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Abstrakt 

Cílem diplomové práce bylo podat ucelený přehled o současných možnostech 

biologické léčby. Poněvadž jde o problematiku poměrně novou, jsou nejprve biologika 

popsána z obecného hlediska, včetně jejich výroby. 

Největší část je věnována jednotlivým skupinám bioléčiv. Jak jsou bioléčiva 

získávána, jaký je mechanismus účinku a onemocnění, pro která jsou jednotlivá 

biologika indikována. 

V poslední kapitole je popsána patogeneze chorob, u kterých se bioléčiva dnes 

nejčastěji používají a přehled terapie těchto chorob biologickou léčbou. Nežádoucí 

účinky jsou uvedeny u těch biologik, u kterých je jejich výskyt velmi častý, častý nebo 

je-li nežádoucích účinků více. 
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Abstract 

The aim of this thesis is to give a comprehensive overview of current options of 

biological therapy. Since this course of study is relatively new, biologics are described 

from common point of view including their manufacture. 

The major part is dedicated to individual categories of biologics. How biologics are 

obtained, what is the mechanism of action and use of certain biologics in treating 

diseases. 

Pathogenesis of diseases, in which biological therapy is currently used and an 

overview of the therapy of these diseases using biological therapy is described in the 

last section. I also mention some of the adverse effects of these biologics which have 

very frequent or frequent occurrence of adverse effects or of these which have a lot of 

adverse effects. 
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Úvod a cíl práce 

Biologická léčiva neboli biologika jsou biotechnologicky vyráběné přípravky, které 

fungují na molekulární úrovni. Jsou používaná jako imunosupresiva, protizánětlivé 

léky, antiinfekční prostředky, v terapii nádorových onemocnění, u některých 

gastroenterologických, revmatologických a dermatovenerologických onemocnění. 48 

Pro jejich výrobu slouží živé organismy. Podle způsobu výroby lze biologika 

rozdělit na tři generace. Do první generace patří léky, které mohou být připraveny 

klasickou syntetickou cestou, ale efektivnější je jejich výroba pomocí 

biotechnologických způsobů (za použití geneticky nemanipulovatelných organismů, 

např. penicilin). Do druhé generace spadají rekombinantní proteiny a peptidy. Třetí 

generaci tvoří monoklonální protilátky, které se získávají změnou v genomu či 

v proteomu. Dnes jsou nejpoužívanější léky druhé generace. 48 

Mezi bioléčiva patří hormony (např. inzuliny, růstový hormon, parathormon) a 

cytokiny (např. interferony, erytropoetin, apod.), enzymy (aktivátory fibrinolýzy), 

monoklonální protilátky chimérické (např. infliximab, rituximab) a humanizované 

(např. adalimumab, bevacizumab), dále fuzní proteiny (např. etanercept) a 

rekombinantní vakcíny. 48 

Zavedení biologické léčby do běžné klinické praxe je velkým přínosem v léčbě 

některých onemocnění. Spektrum indikací se stále rozšiřuje a do praxe se zavádějí nové 

molekuly. Náklady na léčbu pacienta jsou tím menší, čím dříve je biologická léčba 

nasazena. Také bylo zjištěno, že přínos QALY (Quality-Adjusted Life Year, tj. rok 

získaného života v plné standardní kvalitě) je za deset let vyšší zhruba o 20%, pokud je 

léčba zahájena v počátečních stádiích onemocnění. Nejefektivnější je nasadit biologika 

hned na začátku onemocnění. Trh s biologiky stále roste. 61 

Léčba biologiky je vysoce efektivní, ale nákladná a nákladnou zůstane. Zdravotní 

pojišťovny ji hradí jen v omezené míře. Využití biologické léčby je omezené 

z ekonomických, ne však z medicínských důvodů. Biologika jsou nasazována až 

po vyčerpání všech jiných terapeutických možností. 61 

Cílem této diplomové práce je poskytnout ucelený pohled na současné možnosti 

biologické léčby. 
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1 Biologická lé čba a racionální farmakoterapie 

Díky pokroku biomedicínských věd a technologií dochází k přesnějšímu poznání 

molekulových mechanizmů, které se zúčastňují vzniku a progresi strukturních a 

funkčních poškození součástí lidského organizmu. Na základě toho jsou objevovány 

nové možnosti do těchto mechanizmů zasahovat s cílem účinné a bezpečné léčby anebo 

jako prevence dané choroby. Zvyšují se tím také možnosti racionální farmakoterapie, 

která má za cíl zabezpečit pacientovi účinný a bezpečný lék, dostupný v potřebném 

čase, v přiměřené kvalitě a za rozumnou cenu. Aby jí bylo dosaženo, je snaha 

maximálně individualizovat farmakoterapii u jednotlivého pacienta. Je snaha o co 

největší specificitu ve vztahu k dané etiopatogenezi i k poškozené tkání (orgánu) 

využitím poznatků z molekulární biologie a genetiky. 47 

Biologická léčba využívá těchto nejnovějších poznatků o biologické podstatě a 

molekulových mechanizmech vzniku a vývoje choroby anebo poškození. Společným 

rysem biologik je tedy zásah do biologických (etiopatogenetických) procesů 

probíhajících v poškozeném nebo nemocném organismu. Biologická léčiva jsou látky 

biologické povahy, které jsou shodné nebo velmi podobné s látkami produkovanými 

v samotném organismu (za fyziologických podmínek obvykle jen v minimálním 

množství) nebo jsou jejich funkčními agonisty nebo antagonisty (blokátory). 47 

Společnou vlastností uvedených látek a léčebných postupů je vysoká specificita 

jejich biologického účinku. Obvykle působí na molekulově přesně definovaný cíl nebo 

cíle. Tímto cílem je biologicky účinná, regulační molekula lidského organizmu nebo 

vazebné místo (receptor) pro tuto molekulu na příslušné efektorové nebo regulační 

buňce. Nebo může jít o produkt mutovaného nebo chybně regulovaného genu, nebo 

skupiny genů, který se uplatňuje v etiopatogenezi daného poškození nebo choroby nebo 

nedostatek fyziologické, funkční formy takového produktu. Nejdříve je třeba pochopit 

molekulovou, případně genetickou podstatu poškození nebo choroby a poté je možné 

přejít k vývoji molekulově specifického, cíleného léčiva nebo léčebného postupu. Proto 

se někdy používá pro tyto léčebné postupy název cílená léčba (anglicky targeted 

therapy). Specifické ovlivnění cílové molekulové struktury nebo cílené ovlivnění 

poškozených nebo jinak patologicky změněných buněk nebo tkání (např. nádorové 

buňky) většinou přináší zvýšení účinnosti a bezpečnosti. Nové léčebné postupy, na 

rozdíl od dřívější léčby, nezasahují (nebo jen v menším rozsahu) buňky a tkáně, které 

nejsou předmětem/cílem daného léčebného působení. 47 
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Terapeutický účinek biologické léčby je dán ovlivněním kvality nebo kvantity 

příslušné biologické reakce. O mnohých látkách z řady biologik můžeme mluvit jako 

modifikátorech biologické odpovědi (angl. Biological Response Modifiers – BRMs). 

Jejich podání ve farmakologických dávkách, které často mnohonásobně překračují 

množství BRMs běžně produkované v organismu, obvykle vyvolává výrazný a 

specifický biologický účinek v celkové tkáni. Jejich použití přináší podstatné, někdy až 

dramatické zvýšení klinické účinnosti léčby s příznivým ovlivněním průběhu 

onemocnění (jeho morbidity, mortality) a to je samozřejmě spojeno s významným 

zlepšením života léčených pacientů. 47 

V mnohých případech je hlavním mechanizmem účinku ovlivnění funkcí různých 

složek imunitního systému, kvalitativně nebo kvantitativně. Imunitní odpověď je 

poměrně často modifikována působením biologik na její efektorové buňky (stimulace 

nebo suprese), nebo ovlivněním vlastností buněk a tkání organizmu, které měli podíl 

na vzniku a progresi dané choroby (např. blokování cytokinů podporujících růst a 

invazivitu nádorových buněk nebo nádorovou neoangiogenezi). 47 

Předklinické a zejména klinické zkoušení je specifickým problémem ve vývoji 

nových druhů biologické léčby. Molekulově specifický charakter účinku (mezidruhový, 

individuální) omezuje možnosti a spolehlivost ověřování účinnosti a bezpečnosti 

biologik v experimentálních (zvířecích) modelech. Proto je riziko vzniku 

neočekávaných nežádoucích reakcí při jejich prvním podání člověku, případně po jejich 

zavedení do klinické praxe. 47 

Otázky klinické bezpečnosti biologických léčiv jsou jedním z limitujících faktorů 

jejich klinického použití. Dalším problémem je farmakoekonomické hodnocení léčiv a 

léčebných postupů biologické léčby. I když mají poměrně vysokou cenu, je snaha o 

jejich postupné zavedení do klinické praxe a do inovovaných standardních postupů. Je 

třeba řešit otázky medicínsko-ekonomické, jako je klinická efektivnost versus 

ekonomický dopad postupů biologické léčby. Také otázky sociální a politické, jako je 

dostupnost a úhrada z veřejných prostředků. 47 
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2 Nežádoucí ú činky 

Intenzivní zásah do klíčových biologických reakcí organizmu, který často zahrnuje 

významné ovlivnění molekulových a buněčných mechanizmů lidské imunity a její 

regulace, stejně tak vysoká biologická účinnost biologik, může vést ke vzniku 

závažných nežádoucích účinků této léčby všeobecně. Jsou popsány i závažné či 

dlouhodobé vedlejší účinky. 47 

Nejčastěji pozorované nežádoucí účinky jsou však krátkodobé a mírné. Někteří 

odborníci také spekulují o vyšším riziku některých nádorových onemocnění 

po dlouhodobé biologické léčbě autoimunitních chorob, ale dosavadní výzkumy tuto 

hypotézu nepotvrdily. Tak zvané chřipkové příznaky jsou nejčastějšími nežádoucími 

účinky při biologické léčbě. Zahrnují bolesti hlavy a svalů, horečku či třesavku. 

