produktů 
stejně jako firma, která první daný produkt registrovala.  

 
 

6. Závěr 
Bioléčiva mění tvář farmaceutického průmyslu 

a v brzké budoucnosti změní i na�e terapeutické mo�nosti. 
Je otázkou, jsme-li v České republice na tyto změny při-
praveni, lépe řečeno, máme-li odborníky, kteří by se mohli 
zapojit do celosvětového vývoje. 

Ná� farmaceutický průmysl (humánní medicína) se na 
tomto vývoji zatím podílí jen minimálně. Situace na�eho 
tradičního výrobce vakcín (dříve Ústav sér a očkovacích 
látek, později Sevac, Sevapharma) je nepříznivá. Provoz 
krevních derivátů firmy Sevac koupila firma Baxter a po 
přestavbě provozu zahajuje výrobu chřipkových vakcín 
s napojením na výzkum a vývoj mateřské firmy v Rakous-
ku. Provoz pra�ské části firmy Sevapharma je omezen 
a neodpovídá dřívěj�ímu vědecko-výzkumnému a výrobní-
mu potenciálu. Aktivity v oblasti monoklonálních protilá-
tek vyvíjí Ivax Pharmaceuticals ve spolupráci s firmou 
ExBio. V oblasti veterinárních preparátů je aktivní firma 
Biofarm, kde jsou ve spolupráci s pracovi�ti Akademie věd 
rozvíjeny metodiky transgenních zvířat.  Jiné příklady 
moderních biotechnologií v domácím farmaceutickém 
průmyslu se nám nepodařilo zjistit.   

Ná� základní výzkum sice ře�í řadu projektů, které 
souvisejí s výrobou i pou�itím bioléčiv, ale nemá partnery 
ve farmaceutickém průmyslu, kteří by s nimi spolupraco-
vali a jejich výsledky realizovali. V nyněj�ím období pro-
bíhají závody v patentování genů, sekvencí, proteinů 

a jiných entit vyu�itelných pro výrobu budoucích bioléčiv, 
bohu�el na institucích, které jsou mimo tuto republiku. 
Nicméně lze alespoň konstatovat, �e ná� základní výzkum, 
jak na univerzitách, tak na pracovi�tích Akademie věd, 
mů�e být zásobárnou odborníků pro případné aplikace ve 
výrobě či kontrole. Státní programy se v tomto směru sou-
střeďují na podporu vědecko-výzkumných center, ale 
vzhledem k důle�itosti tohoto oboru je otázkou, zda je to 
podpora adekvátní.  

V učebních plánech univerzit jistě studenti usly�í 
o technikách genové manipulace či o technikách izolace 
a charakterizace bioproduktů. Obáváme se v�ak, �e o sou-
časném trendu v pronikání bioléčiv na trh se dozvědí jen 
málo a to dokonce i na farmaceutických fakultách. 

Je mimo rámec na�ich mo�ností hodnotit, jak jsou na 
nová bioléčiva připraveni na�i lékaři. Letmý pohled do 
aktuálních studijních textů z farmakologie o tom nesvědčí. 
Ona toti� tato léčiva poněkud vybočují z klasického kon-
ceptu farmakologie, zalo�eném na poměrně malém počtu 
klasických receptorů. 
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The aim of this article is to give a brief overview of 

major changes in pharmaceutical industry due to develop-
ment of new drugs based on biotechnology. Biotechno-
logical approaches are the main hope for development of 
this industrial branch in coming decades. New drugs range 
from diagnostic tools to preventive drugs and new thera-
peutics. The new age of biotechnology drugs based on 
results of genomic and proteomic research promises an 
entirely  new approach to prevention and cure of diseases. 
Unclear is the future of generic biotechnology drugs, 
which is an important factor for the local pharmaceutical 
industry. The situation of biopharmaceutics in the Czech 
Republic is also discussed. An overview of major drugs 
marketed until 2003 is given. 