Alergické reakce mohou postihovat místo injekčního podání preparátu a pak se 

projevují otokem, vyrážkou, případně zarudnutím. Vzácně se po podání biologického 

léku může objevit celková těžká alergická reakce. Po dlouhodobém podávání látek, 

které se používají v léčbě autoimunitních chorob, může být zvýšené riziko některých 

typů infekcí. Ostatní nežádoucí účinky zahrnují změny krevního tlaku, únavnost, 

nechutenství či zvracení. 1 
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3 Použití biologické lé čby 

Biologická léčba se používá v přesně definovaných situacích, protože má svoje 

rizika a je finančně velice náročná. Nelze ji tedy použít u všech pacientů s chorobami, 

pro které je indikována. Mezi obecná kritéria pro použití biologické léčby můžeme 

například zařadit vyčerpání jiných možností léčby, pokud ostatní léčba není dostatečně 

účinná, dosažení nežádoucích účinků předchozí léčby, které opravňují biologickou 

léčbu použít nebo podtyp nádoru, u kterého je známo, že na konkrétní biologickou léčbu 

reaguje. Příjemcem biologické léčby může být tedy libovolný pacient s onemocněním 

touto léčbou léčitelným, který splňuje konkrétní kritéria pro použití biologické léčby u 

své diagnózy. Pacient by měl být léčen v centru, které může tento typ léčby používat a 

sledovat. 1 
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4 Výroba biolé čiv 

Výrobní postupy použité ve výrobě léčiv a bioléčiv patří mezi nejpřísněji 

regulované procesy. Výroba a celá výrobní organizace podléhají složitým kontrolním 

mechanismům. U nás za dodržování pravidel správné výrobní praxe dohlíží SÚKL 

(Státní ústav pro kontrolu léčiv). Na kvalitu a bezpečnost výsledného produktu mají 

rozhodující vliv následující parametry, které jsou posuzovány při schvalovacím řízení: 

samotné výrobní prostory, jejich parametry, výrobní zařízení, kvalita surovin, které 

vstupují do výroby včetně jejich skladování, konkrétní výrobní proces, příprava 

zaměstnanců, jejich kvalifikace a její udržování, existence vnitřních mechanismů, které 

zajišťují vznik a udržování vysoké kvality všech postupů. 46 

4.1 Hlavní zdroje bioléčiv 

Od počátku 80. let 20. století bylo registrováno mnoho nových bioléčiv, z nichž 

naprostá většina jsou proteiny, ať již enzymy, protilátky, hormony, cytokiny a podobně. 

Pro jejich výrobu je zpravidla používána živá buňka, která má vnesenou genetickou 

informaci o žádaném produktu. Jedná se tedy o geneticky modifikovaný organismus, 

u kterého je optimalizovaná produkce žádané látky. Takto produkované rekombinantní 

proteiny mohou být v zásadě připraveny za použití řady prokaryontních nebo 

eukaryotních expresních systémů. Přesto většina používaných expresních systémů je 

založena na jednom typu prokaryota – bakterii Escherichia coli, a na několika typech 

eukaryotních buněk – CHO buňkách (chinese hamster ovary, buňky izolované 

z vaječníku samičky křečka) a BHK buňkách (baby hamster kidney, buňky izolované 

z ledvin křečků), NCl buňkách ( Namalwa cell line), což je linie pro výrobu 

monoklonálních protilátek a různé buněčné linie pro výrobu vakcín. 46 

Výhodou použití E. coli k produkci je, že její biologie, genetika, biochemie, metody 

transfekce, exprese a další aspekty byly velmi dobře prostudovány. Další výhodou jsou 

relativně vysoké výtěžky heterologně exprimovaných proteinů, které dosahují až 25% 

podílů na celkových proteinech. Poslední výhodou je snadnost samotné fermentace a 

nízká cena růstového média. Proto je snaha využít exprese v E. coli v maximu případů.  

Mezi bioléčiva produkovaná průmyslově v bakteriích E. coli patří například:insulin, 

interferon-α, interferon-γ, interleukin-2, granulocytární kolonie stimulující faktor, lidský 

růstový hormon. 46 

Užití zvířecích eukaryotních buněk pro expresi heterologních proteinů je také 

výhodné díky přítomnosti aparátu pro posttranslační modifikaci, především 
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pro glykosylaci, správné sbalování molekuly a možnost exprese extracelulárně, do 

média. Exprese do media usnadňuje pozdější postupy pro izolaci daných bílkovin. 

Avšak nevýhodou jsou vysoce citlivé kultivační podmínky, velmi nákladná kultivační 

média, pomalý růst. Celkově je tedy výroba v eukaryotních zvířecích buňkách o mnoho 

nákladnější. 46 

4.2 Další buněčné systémy pro produkci bioléčiv 

Pro produkci bioléčiv se testují a používají některé buněčné systémy, jako jsou 

například kvasinky, především Saccharomyces cerevisae, houby, hmyzí buňky. 

Pro výrobu proteinů jsou v různých stádiích připraveny také transgenní zvířata a 

transgenní rostliny. 46 

Kvasinky S.cerevisae jsou využívány k výrobě několika bioléčiv jako jsou insulin, 

kolonie stimulující faktor, řada vakcín, hirudin, faktor odvozený od krevních destiček. 

Transgenní zvířata a rostliny umožňují mikroinjikování DNA kódující žádaný 

protein do vajíčka příslušného zvířete. Vajíčko je následně oplodněno, vneseno do 

matky a nově narozená zvířata pak nesou danou genetickou informaci ve všech svých 

buňkách, včetně zárodečných, jsou tedy přenášeny z generace na generaci. I když 

princip je velmi jednoduchý, praktické provedení patří mezi nejsložitější postupy 

v oboru biologie a molekulární biologie. Samotná technika mikroinjekce žádaného genu 

do vajíčka je jednou z hlavních limitací. Metoda je bohužel značně komplikovaná a je 

považována za neefektivní. Velmi špatně se dá předvídat, zda bude vnesený gen 

funkční. Proto zatím žádný z produktů vyrobený touto cestou není povolen k prodeji a 

distribuci. 46 

Vnesení žádaného genu do rostlin se provádí nejčastěji za použití přirozených 

rostlinných bakteriálních patogenů Agrobacterium tumefaciens a Agrobacterium 

rhizogenes. Při infekci těmito bakteriemi dochází k integraci části jejich genomu 

do genomu rostlinného. Žádaný protein je pak exprimován buď v celé rostlině, nebo jen 

v části (například semena). Avšak přes nízkou cenu produkce, existenci mechanizmů 

pro sklizeň, snadné zvětšování výroby, proteiny jsou stabilní po mnoho let, rostliny 

nejsou potenciálně nebezpečné, jako jsou zvířata (nemoc šílených krav), nebylo zatím 

žádné takto vyrobené léčivo povoleno. A to také proto, že pěstování rostlin je závislé 

na povětrnostních a geografických podmínkách. 46 

Exprese proteinů v hmyzích buňkách je nyní často používána v laboratorním 

měřítku. Hmyzí buňky jsou infikovány hmyzím virem, jehož genom je proměněn 
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vnesením genu pro žádaný protein. Výhodou této metody je vysoká hladina exprese 

žádaného proteinu (až 50% všech intracelulárních proteinů), rychlost a snadnost 

kultivace hmyzích buněk a značná rozdílnost hmyzích a lidských patogenů. Nevýhodou 

je však významný rozdíl v glykosylaci a problémy s extracelulární expresí. Na rozdíl 

od předešlých, tento způsob je používán, a to pro přípravu některých veterinárních 

vakcín. 46 

4.3 Biologická funkčnost 

Každé bioléčivo musí splňovat požadavky na svou biologickou aktivitu, tak jak je 

dána registrací daného léčiva. Biologická aktivita každé šarže je udávána na základě 

výsledku příslušných testů, jako jednotky aktivity na miligram, na jednu vialku nebo 

na jednu dávku. Samotná bioesej se provádí stejně jako testování aktivity v běžné 

biochemické laboratoři s tím rozdílem, že veškeré materiály použité k danému testu 

musí mít certifikovanou kvantitu a kvalitu. Celý postup musí odpovídat správné 

laboratorní praxi a musí být pečlivě zaznamenán. Při biologickém testu se srovnává 

účinnost produktu se standardním preparátem. Biologická funkčnost může být testována 

buď na relativně jednoduchém systému (například test enzymové aktivity) v roztoku 

za využití nejčastěji spektrofotometrických měření, nebo na buněčné linii (interferony, 

růstové faktory), ale někdy je nutné použít celý orgán, tkáň neb zvířecí model. 

Při testování se můžeme setkat s řadou nevýhod jako je nepřesnost (zvířecí model může 

podléhat jiným vlivům, než jen podané látce), časová náročnost (často tyto testy trvají 

dny a týdny), cena (biologické modely jsou většinou velmi drahé a cena se zvyšuje 

nutností použít větší, statisticky významné skupiny zvířat, aby se eliminovaly případné 

nepřesnosti). 46 

Kontrola biologické aktivity může být prováděna podle postupů v ČSL 2009 

(Metody stanovení účinnosti). 58 
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5 Názvosloví biologických lék ů 

Z názvu monoklonální protilátky je možné zjistit, o jaký typ protilátky jde a 

případně proti čemu je namířená. První část názvu je různá. Další část označuje cíl 

monoklonální protilátky. Např. -vi(r)- pro libovolný virový antigen, -li(m)- pro složku 

imunitního systému nebo -tu(m)- pro libovolný tumor. Z dalšího písmene nebo slabiky 

lze zjistit původ monoklonální protilátky. Např. -u- pro protilátky lidského původu, -o- 

pro myší původ, -zu- pro humanizované (tj. zvířecí materiál upravený lidskými geny), -

e- pro křeččí a -xi- pro chimérické monoklonální protilátky (obsahující buňky se dvěma 

i více rozdílnými genotypy). Názvy mají vždy koncovku -mab, znamenající monoclonal 

antibody. Např. název infliximab se skládá z předpony inf-, slabiky -li- naznačující 

zacílení na složku imunitního systému (zde konkrétně TNF-α) a slabika –xi- 

znamenající chimérickou protilátku. 48 

Biologika ze skupiny rekombinantních (fúzních) proteinů jako jsou například 

rozpustné formy cytokinových receptorů, mají název zakončený -cept (abatacept, 

etanercept). Tyto molekuly jsou většinou připraveny metodami genetického inženýrství. 

Strukturně jsou podobné imunoglobulinům. Mají Fc-část lidského imunoglobulinu, 

nejčastěji IgG. Fc-část může být mutovaná tak, aby se vázala lépe anebo hůře na Fc-

receptor. Místo Fab fragmentů mají naroubované úseky, které obvykle odpovídají 

extracelulárním částem některých receptorů pro cytokiny, adhezivní a povrchové 

signalizační molekuly nebo růstové faktory. 48 
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  Tab. 1 Nomenklatura monoklonálních protilátek používaných v humánní terapii 

Předpona Cílová struktura Původ (typ) protilátky Koncovka 

-ba(c)- bakterie -a- potkan -mab 

 
-ci(r)- 

kardiovaskulární systém 
-axo- 

 
hybrid 

potkan/křeček 
 

 
-co(l)- 

nádor tlustého střeva 
 

-e- 
 

křeček  

-
fun(ng)- 

houba -i- primáti  

-go(t)- nádor varlete -o- myš  

-go(v)- nádor vaječníku -u- humánní  

-ki(n)- interleukin -xi- chimerický  

-le(s)- ložisko infekce 
-

xizu- 
chimerický/ 

humanizovaný 
 

-li(m)- imunitní systém -zu- humanizovaný  

-ma(r)- nádor prsu    

-me(l)- melanom    

-mu(l)- 
muskuloskeletální 

systém 
   

-neu(r)- nervový systém    

-o(s)- kost    

-pr(o)- nádor prostaty    

-tox(a)- toxin    

-tu(m)- libovolný nádor    

variabilní 

-vi(r)- viry    
48 
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 Tab. 2 Monoklonální protilátky užívané v imunosupresivní terapii 

Monoklonální protilátky 

Generický 
název 

Firemní 
název 

Typ protilátky Cílový antigen 
Registrace 

v ČR* 

Adalimumab Humira lidská TNF-α ano 

Alemtuzumab Mabcampath humanizovaná CD52 ano 

Basiliximab Simulect chimérická CD52 ano 

Belimumab  lidská 
BLyS (BAFF, 

CD257) 
ne 

Certolizumab 
Pegol 

Cimzia 
humanizovaná 
konjugovaná 

s polyethylenglykolem 
TNF-α ano 

Daklizumab Zenapax humanizovaná CD25 ne 

Ekulizumab Soliris humanizovaná 
C5 složka 

Komplementu 
ano 

Efalizumab Raptiva humanizovaná CD11a, LFA-1 ne 

Golimumab Simponi lidská TNF-α ano 

Infliximab Remicade chimérická TNF-α ano 

Natalizumab Tysabri humanizovaná α4-integrin ano 

Rituximab MabThera chimérická CD20 ano 

Tocilizumab RoActemra humanizovaná receptor IL-6 ano 

* Stav k 8. 2. 2011 3, 48 
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     Tab. 3 Rekombinatní fúzní proteiny užívané v imunosupresivní terapii 

Rekombinantní fúzní proteiny 

generický název firemní název cílový antigen registrace v ČR* 

abatacept Orencia CD80 a CD86 ano 

alefacept Amevive CD2 ne 

atacicept  BLyS (BAFF,CD257) ne 

etanercept Enbrel TNF-α ano 

* Stav k 8. 2. 2011 3, 48 

 

     Tab. 4 Přehled klinicky používaných rekombinantních cytokinů 

cytokin indikace 

interferon-α 
virové hepatitidy, adjuvantní protinádorová imunoterapie 

(některé leukemie, melanom aj. nádory) 

interferon-β roztroušená skleróza 

interferon-γ 
chronická granulomatózní choroba, chronické infekce 

intracelulárními mikroorganismy 

erytropoetin 
anemie z nedostatku erytropoetinu 

(chronická ledvinová nedostatečnost) 

G-CSF, GM-
CSF 

neutropenie různého původu, nejčastěji po chemoterapii a po 
transplantaci kostní dřeně; GM-CSF také jako adjuvantní nádorová 

imunoterapie a terapie alveolární plicní proteinózy 

IL-2 
adjuvantní protinádorové imunoterapie (renální adenokarcinom, 

melanom, některá další nádorová onemocnění) 
3, 48 
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6 Přehled nejvýznamn ějších biolé čiv 

6.1 Interferony 

Lidský organismus produkuje tři hlavní typy interferonů – IFN-α, IFN-β, IFN-γ, 

které se účastní indukce buněčné resistence proti virálnímu napadení, regulace mnoha 

funkcí imunitního systému včetně aktivace buněk rozpoznávajících rakovinné buňky, 

regulace růstu a diferenciace mnoha buněčných typů a udržení plodu v raných fázích 

těhotenství. 46 

6.1.1 Interferony - α 

Potenciál pro léčení mnoha typů rakoviny a infekčních onemocnění. 

Interferon - Roferon A 

Interferon α-2a je prodáván pod názvem Roferon A. Roferon A je exprimován 

v kultuře E. coli. 

Indikován pro použití při léčení chronické hepatitidy B a C, chronické myeloidní 

leukémie, leukémie vlasatých buněk (poměrně vzácné onemocnění charakterizované 

přítomností lymfoidních buněk s rozvlákněnou cytoplazmou) a Kaposiho sarkomu 

u pacientů trpících onemocněním AIDS. 46 

Peginterferon α-2a - Pegasys 

Indikací je chronická hepatitida B a C. Může být použit i u pacientů s cirhózou 

jater. 4 

Interferon α-2b - IntronA 

Indikací je léčba leukémie vlasatých buněk, maligního melanomu, folikulárního 

lymfomu, Kaposiho sarkomu u AIDS pacientů, chronické hepatitdy B a C. 46 

Peginterferon α-2b - PEGintron 

PegIntron se používá k léčbě dlouhodobé hepatitidy C u pacientů ve věku od tří let.5 

Interferon alfacon-1 - Infergen 

Infergen se používal pro léčbu pacientů trpících chronickou hepatitidou C, starší 18 

let s vyloučenou hepatitidou B. Nyní je stažen z trhu. 46 

Interferon alfa-2b - Viraferon 

Léčba chronické hepatitidy B a C, ale také již stažen z trhu. 6 
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6.1.2 Interferony - β 

Interferon - β má zejména antivirální a imunomodulační aktivitu. Pozitivně působí 

u pacientů s roztroušenou sklerózou. Interferon - β se váže na povrchové buněčné 

receptory. Tato vazba potom vyvolává kaskádovité jevy, které vedou ke změnám 

v hladinách řady buněčných proteinů. 6 

Interferon β-1a - Avonex, Rebif, Interferon β-1b - Betaferon a Extavia 

Tyto preparáty jsou indikovány pro léčbu relapsujících forem roztroušené sklerózy a 

zmírňování neurologických postižení vyvolaných sklerózou. 6 

6.1.3 Interferony - γ 

Interferon- γ (IFN- γ) je v organismu produkován T-lymfocyty po jejich aktivaci 

antigenem a má regulační vlastnosti pro imunitní systém. IFN- γ interaguje s ostatními 

cytokiny (interleukin 2), které regulují imunitní systém. Na rozdíl od INF-α a INF-β má 

INF- γ velmi silnou schopnost aktivace fagocytů. Mechanismy tohoto působení jsou 

zvýšení oxidativního metabolismu v makrofázích, zvýšení buněčné cytotoxicity závislé 

na protilátkách a aktivaci přirozených zabíječských buněk (NK buněk). Zvýšení 

oxidativního metabolismu makrofágů má za následek tvorbu toxických metabolitů 

kyslíku (kyslíkové radikály), které potom zvyšují účinnost destrukce infekčních agens, 

jako jsou bakterie, plísně a protozoa. 46 

Interferon-γ-1b - Actimmune 

Preparát je indikován ke snižování frekvence a vážnosti infekcí spojených 

s chronickou granulomatosní chorobou. Jedná se o poměrně vzácnou genetickou 

chorobu, kdy fagocyty nemocných nejsou schopny ničit infekční organismy, jako jsou 

bakterie či protozoa: Může být také užíván pro oddálení progrese onemocnění maligní 

osteoporosou. 46, 51 

6.2 Interleukiny 

Interleukiny (IL) představují další velkou rodinu cytokinů, která má maximálně 25 

členů (IL-1 až IL-25). Interleukiny jsou polypeptidické regulační faktory a většina z 

nich je produkována několika různými typy buněk. Například IL-1 je produkován více 

než 17 typy buněk a IL-8 přinejmenším 10 typy buněk. Na druhou stranu IL-2, IL-9 a 

IL-13 jsou sekretovány pouze T-lymfocyty. Mnoho buněk, které produkují jeden IL, 

produkuje více IL. Řada z buněk produkujících IL nejsou buňky imunitního systému 

(viz. tabulka 5). 46 



 21 

Tab. 5 Příklady buněk produkující interleukiny  

buněčný typ produkované interleukiny 
T-lymfocyty všechny typy IL s výjimkou IL-7 a IL-15 
makrofágy IL-1, IL-6, IL-10, IL-12 
eosinofily IL-3, IL-5 

cévní endoteliální buňky IL-1, IL-6, IL-8 
fibroblasty IL-1, IL-6, IL-8, IL-11 

keratinocyty IL-1, IL-6, IL-8, IL-10 
 

Regulace syntézy IL je velmi komplikovaná a ne plně pochopena, často je tato 

regulace podřízena dalším cytokinům. Většina IL působí po sekreci mimo buňku 

(výjimkou je jedna forma IL-1, která je vázána na buňku) a biologická aktivita je 

zprostředkována vazbou na buněčné receptory. IL působí parakrinně (na buňky 

v těsném sousedství buňky, která je sekretuje), autokrinně (na buňku, která je sekretuje), 

ale i endokrinně, tedy na vzdálené buňky či tkáně (například některé aktivity IL-1). 46 

6.2.1 Interleukin-1 a jeho antagonista  

IL-1 je lymfocyt aktivující faktor (LAF), působící proliferaci trombocytů, 

endogenní pyrogen (EP), vyvolávající horečku a katabolin, působící degradaci 

chrupavky. IL-1 je produkován spoustou buněk: T a B-lymfocyty, 

monocyty/makrofágy, NK buňkami, velkými granulocytárními lymfocyty, keratinocyty, 

chondrocyty, cévními endoteliálními buňkami, fibroblasty, astrocyty, dendritickými 

buňkami, mikrogliemi a gliomovými buňkami. 46 

Biologické aktivity IL-1 jsou především protizánětlivé účinky, aktivace B-

lymfocytů, spolu s IL-6 indukují v hepatocytech syntézu proteinů akutní fáze, spolu 

s ostatními cytokiny působí stimulačně na růst a diferenciaci hematopoetických buněk. 

IL-1 indukuje zánětlivé cytokiny jako například tumorový nekrotický faktor, IL-8 a 

sekreci degradativních enzymů, například kolagenasy. Dále aktivuje řadu transkripčních 

faktorů jako NF-κ B a AP-1. Biologické působení se ale také podílí na negativních 

jevech. Například při onemocnění revmatickou artritidou IL-1 stimuluje produkci 

prostaglandinu E2 a cyklooxygenasy, které zodpovídají za velikou část zánětlivých 

problémů při tomto onemocnění. 46 
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Anakinra - Kineret 

Kineret je rekombinantní N-metioninový derivát lidského IL-Rα exprimovaný 

v E. coli. 

Princip působení antagonisty IL-1 spočívá v blokování receptoru pro IL-1. Blokací 

snižuje působení IL-1 v tkáních a tím dochází k regulaci zánětlivých funkcí. 

Pro efektivní působení se udává, že je třeba zablokovat více než 95% těchto receptorů. 

Tento preparát se užívá subkutánně a jeho biologický poločas je 4-6 hodin. 

Kineret je indikován pro léčbu a zmírňování potíží při revmatické artritidě. 46 

6.2.2 Interleukin-2 

IL-2 hraje klíčovou roli v imunitních reakcích. Je produkován pouze T-lymfocyty 

v odpovědi na aktivaci antigenem a mitogeny. Biologická aktivita IL-2 je 

zprostředkována jeho vazbou na specifický receptor. Celý proces je následující, 

makrofágy presentují na svém povrchu antigen, který je následně rozpoznán receptorem 

na povrchu T-buněk. T-buňky pak odpovídají sekrecí IL-2. Sekretovaný IL-2 působí 

zpětně na T-buňky jako růstový faktor a zároveň vyvolává sekreci dalších cytokinů. 

Vedle toho působí také jako růstový faktor na aktivované B-buňky. Další aktivitou IL-2 

je jeho schopnost aktivovat přirozené zabíječské buňky (natural killer cells - NK cells). 

Takto aktivované NK buňky potom zabíjejí rakovinné a viry napadené buňky. Vývoj 

v této oblasti se soustředil na tři možné terapeutické oblasti – rakovina, nedostatek 

T-buněk a infekční choroby. 46 

Proleukin - Aldesleukin 

Aldesleukin je rekombinantní mutein lidského IL-2 produkovaný v E. coli. 

Jeho indikací je léčba dospělých pacientů trpících metastazující rakovinou 

ledvinových buněk, dále pro léčbu dospělých pacientů trpících metastazujícím 

melanomem. 46 

Denileukin Diftitox - Ontak 

Léčivo Ontak je chimérický protein, který spojuje molekulu IL-2 a část toxinu 

záškrtového viru. 

Ontak je indikován pro pacienty trpících persistentní nebo opakující se T-buněčným 

lymfomem, jejichž maligní buňky exprimují CD25 komponent IL-2 receptoru. Tato 

choroba je pomalu postupující formou non-Hodgkin lymfomu. Jejími prvními příznaky 

jsou kožní léze. V pozdějších fázích se stává systematickou a léze se objevují také 
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ve vnitřních orgánech. Mechanismus působení Ontaku využívá skutečnosti, že některé 

leukemické buňky a buňky lymfomu exprimují na svém povrchu jednu nebo dvě 

podjednotky receptoru a mají vysokou afinitu k IL-2. Po navázání Ontaku dochází 

k jeho internalizaci, odštěpení toxinu záškrtu a díky inhibici syntézy proteinů 

k usmrcení buňky. 46 

Basiliximab - Simulect 

Simulect je chimerní monoklonální protilátka, ketrá je exprimována v myších 

buňkách. Basiliximab se váže na α podjednotku receptoru CD25 a tím blokuje činnost 

interleukinu-2. Blokováním funkce IL-2 se snižuje rychlost množení lymfocytů a počet 

aktivovaných T-lymfocytů, čímž se snižuje imunitní reakce na transplantovanou tkáň. 

Důsledkem je snížené riziko odmítnutí transplantátu. 

Simulect je indikován pro profylaxi akutního odmítnutí orgánů po transplantacích 

spolu s dalšími imunosupresivy. Je používán v kombinaci s cyklosporinem a 

kortikosteroidy. 46 

6.2.3 Interleukin 11 

Oprelvekin - Neumega 

Neumega je rekombinantní mutein interleukinu 11. Funkce IL-11 spočívá 

ve stimulaci proliferace a maturace megakaryocytů. Funguje jako cytokin, který 

podporuje vznik krevních destiček. 

Indikován je pro léčbu těžkých trombocytopenií (nedostatek krevních destiček) 

u pacientů po chemoterapiích. 46 

6.3 Tumorový nekrotický faktor 

Dalším důležitým cytokinem je tumorový nekrotický faktor (TNF). Tento faktor 

se v organismu vyskytuje ve dvou formách: jako TNF-α a TNF-β. Hrají důležitou úlohu 

v kaskádovitých procesech, které jsou součástí zánětlivých reakcí organismu. TNF-α je 

produkován řadou buněk, například monocyty, makrofágy. TNF-α je proteinový faktor 

působící při vzniku šoku, sepse, infekci, autoimunitních chorobách a odmítání 

transplantovaných tkání. 46 

Abatacept - Orencia 

Orencia je rekombinantní fúzní protein, který blokuje funkci T-lymfocytů a 

zpomaluje či zastavuje produkci cytokinů TNF-α, IL-2 a interferonu γ. Tím zabraňuje 

rozvinutí imunitních reakcí probíhajících při revmatoidní artritidě. 
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Indikována je pro léčbu revmatoidní artritidy. Používá se jako infusní roztok. 46 

Adalimumab - Humira 

Humira je plně lidská rekombinantní monoklonální protilátka proti TNF-α 

exprimovaná v lidské buněčné linii. Jedná se o typ protilátek IgG1 κ. 46 

Certolizumab - Cimzia 

Jedná se o rekombinantní humanizovaný Fab fragment protilátky proti tumor 

nekrotickému faktoru alfa (TNF-α) produkovaný Escherichia coli a konjugovaný 

s polyethylenglykolem. 

Cimzia je indikována pro léčbu středně závažné až závažné formy aktivní 

revmatoidní artritidy u dospělých pacientů. 46 

Etanercept - Enbrel 

Chimérický, fúzní protein skládající se z rozpustné, extracelulární části lidského 

TNF receptoru-2 s Fc částí (konstantní část) lidských imunoglobulinů IgG1 snižující 

hladinu aktivního TNF-α. Enbrel inhibuje oba receptory jak TNF-α, tak TNF-β a 

významně tak snižuje zánětlivou aktivitu. 46 

Infliximab - Remicade 

Remicade je rekombinantní chimérická monoklonální protilátka proti TNF-α. 

Remicade je nejprodávanějším lékem na bázi inhibice TNF-α a je jediným lékem, který 

je indikován jak na revmatoidní artritidu, psoriatická artritidu, tak na Crohnovu 

chorobu, ulcerativní kolitidu, lupénku a ankylózní spondylitidu. 

Remicade je protilátka, která s vysokou afinitou váže TNF-α jak v rozpustné formě, 

tak v membránové formě a zabraňuje jeho interakci s TNF-α buněčnými receptory. 

Při vazbě Remicade na buňky, které exprimují transmembránový TNF-α může dojít 

k jejich destrukci komplementem a efektorovými buňkami. Tímto způsobem Remicade 

výrazně snižuje hladiny TNF-α a pozitivně působí na ústup problémů při revmatoidní 

artritidě. Remicade se používá intravenosně jako vodný roztok. 46 

Z ekonomického hlediska jsou všechny inhibitory TNF-α, které jsou na trhu, 

schopny pokrýt náklady na jejich vývoj a jsou ziskové. 46 
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6.4 Růstové faktory 

Mezi růstové faktory patří např. hematopoetické růstové faktory, insulinu podobné 

růstové faktory (insulin-like growth factors IGFs), keratinocytární růstový faktor (KGF) 

a kostních morfogenních proteinů (BMP). Řada z růstových faktorů se podílí také 

na hojení poranění. Mezi nejvýznamnější patří epidermální růstový faktor (epidermal 

growth factor - EGF) a epidermální růstový faktor odvozený z krevních destiček 

(platelet derived growth factor, PDGF). 46 

6.4.1 Hematopoetické růstové faktory 

Lidská krev se skládá z červených a bílých buněk, které jsou dohromady s krevními 

destičkami rozptýleny v krevní plazmě. Veškeré krevní buňky pocházejí z kmenových 

buněk, které se také nazývají pluripotentní nebo hematopoetické buňky. Tyto buňky 

jsou v kostní dřeni (spolu s dalšími buňkami). Pluripotentní buňky jsou schopny 

prodlouženého nebo nekonečného sebeobnovování a také mají schopnost diferenciace. 

Hematopoese je proces, při kterém se část kmenových buněk průběžně diferencuje. 

Hematopoese je regulována cytokiny, v tomto případě se jedná o hematopoetické 

růstové faktory. Mezi tyto faktory patří interleukiny, které především působí 

na produkci a diferenciaci lymfocytů; tak zvané kolonie stimulující faktory („colony 

stimulating factors“-CSFs). Hrají hlavní roli v diferenciaci buněk v neutrofily, 

makrofágy, megakaryocyty, eosinofily a basofily; erytropoetin, který je zásadní pro 

tvorbu červených krvinek-erytrocytů; trombopoetin, který má hlavní úlohu v produkci 

krevních destiček. 

Hlavní terapeutické použití nyní nacházejí dvě skupiny těchto cytokinů - CSFs a 

erytropoetin. 46 

6.4.1.1 CSFs 
Z hlediska současných léčiv jsou využívány dvě skupiny CSF. Jedná se 

o granulocytární CSF (G-CSF – angl. zkr. granulocyte colony stimulating factor), což je 

růstový hormon pro granulocytární řadu leukocytů a granulocytární-makrofágový 

kolonie stimulující faktor GM-CSF (granulocyte-macrophage colony-stimulating 

factor). 46 

Filgrastim - Neupogen 

Neupogen je rekombinantní lidský granulocytární CSF, který je exprimován v E. 

coli. Neupogen působí stejně jako nativní granulocytární CSF. Reguluje produkci 
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neutrofilů v kostní dřeni a ovlivňuje proliferaci, diferenciaci a aktivaci progenitoru 

neutrofilů. Tím dochází ke zvýšení fagocytické aktivity, napadání a ničení cizích 

mikroorganismů. 

Obecnou indikací Neupogenu je neutropenie – nízká hladina neutrofilů. Především 

pro pacienty, kteří trpí rakovinou určitých typů a vzhledem k chemoterapeutické léčbě 

se u nich objeví nedostatek neutrofilů. Stejně tak je podáván pacientům po transplantaci 

kostní dřeně či trpícím chronickou neutropenií. 46 

Pegfilgrastim - Neulasta 

Tento preparát je obdobou výše uvedeného Neupogenu. Je to stejný rekombinantní 

protein (lidský granulocytární CSF), avšak modifikovaný methoxy-polyethylenglykol-

propioaldehydem. Výhodou této modifikace je, že déle setrvá v organismu. Jeho 

odbourávání je snížené a vylučováním ledvinami pomalejší. Vzhledem k lepším 

vlastnostem Neulasta postupně převyšuje v prodejích Neupogen. 46 

Lenograstim - Granocyte 

Tento produkt je také rekombinantní lidský G-CSF, avšak exprimovaný 

v eukaryotním systému – v CHO buňkách. 46 

Sargramostim - Leukine, Molgramostim - Leucomax 

Jde o rekombinantní, částečně mutovanou molekulu lidského granulocytárního -

 makrofágového - CSF (GM-CSF). Rekombinantní GM-CSF je vyráběn v kvasinkovém 

expresním systému v Saccharomyces  cerevisae. 

GM-CSF indukuje dělení a diferenciaci kmenových buněk kostní dřeně směrem ke 

vzniku granulocytů a makrofágů. Také je schopen aktivovat dospělé granulocyty a 

makrofágy a částečně podporovat proliferaci dalších buněk. GM-CSF působí 

prostřednictvím interakcí s povrchovými receptory na cílových buňkách. Leukine je 

indikován jednak při neutropeniích způsobených chemoterapií při léčbě akutní 

myeloidní leukémie a při autologních (vlastní tkáň) či alogeních (dárcovská tkáň) 

transplantacích hematopoetických buněk, kde pomáhá  rychlejšímu růstu a diferenciaci 

příslušných buněk. Používá se také v případě, že transplantace buněk kostní dřeně 

selhala. 46 

6.4.1.2 Erytropoetin 
Anemie neboli chudokrevnost je syndrom, při kterém je v krvi snížený počet 

erytrocytů a koncentrace hemoglobinu. Za normálních okolností na pokles hladiny 

kyslíku reagují ledviny zvýšením sekrece erytropoetinu. Erytropoetin je významný 
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cytokin - proteinový hormon, který se přenáší krevním řečištěm do kostní dřeně, kde 

vydává signál ke zvýšení produkce červených krvinek. Tím se zvýší produkce 

chybějících buněk a hemoglobinu a situace se dostane do normálu. Pro odstranění 

anemie v těchto skupinách pacientů je primárním léčivem erytropoetin. Erytropoetin je 

nutný k tomu, aby prekursory erytrocytů v kostní dřeni přežily, vyvíjely se a 

diferencovaly se. Erytropoetin je produkován ledvinami a hladina jeho produkce je 

regulována koncentrací kyslíku v tkáních. Hypoxie a nedostatek erytrocytů ve zdravém 

organismu mají za následek zvýšení produkce erytropoetinu. 

Všechny biotechnologicky vyráběné erytropoetiny se používají pro exogenní 

zvýšení koncentrace erytropoetinu, a tím ke zvýšení produkce erytrocytů v kostní 

dřeni. 46 

Epoetin α - Abseamed, Binocrit, Epoetin α Hexal 

Abseamed, Binocrit a Epoetin α Hexal jsou identické preparáty, jde o lidský 

erytropoetin α exprimovaný v CHO buňkách. Odhaduje se, že trh s erytropoetinem bude 

stále větší, neboť přibývá pacientů, kteří podstupují chemoterapii, složité chirurgické 

operace a přibývá nemocných, kteří jsou závislí na hemodialýze. 

Indikací těchto léčiv je anémie a chronické selhání ledvin. 7 

Epoetin β - NeoRecormon 

NeoRecormon je rekombinantní lidský erytropoetin β exprimovaný v CHO 

buňkách. Ačkoliv jde o jinou isoformu než výše zmíněné Abseamed, Binocrit a Epoetin 

α Hexal, všechny preparáty jsou prakticky shodné svou biologickou funkcí a jsou 

v klinické praxi prakticky zaměnitelné. 

Indikací je anémie, chronické selhání ledvin a autologní krevní transfúze. 7 

Epoetin ζ - Retacrit, Silapo 

Epoetin zeta je indikován pro léčbu anémie, chronického selhávání ledvin a 

autologních krevních transfuzí. 

Erytropoetin představuje zatím komerčně nejúspěšnější bioléčivo. Neregistrované 

prodeje jsou svázány se zneužíváním erytropoetinu sportovci (doping). 7 

Darbepoetin α - Aranesp 

Darbepoetin α působí úplně stejně jako přirozený erytropoetin vytvářený lidským 

tělem, ale má lehce odlišnou strukturu. Důsledkem je, že darbepoetin α působí delší 

dobu a může být podáván méně často než přirozený erytropoetin. 
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Aranesp stimuluje produkci červených krvinek stejným způsobem, jako přirozený 

erytropoetin. Jeho indikací jsou pacienti s chronickým selháním ledvin, kde je hlavní 

příčinou anémie nedostatek přirozeného erytropoetinu. Nedostatek přirozeného 

erytropoetinu je také jednou z příčin anémie u pacientů, kteří podstupují chemoterapii. 8 

6.4.2 Epidermální růstový faktor 

Epidermální růstový faktor (z angl.epidermal growth factor - EGF) je jedním 

z prvních růstových hormonů, které byly objeveny. EGF má významné mitogenní 

vlastnosti na mnoho buněčných typů a jeho receptor je exprimován téměř všemi 

buňkami. Vliv EGF na endoteliální a epiteliální buňky a na fibroblasty je nejznámější a 

kůže je pravděpodobně hlavním místem jeho působení. Spolu s dalšími růstovými 

faktory hraje důležitou úlohu v hojení ran. EGF je syntetizován především monocyty a 

ektodermálními buňkami, ale také ledvinami. EGF se vyskytuje ve většině tělesných 

tekutin a zvláště v lidském mléce. 46 

EGF v organismu interaguje se svým receptorem. Tento receptor je velmi blízce 

příbuzný receptoru pro transformující růstový faktor (TGF). Vazba EGF na tento 

receptor v konečném efektu působí mitogenně – urychluje růst a množení buněk. 

V případě řady rakovinných buněk je exprimován mutovaný receptor, který působí jako 

konstitutivní mitogenní receptor, nebo je EGF receptor exprimován ve zvýšené míře 

(u 35 % rakovin je výrazně zvýšena exprese tohoto receptoru). Zároveň onkogen V-

erbB také kóduje mutantní formu tohoto receptoru. Proto hlavní aplikace v biofarmacii 

směřuje k potlačení nežádoucích efektů EGF receptoru. 46 

Cetuximab - Erbitux 

Cetuximab je monoklonální protilátka, která rozpoznává konkrétní strukturu v těle 

(antigen) a váže se na ni. Cetuximab se váže na EGFR (receptor epidermálního 

růstového faktoru), který se nachází na povrchu určitých nádorových buněk. V důsledku 

navázání cetuximabu na EGFR nemohou nádorové buňky dále přijímat podněty, které 

potřebují pro svůj růst, vývoj a šíření. Celkem 79 až 89 % kolorektálních karcinomů a 

více než 90 % spinocelulárních karcinomů hlavy a krku vykazuje na povrchu buněk 

EGFR. 9 

Cetuximab se užívá pro léčbu metastazujícího karcinomu tlustého střeva nebo 

konečníku (kolorektální karcinom) a spinocelulárního karcinomu hlavy a krku. Tyto 

typy karcinomů postihují buňky vystýlající dutinu ústní nebo hrdlo či orgány. 9 
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6.4.3 Růstový faktor odvozený z krevních destiček 

Tento růstový faktor - platelet derived growth factor (PDGF) je sekretován 

krevními destičkami v místě poranění a působí při hojení ran. Hojení ran má tři základní 

etapy. Nejdříve probíhá zánět, při kterém jsou eliminovány bakterie, a probíhá přísun 

potřebných buněk do poškozené tkáně. Pak nastává fáze proliferace, při které dochází 

k pomnožení a prorůstání buněk, které byly do poškozené tkáně přisunuty, vzniká nová 

tkáň a kapilární zásobení. Poslední fází je remodelování, při kterém je pozměněna 

původně vzniklá jizva. Růstový faktor odvozený z krevních destiček hraje ve všech 

třech procesech důležitou roli. Je dopraven krevními destičkami, pomáhá při signalizaci 

pro příchod nových buněk, pomáhá jako mitogen při růstu a pohybu buněk. 46 

Becaplermin - Regranex 

Becaplermin, je kopií lidské bílkoviny zvané destičkový růstový faktor, který 

stimuluje růst, množení buněk a působí na buňky, které se podílí na hojení ran. Jde 

o rekombinantní PDGF. Jeho exprese probíhá v kvasince Sacchariomyces cerevisae, 

do které byl vložen gen (DNA), díky němuž je schopná produkovat lidský destičkový 

růstový faktor BB. 10, 46 

Tento preparát se používá ve formě masti. Je indikován k podpoře granulace 

(hojení) u dlouhodobých kožních vředů u pacientů trpících cukrovkou a u 

neuropatických vředů o ploše až do 5 cm2. Neuropatické vředy jsou důsledkem 

problému s nervy, nikoli poruchy zásobování postižené oblasti krví. 10 

6.4.4 Insulinu podobný růstový faktor - 1 

Insulinu podobný růstový faktor - 1 (insulin-like growth facotr - 1, IGF) je 

polypeptid strukturou podobný insulinu. IGF - 1 je produkován primárně v játrech. Hraje 

důležitou úlohu v dětství, velmi zásadně ovlivňuje, jakého tělesného vzrůstu dítě dosáhne. 

V dospělosti má anabolické efekty. Jeho vliv spočívá ve stimulaci buněk k dělení a růstu a k 

absorbování nutričních látek, čímž podporuje růst tělesných tkání. Jeho produkce je 

stimulována růstovým hormonem. Tento faktor se váže na vazebné proteiny. IGF - 1 

aktivuje AKT signalizační dráhu, a tím podporuje růst a množení buněk a naopak je 

inhibitorem programované buněčné smrti – apoptosy. Jeho nedostatek vyvolává vážné 

poruchy vývoje. 46 
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Mecasermin - Increlex 

Mecasermin je kopií IGF-1. Přípravek Increlex působí stejným způsobem jako 

přirozený IGF-1, takže nahrazuje chybějící hormon a napomáhá růstu dítěte.  

Increlex je rekombinantní lidský insulinu podobný růstový faktor-1. Výroba 

probíhá expresí v E. coli, do které byl vložen gen, díky němuž je schopná produkovat 

IGF-1. 

Increlex je indikován k dlouhodobé léčbě růstových poruch u pacientů do 18 let 

věku, kteří trpí závažnou primární deficiencí IGF-1 (Laronův syndrom). 11. 46 

6.4.5 Lidský keratinocytární růstový faktor 

Palifermin - Kepivance 

Jedná se o rekombinantní lidský keratinocytární růstový faktor (KGF). KGF působí 

mitogenně na keratinocyty a epiteliální buňky (stimuluje růst epitelových buněk). 

Působení KGF je úspěšně využíváno pro léčbu těžkých poškození sliznice úst a 

zažívacího traktu u pacientů podstupujících chemoterapii a radioterapii při léčbě 

rakoviny. Tuto léčbu často provázejí chemické a fyzikální faktory, které vedou 

k těžkým poškozením sliznic pacienta. Ten potom trpí bolestivými záněty a jinými 

problémy. 46 

Přípravek Kepivance, pomáhá omezit četnost výskytu, závažnost i délku trvání 

zánětů sliznice ústní dutiny a urychluje obnovení sliznic u pacientů s rakovinou, kteří 

podstupují intenzivní terapii. 34 

6.4.6 Kostní morfogenní proteiny - bone morphogenic proteins 

Rodina kostních morfogenních proteinů (BMP) zahrnuje 20 strukturně příbuzných 

kostních růstových faktorů označovaných jako BMP-1 až BMP-20. Některé z nich 

indukují vznik a růst kostní tkáně včetně regenerace (například BMP-2 a BMP-7). Tyto 

proteiny hrají roli v řadě procesů souvisejících se vznikem a růstem kostí. 46 

Dibotermin α - InductOs 

Jde o rekombinantní lidský BMP-2 exprimovaný  v CHO buňkách. Dibotermin α 

napomáhá růstu kostní tkáně. 46 

Tento preparát se používá k srůstu/fixaci obratlů v oblasti L4 - S1 

při degenerativních chorobách meziobratlových plotének. Houba nasycená proteinem 

BMP-2, je pomocí speciálních „klecí“ z titanu zafixována do meziobratlového prostoru. 

BMP-2 poté indukuje rychlé srůstání dvou obratlů k sobě. Dosud používaná technika 
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v tomto případě byla odebrání kostního štěpu z pánve a jeho vsunutí mezi obratle. 

Výhodou Diboterminu je jednak významné urychlení léčby, zkrácení imobilizace 

pacienta a odstranění bolestivých následků odebírání štěpů. 46 

Indikací je operace spojení dolní části páteře (typ operace používaný pro úlevu 

od bolesti v důsledku poškození ploténky, kdy se odstraní ploténka mezi dvěma obratli 

a tyto obratle se spojí dohromady) a chirurgická léčba fraktur tibie (holenní kosti). 35 

Eptotermin α - Opgenra, Osigraft 

Jedná se o rekombinantní lidský BMP-7 exprimovaný v CHO buňkách. 46 

Eptotermin α, působí na kostní strukturu. Jde o kopii osteogenního protein 1, neboli 

morfogenetického proteinu 7 (BMP-7). BMP-7 se v těle přirozeně tvoří a pomáhá 

v tvorbě nové kostní tkáně. Implantovaný eptotermin α podporuje tvorbu nové kosti. 36 

Opgenra se používá u dospělých, kteří trpí spondylolistézou. U tohoto onemocnění 

dochází k posunu jednoho bederního obratle směrem dopředu tak, že není v ose 

s obratlem, který se nachází pod ním. To může způsobit bolest, nestabilitu a potíže 

v důsledku tlaku na nervy včetně brnění, necitlivosti, ochablosti a obtížného ovládání 

určitých svalů. Spondylolistézu lze léčit chirurgicky spojením obratlů nad a pod místem 

posunu. 36 

Přípravek Opgenra se používá u pacientů, kteří byli v minulosti neúspěšně léčeni 

autogenním štěpem (obvykle z pánevní kosti pacienta), nebo u nichž nelze autogenní 

štěp použít. 36 

Eptotermin α se používá pro zlepšení léčby zlomenin dlouhých kostí. 36 

6.5 Hormony 

6.5.1 Insulin 

Rekombinantně připravované insulinové preparáty se používají pro léčbu diabetu - 

cukrovky. Diabetes je onemocnění, při němž tělo neprodukuje dostatek inzulínu k tomu, 

aby dokázalo kontrolovat hladinu krevního cukru, anebo je insulin normálně 

produkován, avšak dochází k chybné sekreci a některé cílové buňky s ním nejsou 

schopny interagovat a dochází k poruchám metabolismu. Analogy inzulínu účinkují 

stejně jako přirozeně vytvářený inzulín a pomáhají glukóze vstupovat z krve do buněk. 

Odstraňování příznaků, následků a komplikací diabetu spočívá v pravidelném podávání 

insulinu a v použití preparátů snižujících hladinu glukosy v krvi. 46 
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Rekombinantně připravované inzuliny jsou velice podobné inzulínu tvořenému 

slinivkou břišní. V současnosti je produkována celá paleta rekombinantních insulinů, 

které jsou dostupné v mnoha modifikacích. Jsou vyráběny metodou ‘rekombinantní 

DNA technologie’ tak, že bakterie přijme gen (DNA), který jí umožňuje produkovat 

danou modifikaci insulin. První rekombinantní insuliny byly uvedeny na trh 

v osmdesátých letech 20. století. 46 

Přehled rekombinantních insulinů: 
Insulin aspart - NovoMix, NovoRapid, 

Insulin detemir - Levemir, 

Insuline glargine - Lantus, Optisulin 

Insulin glulisine - Apidra 

Insulin Lispro Injection - Humalog, Liprolog 

Human Insulin Injection - Actraphane, Actrapid, Insulatard, Insulin Human 
Winthrop, Insuman, Mixtard, Protaphane 12, 46 

 
Rozdíly mezi jednotlivými preparáty insulinu: 

Insulin aspart - NovoRapid, Novomix 

Jde o rekombinantní mutein lidského insulinu produkovaný expresí 

v Saccharomyces cerevisae. Insulin aspart má zavedenou mutaci v pozici 28 řetězce B, 

jedná se o záměnu prolinu za kyselinu asparagovou (proto insulin aspart). V důsledku 

této záměny je minimalizována tvorba hexamerů insulinu a insulin zůstává v roztoku a 

netvoří krystaly. Na druhou stranu tato mutace nemění tedy ani biologické vlastnosti 

insulinu. Výhodou pro pacienta je velmi rychlý nástup působení insulinu a pacient si 

insulin může aplikovat těsně před jídlem. Zároveň je insulin aspart rychleji 

metabolizován. 12, 46 

Insulin detemir - Levemir 

Jedná se o mutein lidského insulinu exprimovaného v Saccharomyces cerevisae, 

který má pozměněny dvě pozice oproti nativnímu insulinu. Tento modifikovaný insulin 

se váže v krevním řečišti na albumin. Levemir má proto pomalejší metabolismus a 

prodlouženou existenci v organismu. Stejně jako u insulin aspartu, insulin detemir nemá 

změněnou interakci se svým receptorem a jeho biologická funkce je nezměněna. Máme 

tedy insuliny s různou rychlostí nástupu akce a s různou dobou přetrvávání 

v organismu. To umožňuje pacientovi optimalizovat příjem insulinu podle okamžitých 

potřeb. 12, 46 
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Insulin glargine - Lantus, Optisulin 

Jde o rekombinantní mutein lidského insulinu exprimovaný v E. coli. Insulin 

glargine má ve své molekule tři aminokyseliny, kterými se liší od nativního, lidského 

insulinu. Díky těmto změnám v primární struktuře je změněno pI molekuly a ta se stává 

rozpustnou v nižším pH a nerozpustnou v pH neutrálním. Insulin glargine je aplikován 

subkutánní injekcí jako roztok, ale změna pH v podkožní tkáni směrem k neutrálnímu 

pH vede ke vzniku jakýchsi mikrosraženin. Z těchto mikrosraženin je insulin glargine 

pomalu uvolňován a jedna aplikace prakticky pokrývá celodenní spotřebu. Zavedená 

mutace nemění jeho interakci s receptorem. 12, 46 

Insulin glulisine - Apidra 

Insulin glulisine je rekombinantní mutein lidského insulinu exprimovaný v E. coli. 

Mutace zavedené v preparátu Apidra mají za cíl urychlit působení a pomoci pacientům 

zvládnout náhlou zvýšenou potřebu insulinu při jídle. Tohoto je v preparátu dosaženo 

záměnou dvou aminokyselin v řetězci B. To snižuje tvorbu agregátů a při subkutánním 

použití má rychlejší nástup a kratší trvání účinku než krátkodobě účinkující lidský inzulin. 12, 46 

Insulin Lispro Injection - Humalog, Liprolog 

Insulin Lispro Injection je lidský insulin se dvěma zavedenými mutacemi 

exprimovaný v E. coli Tento mutovaný insulin netvoří agregáty a po aplikaci je velmi 

rychle uvolněn do krevního řečiště a má velmi rychlý nástup svého působení. Jeho 

ostatní biologické vlastnosti, jako například interakce s inzulin receptorem, nejsou 

ovlivněny. 12, 46 

Human Insulin Injection - Actraphane, Actrapid, Insulatard, Insulin Human 
Winthrop, Insuman, Mixtard, Protaphane 

Jedná se o insulin produkovaný v bakteriích E. coli. Jeho aminokyselinová 

sekvence je identická s lidským insulinem. Human insulin se dodává v 6 formulačních 

variantách, které se liší fyzikální formou insulinu v suspenzi (krystalický, amorfní), 

složením aditiv (obsah zinku), příměsí modifikovaných insulinů. Tyto odlišnosti ve 

formulaci poskytují možnosti ovlivnění rychlosti nástupu účinku či rychlosti 

metabolismu. 12, 46 

6.5.2 Lidský růstový hormon 

6.5.2.1 Poruchy vázané na nedostatek růstového hormonu 
Lidský růstový hormon (somatotropin, human growth hormon hGH) je proteinový 

hormon, který je vylučován předním lalokem hypofýzy. Tento hormon má řadu funkcí a 
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je nejvýznamnějším hormonem, který reguluje růst člověka po narození. Tento hormon 

je naprosto klíčovým hormonem pro normální růst dětí a je důležitým regulátorem 

metabolismu jak u dětí, tak u dospělých, reguluje metabolizmus bílkovin, tuků a cukrů. 

Tvorba somatotropinu je regulována dvěma hormony – somatoliberinem (somato 

krinin, growth hormon regulatory hormon - GHRH), který podporuje jeho syntézu, a 

somatostatinem, který jeho tvorbu brzdí. V organismu je tvorba somatotropinu 

podporována nadbytkem aminokyselin, hypoglykemií, glukagonem, dopaminem a 

stresem. Naopak jeho syntéza je snižována například nadbytkem cukru, nadbytkem tuků 

anebo chladem. 46 

Patologický stav může nastat jak při nadbytku, tak při nedostatku somatotropinu. 

Nadbytek vede k různým poruchám (nadměrný růst, akromegalie, zvápenatění 

chrupavek, zbytnění vnitřních orgánů a z něj plynoucí srdeční onemocnění atd.), 

zatímco nedostatek v dětství vede k nedostatečnému růstu, v pozdějším věku někdy 

vede k poruchám metabolismu a imunitního systému. 46 

Při indikovaném nedostatku somatotropinu lze podávat exogenní preparát. 

Do zavedení biotechnologicky produkovaných preparátů rekombinantního růstového 

hormonu se používal hormon izolovaný z hypofýzy zemřelých. Tato produkce byla 

jednak ekonomicky velmi náročná a eticky problematická. Navíc byla riskantní 

z hlediska možnosti přenosu neurodegenerativních chorob, jako Creutzfeld-Jakobova 

choroba. 46 

6.5.2.2 Přehled biotechnologicky vyráběných somatotropinů: 
Mezi biotechnologicky vyráběné preparáty patří Nutropin, Nutropin Depot, 

Humatrope, Norditropin, Genotropin, Omnitrop, Saizen, Serostim, aj. Tyto preparáty 

mají velmi podobnou strukturu a aktivitu, liší se často formulací a výhodností 

pro pacienta. Nejvíce jsou tyto přípravky podávány dětským pacientům, u nichž se 

vyskytují poruchy růstu, v důsledku nedostatku růstového hormonu nebo mají genetickou 

poruchu zvanou Turnerův syndrom. 46 

Většinou jsou vyráběny metodou rekombinantní DNA technologie. Hormon je vytvářen 

bakteriemi, do kterých byl vložen gen (DNA), který jim umožňuje tento hormon vytvořitt. 

Přípravky pak nahrazují přirozený hormon. 46 

Somatropin - Nutropin, Humatrop, Omnitrop, aj. 

Jde o rekombinantní lidské růstové hormony, které jsou exprimovány 

ve specifickém transformovaném kmeni E. coli. 
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Somatropin se používá k léčbě dětí s poruchou růstu způsobenou nedostatkem růstového 

hormonu, u dětí, které jsou malého vzrůstu v důsledku Turnerova syndromu (genetická porucha 

postihující dívky), předpubertálních dětí s poruchou růstu způsobenou chronickou renální 

insuficiencí. Také se používá k léčbě dospělých s nedostatkem růstového hormonu. 13, 46 

Somatropin - Nutropin Depot 

Stejný protein je používán také v preparátu Nutropin Depot, který se však liší 

formulací. U tohoto preparátu je použita příměs speciálního biokompatibilního a 

biodegradovatelného polymeru k mikronizovanému somatropinu a díky tomu je 

zpomaleno uvolňování do organismu. Nutropin Depot je možné podávat injekcí pouze 

dvakrát měsíčně, zatímco u ostatních preparátů je nutno aplikovat několikrát týdně, 

někdy denně. 46 

Somatropin - Serostim 

Tento preparát se od již zmíněných odlišuje způsobem výroby. Ta je založena 

na expresi proteinu stejného složení, jako je lidský somatotropin v eukaryotických 

buňkách - myší tumorové buňky C-127. 46 

6.5.3 Glukagon 

Glukagon je polypeptidový hormon produkovaný A-buňkami slinivky břišní. 

Je antagonistou inzulinu. Udržuje u člověka vyrovnanou hladinu glykémie tím, že 

předchází těžké hypoglykémii, a tím zabezpečuje neustálou výživu životně důležitých 

orgánů. Hlavním stimulátorem sekrece glukagonu je hypoglykémie, což znamená 

snížení koncentrace glukózy v krvi. Úkolem glukagonu je při hypoglykémii zvýšit 

hladinu krevního cukru. Pomocí glukagonu dochází k odbourávání v játrech uloženého 

zásobního glykogenu na glukózu (glykogenolýza) a syntéza glukózy (glukoneogeneze). 

Vedle toho působí na uvolnění hladkého svalstva v gastrointestinálním traktu a 

průduškách. Glukagon se používá pro rychlé snížení hypoglykémie. 52 

Glucagon for injection - GlucaGen 

Jde o rekombinantní glukagon, který je vyráběn expresí genu pro glukagon 

v Saccharomyces cerevisae. 

Indikací je hypoglykémie a také pro snížení pohybů hladkých svalů 

při radiologickém vyšetření zažívacího traktu. 46 
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6.5.4 Gonadotropní hormony FSH, LH, CG 

Folikuly stimulující hormon (follicle stimulating hormone, FSH) a luteinizační 

hormon (luteinizing hormone LH) hrají klíčovou roli ve vývoji a funkci jak mužských, 

tak především ženských reprodukčních funkcí. Lidský choriový gonadotropin (CG), 

který je produkován během těhotenství, je klíčovým hormonem pro udržení a rozvoj 

embrya v raných fázích vývoje. 46 

Hlavní fyziologickou funkcí FSH v mužském organismu je jeho klíčový podíl při 

produkci spermií. V ženském organismu je tento hormon zásadní pro správný vývoj 

vajíčka (regulací syntézy androgenů, ze kterých vznikají estrogeny) a reguluje ovulaci. 

CG je produkován pouze v těhotenství a jeho biologické aktivity jsou podobné jako 

aktivity LH a působí na stejné receptory. 46 

Všechny tři tyto hormony se využívají v terapii neplodnosti. Před zavedením 

rekombinantních technologií byly tyto hormony získávány pouze izolací z ženské moči. 

Těhotenská moč se používá pro izolaci FSH a CG a moč žen v menopause pro izolaci 

LH. Nevýhodou těchto preparátů je jejich částečná kontaminace jinými hormony, 

nestandardnost jednotlivých šarží a obtížná aplikace (intramuskulární bolestivé 

injekce). 46 

Folliotropin β for injection - Follistim 

Jde o rekombinantní FSH, který je exprimován v CHO buňkách. 

Indikován je především pro získání většího počtu folikulů u pacientek léčených 

metodami asistované reprodukce a pro indukci ovulace. 46 

Folliotropin α for injection - Gonal f 

Folitropin α je kopií přirozeného hormonu FSH exprimovaný v CHO buňkách. FSH 

v těle řídí reprodukční funkci, u žen stimuluje produkci vajíček a u mužů produkci 

spermií ve varlatech. 

Používá se u dospělých žen, u nichž nedochází k produkci vajíček a které nereagují 

na léčbu klomifen citrátem nebo jiným léčivým přípravkem stimulujícím vaječníky 

k produkci vajíček. Dále u dospělých žen, které podstupují některou z metod asistované 

reprodukce (léčbu neplodnosti). Přípravek GONAL-f se podává za účelem stimulace 

vaječníků k produkci více než jednoho vajíčka najednou (indukce ovulace). Možnou 

indikací jsou také dospělé ženy se závažným nedostatkem (velmi nízkými hladinami) 

luteinizačního hormonu (LH) a folikuly stimulujícího hormonu (FSH). Povolena je také 
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aplikace při léčení určitých typů mužské neplodnosti (trpících hypogonadotropním 

hypogonadismem). 46 

Lutropin α - Luveris 

Luveris je rekombinantní LH produkovaný v Saccharomyces cerevisae. 46 

Luveris se používá k léčbě poruch plodnosti a to v kombinaci s folikuly 

stimulujícím hormonem (FSH) ke stimulaci vývoje vajíček ve vaječnících u žen trpících 

závažným nedostatkem (velmi nízkými hladinami) luteinizačního hormonu (LH) 

a FSH. 14 

6.5.5 Natriuretický hormon 

Lidský natriuretický peptid typu b je vylučován srdečními komorami v případě 

zvýšeného srdečního objemu a tlakového přetížení. Tento peptid snižuje krevní tlak 

působením na specifické receptory (guanydyl cyklásové A receptory) v cévních 

buňkách. Působením tohoto peptidu dochází k uvolnění hladkých svalů cév a k cévní 

dilataci, a tím ke snížení tlaku. Sekrece tohoto peptidického hormonu způsobí také 

odvod vody a soli z organismu, a tím pomáhá snižovat krevní tlak. 46 

Nesiritide - Natrecor 

Jedná se o rekombinantní lidský natriuretický peptid typu b, který je exprimován 

v E. coli. 

Natrecor je indikován pro intravenosní aplikaci u pacientů s náhlým srdečním 

selháním. 46 

6.5.6 Parathormon 

Lidský parathormon, hormon produkovaný příštítnými tělísky, je hlavním 

regulátorem vápníkového a fosfátového metabolismu v kostech a ledvinách. Tento 

hormon podněcuje tvorbu kosti působením na osteoblasty (buňky tvořící kostní hmotu). 

Zvyšuje rovněž vstřebávání vápníku z potravy a brání nadměrným ztrátám vápníku 

močí. 46 

Teriparatide - Forsteo 

Léčivá látka přípravku Forsteo, teriparatid, je obdobou části lidského parathormonu 

exprimovanou v E. coli. 46 

Používá se jako léčba osteoporózy a ochrana před osteoporózou u žen 

po menopauze. U těchto pacientek se prokázalo, že přípravek Forsteo významně snížil 
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počet zlomenin obratlů a zlomenin kostí, ale nesnížil počet zlomenin kyčle. Také je 

indikován u mužů, u kterých hrozí zvýšené riziko výskytu zlomenin a u mužů i žen, 

u kterých hrozí zvýšené riziko zlomenin vyplývající z dlouhodobé léčby 

glukokortikoidy. 15 

6.5.7 Kalcitonin 

Kalcitonin je hormon produkovaný štítnou žlázou. Tento hormon ovlivňuje 

metabolismus vápníku a fosfátů v těle. Jednak snižuje absorbci vápníku ve střevě, 

snižuje tvorbu osteoklastů v kostech a snižuje resorpci vápníku a fosfátů v ledvinách. 

V mnoha funkcích působí opačně než parathormon. 46 

Calcitonin - Fortical 

Fortical je rekombinantní kalcitonin se sekvencí shodnou s kalcitoninem z lososa 

vyrobeného chemickou syntézou. Fortical je vyráběn expresí v E. coli. Sekvence 

lidského a lososího kalcitoninu se liší, ale biologická aktivita lososího hormonu je 

v lidském organismu přibližně dvacetkrát až třicetkrát vyšší než endogenně dodaný 

lidský hormon. Používá se ve formě nosního roztoku. 46 

Indikací je ochrana před osteoporózou u postmenopauzálních žen a 

hyperkalcémie. 53 

6.6 Faktory krevní srážlivosti 

Nedostatek nebo úplná absence některých faktorů srážení krve je příčinou 

hemofilie. Termínem hemofilie se označuje soubor onemocnění poruch srážení krve. 

Hemofilie se projevuje poruchou schopnosti tvořit krevní sraženinu, tvorbou rozsáhlých 

hematomů, krvácením do kloubů a jiných orgánů s možností jejich následného 

poškození. 46 

Faktory krevní srážlivosti se označují římskými číslicemi I až XIII. Jsou mezi nimi 

proteiny, které tvoří samotnou krevní sraženinu, například faktor I - fibrinogen a z něj 

vznikající fibrin, proteolytické enzymy - jako je například faktor II protrombin a z něj 

vznikající trombin, další proteiny a také ionty vápníku (faktor IV). Hemofilie je 

charakterizována nedostatkem nebo absencí funkčního koagulačního faktoru VIII nebo 

IX. Rozlišujeme hemofilii A (nedostatek faktoru VIII) a hemofilii B (nedostatek faktoru 

IX). Koagulační faktor VIII (antihemofilní faktor) interaguje s faktorem IXa a společně 

aktivují faktor X, který se potom podílí na aktivaci thrombinu, faktor IX (zvaný také 
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Christmas faktor, podle jména pacienta, u kterého byla poprvé deficience popsána) je 

aktivován faktorem IXa a aktivuje faktor X. 46 

Hlavním léčebným postupem je náhrada nefunkčních či chybějících faktorů krevní 

srážlivosti. Dominantním zdrojem byla do nástupu rekombinantních technologií lidská 

plazma, ze které se jednotlivé faktory, či jejich směsi izolovaly a potom podávaly 

pacientům. V současnosti je k dispozici také několik preparátů, které se opírají 

o rekombinantní proteiny. 46 

6.6.1 Faktor VIII 

Nativní faktor VIII se vyskytuje v množství aktivních forem, jejichž relativní 

molekulová hmotnost se pohybuje od 170 000 do 300 000. Faktor VIII patří mezi 

největší molekuly, které se v rámci bioléčiv vyrábějí. Protože nativní faktor VIII je 

glykosylován, jeho produkce probíhá expresí v živočišných buňkách a celá produkce je 

velmi citlivá k dodržování schválených podmínek. Samotný faktor VIII je relativně 

labilní a vyžaduje stabilizaci. 

Faktor VIII je indikován pro léčbu krvácivých epizod a pro perioperativní ošetření 

pacientů s hemofilií A. 46 

Antihemophilic Factor VIII - Recombinate, Advate, ReFacto 

Tyto rekombinantní proteiny jsou vyráběny expresí v CHO buňkách. 46 

Antihemophilic Factor VIII - Kogenate FS 

Rekombinantí faktor VIII, který je exprimován v BHK buňkách. 46 

6.6.2 Faktor IX 

Také tento faktor je vyráběn jako rekombinantní protein. 46 

Coagulation factor IX/ nonakog alfa - BeneFIX 

Jde o rekombinantní lidský koagulační faktor IX exprimovaný v CHO buňkách. 

Jeho aktivita je s nativním proteinem shodná. 46 

Přípravek BeneFIX nahrazuje chybějící faktor IX. Vyvažuje nedostatek faktoru IX 

a umožňuje dočasnou kontrolu poruchy krvácivosti. Indikací je léčba a prevence 

krvácení u pacientů s hemofilií A. Tento preparát je určen ke krátkodobému nebo 

dlouhodobému použití. 16 

6.6.3 Faktor VIIa 

Coagulation factor VIIa/ Eptacog α - NovoSeven 
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Jde o rekombinantní aktivovaný lidský koagulační faktor VIIa (eptakog alfa). 

Výroba spočívá v expresi faktoru VIIa v BHK buňkách. Tento faktor je serinová 

proteása, která je závislá na přítomnosti vitaminu K. Léčivá látka přípravku NovoSeven je 

téměř shodná s lidským faktorem VII. Eptakog alfa působí stejně jako faktor VII, takže 

v lidském těle ovlivňuje srážení krve. Aktivuje jiný faktor nazývaný faktor X, který iniciuje 

proces srážení krve. Aktivací faktoru X umožňuje přípravek NovoSeven dočasnou kontrolu 

poruchy krvácivosti. Faktor VIIa se účastní koagulační kaskády až po faktoru VIII. 46 

Přípravek NovoSeven se používá k léčbě a prevenci krvácení spojeného 

s chirurgickým zákrokem u pacientů s vrozenou hemofilií, u kterých se již vytvořily 

protilátky proti koagulačním faktorům VIII (hemofilie typu A) nebo IX (hemofilie typu 

B), nebo se jejich vytvoření očekává. To je dáno tím, že faktor VII působí na faktor X 

přímo, nezávisle na faktorech VIII a IX. Dále se užívá u pacientů se získanou hemofilií a 

u pacientů s vrozeným nedostatkem faktoru VII. 17 

6.7 Ostatní krevní proteiny 

Drotrecogin α - Xigris 

Drotrecogin α je rekombinantní lidský aktivovaný protein C exprimovaný v lidské 

embryonické ledvinové linii 293 (HEK 293). Expresí vzniká celý prekursor této 

serinové peptidasy a po expresi je aktivován hovězím trombinem na aktivní protein C.46 

Protein C v lidském organismu hydrolyzuje faktory Va a VIII, tím inhibuje vznik 

trombinu, a tak brání srážení krve. 47 U těžké sepse je problémem nadměrná srážlivost 

krve, protože krevní sraženiny mohou zablokovat přívod krve do důležitých částí těla 

jako jsou ledviny a plíce. V těle drotrekogin alfa omezuje množství vytvářeného 

trombinu a tím snižuje riziko tvorby krevních sraženin, zmírňuje zánět způsobený 

infekcí a snižuje riziko poškození orgánů. 18 

Přípravek Xigris se používá k léčbě dospělých pacientů s těžkou sepsí. Sepse je 

stav, kdy se do krevního řečiště dostávají bakterie produkující škodlivé látky (toxiny). 

Toxiny způsobují selhávání orgánů pacienta, např. srdce, plic a ledvin. Přípravek Xigris 

se používá, jestliže u pacienta selhávají dva nebo více orgánů, jako součást léčby 

nejvyššího standardu, např. podávání antibiotik, léků na podporu orgánů a léčby na 

specializované jednotce. Přípravek Xigris by měl být užíván zejména tehdy, jestliže je 

možné zahájit léčbu do 24 hodin od vzniku orgánového selhání. Je určen ke 

krátkodobému užívání. Xigris je indikován pro akutní pomoc u dospělých pacientů při 

těžkém septickém stavu s vysokým rizikem úmrtí. 18 
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6.8 Bioléčiva na snížení srážlivosti 

Hlavní komponenta krevních sraženin - tromby buď ucpávají celý průřez cév, 

anebo jsou zachycené na stěně cévy. I když ještě neblokují průtok krve, jsou pro krevní 

oběh nebezpečím.Přirozeně se vyskytujícím enzymem, který štěpí krevní sraženiny je 

plasmin, který vzniká aktivací svého prekursoru plasminogenu. Plasminogen je 

produkován endoteliálními buňkami při poranění cév. Fysiologická hladina plasminu je 

nízká, a proto hlavní funkcí používaných trombolytik/fibrinolytik je aktivace 

plasminogenu (převedení na plasmin). Enzymy, které aktivují plasminogen, byly 

izolovány z různých tkání a tělních tekutin. Tyto enzymy dělíme do dvou hlavních 

skupin – typ urokinásových aktivátorů plasminogenu (u-PA) a typ tkáňového aktivátoru 

plasminogenu (t-PA). Tyto aktivátory se používají intravenózně a po aplikaci jsou 

krevním řečištěm dopraveny k trombu a váží se na něj. Potom proteolyticky aktivují 

přítomný plasminogen na plasmin, který začne proteolyticky štěpit fibrin a tím i krevní 

sraženinu. Zároveň ale aktivují plasminogen i v jiných „zdravých“ oblastech. Tato 

aktivace může vyvolávat nežádoucí vedlejší účinky, jako je krvácení. Proto čím silnější 

a specifičtější je vazba těchto aktivátorů na krevní sraženinu, tím menší jsou nežádoucí 

vedlejší účinky. 46 

Dalším typem mechanismu aktivace plasminogenu je jeho interakce s enzymem 

streptokinasou. Streptokinasa je enzym izolovaný z bakteriálního kmene β-

hemolytických streptokoků. Streptokinasa interaguje s plasminogenem a vytváří silný, 

nekovalentní komplex streptokinasa-plasminogen. Vznik tohoto komplexu doprovází 

konformační změna ve struktuře plasminogenu, která má za následek odkrytí do té doby 

nepřístupného aktivního místa plasminogenu. Díky tomuto zpřístupnění aktivního místa 

dochází k proteolytickému štěpení jak v streptokinase, tak v plasminogenu, a vzniká tak 

nový komplex tvořený naštěpenou streptokinasou a plasminem. Plasmin pak štěpí 

fibrin, ale i další krevní proteiny, a napomáhá tak rozpouštění trombů. 46 

Fibrin je ve všech případech štěpen na menší fragmenty. Tyto fragmenty mají také 

antitrombotický efekt, protože inhibují agregaci krevních destiček a interferují 

s polymerizací fibrinu. 46 

Častou indikací antitrombotických léčiv je akutní infarkt myokardu: Toto 

onemocnění je způsobené ischemickou malácií až nekrózou určitého okrsku srdečního 

svalu, která vznikla na podkladě aterosklerózy a uzávěrem srdeční tepny trombem. 
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Komplikacemi jsou vznik nástěnných embolií, vyklenutí stěny (aneurysma) či ruptura 

stěny (hemoperikard/tamponáda srdeční). 46 

Klíčovým faktorem pro úspěch fibrinolytické terapie akutního infarktu myokardu je 

rychlost podání fibrinolytického preparátu po objevení příznaků a potom samotná 

rychlost enzymatického působení daného léčiva. 46 

6.8.1 Bioléčiva na bázi aktivátorů plasminogenu 

Zástupcem léčiv pro rozpouštění trombů na bázi u-PA je urokinase – Abbokinase. 

Pro skupinu t-PA jsou to: alteplase - Activase, tenecteplase – TNKase, Metalyse a 

reteplase – Retavase. Léčiva na bázi streptokinasy jsou: Streptase, Kabikinase a na bázi 

anistreplase - Eminase, což je Lys-plasminogen-streptokinase aktivátor komplex. 46 

Urokinasa - Abbokinase 

Abbokinase je urokinasa, která je izolovaná z tkáňových kultur neonatálních 

lidských ledvinových buněk. Lidské primární novorozenecké ledvinové buňky jsou 

odebírány novorozencům, kteří zemřeli z důvodů jiných než na infekční onemocnění. 

Nejsou odebírány z fetálních tkání. Dárci jsou pouze z USA a jak dárce, tak matka jsou 

testováni na přítomnost infekčních chorob. Primární buňky se potom kultivují a z média 

se izoluje urokinasa. Izolována urokinasa je potom lyofilizována. 

Urokinasa, která je endogenně produkována ledvinami, je detekována v moči. 

Izolací z moči lze získat dva typy urokinasy, lišící se molekulovou hmotností. 

Abbokinase je isoforma s nižší molekulovou hmotností. Abbokinase po podání aktivuje 

plasminogen, který přechází na plasmin a ten štěpí krevní sraženinu. 46 

Léčivo se používá pro odstraňování krevních sraženin, včetně infarktu myokardu, 

při masivních plicních emboliích, při kterých je ucpáním cév znemožněno prokrvování 

veliké oblasti plic. Materiál je určen pouze pro dospělé pacienty. 

Tento preparát je stále častěji nahrazován modernějšími léčivy na bázi t-PA. 46 

Alteplase - Activase 

Activase je rekombinantně připravený t-PA v jednořetězcové formě (tzv. typ I  

t-PA), a to expresí v CHO buněčné linii. Activase je aminokyselinovým složením 

totožná s přirozeným t-PA typ I. Activase proteolyticky aktivuje plasminogen na 

plasmin a tím umožňuje rychlé štěpení krevní sraženiny při vzniku cévních trombů. 46 
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V nativních podmínkách se t-PA vyskytuje jako jednořetězcový (typ I t-PA) a 

dvouřetězcový (typ II t-PA). Typ II je tvořen z typu I proteolytickým štěpením. Oba 

jsou proteolyticky aktivní. 46 

Tenecteplase - TNKase, Metalyse 

Mutantní t-PA je exprimován v CHO buňkách. TNKase má oproti nativní t-PA 

typu I zmutovaných 6 aminokyselin. Tyto zavedené mutace zvyšují jeho afinitu 

k fibrinu, resistenci vůči přirozeně se vyskytujícím inhibitorům t-PA, a tím zvyšují 

proteolytickou účinnost. Tyto mutace vedou také k prodloužení poločasu TNKasy 

v organismu. Zpomalené odbourávání v plasmě umožňuje terapeutické použití pouze 

jedné dávky (oproti více dávkám používaným v nemutovaném preparátu) a zároveň 

urychluje fibrinolýzu, což je jeden z kritických faktorů úspěšné léčby. Léčebná dávka 

TNKasy může být díky tomu podána pacientovi během 5 vteřin, což je nejrychlejší 

podání z používaných preparátů. Zvýšená afinita k fibrinu na druhou stranu výrazně 

snižuje nežádoucí vedlejší účinky popisované u těchto enzymů – aktivace 

plasminogenu, v jiných oblastech než je potřeba, a tím i degradace ostatních sérových 

proteinů. 46 

Přípravek Metalyse se používá k rozpouštění krevních sraženin, které vznikly 

v srdečních cévách pacientů, u kterých je podezření, že prodělali akutní infarkt 

myokardu. Při infarktu myokardu se v tepnách vedoucích do srdce vytváří krevní 

sraženiny. Metalyse tyto krevní sraženiny rozpouští a napomáhá obnovení normálního 

toku krve do srdce. Užívá se během 6 hodin od prvních příznaků srdečního záchvatu. 19 

Reteplase - Retavase 

Retavase je rekombinantní, podstatným způsobem zmutovaný t-PA, exprimovaný 

v prokaryontním systému – Escherichia coli. Jeho modifikace urychluje vylučování. 

Tím je umožněno rychlé použití dvou terapeutických dávek za sebou. Dalším efektem 

dané modifikace je to, že se méně váže na fibrin a snáze proniká dovnitř krevních 

trombů. Samotná proteolýza probíhá rychleji. 

Preparát se podává ve dvou injekcích v rozmezí 30 minut, každá injekce se aplikuje 

v průběhu cca 10 minut. 46 

Streptokinase - Streptase, Kabikinase 

Streptokinasa je sekretována a produkována kultivací C β-hemolytických bakterií 

rodu Streptococus. Streptokinasa vytváří s plasminogenem nekovalentní komplex a 

plasminogen se při tom aktivuje a může štěpit fibrin a krevní sraženiny. 46 
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Streptokinasa se používá pří akutním infarktu myokardu, plicní embolii a trombóze 

hlubokých žil. 54 

Abciximab - ReoPro 

Abciximab je roztok enzymově připravených Fab fragmentů rekombinantních 

chimerických monoklonálních protilátek (lidské/myší), které jsou produkovány v myší 

linii. Abciximab se selektivně váže na povrchový receptor fibrinogenu na povrchu 

krevních destiček. Tím brání agregaci krevních destiček při krevním srážení. 

Abciximab působí proti vzniku trombů a jeho hlavní indikací je použití u pacientů, 

kteří prodělávají angioplastické kardiochirurgické zákroky jako profylaxe proti vzniku 

komplikací. 46 

6.8.2 Bioléčiva na bázi hirudinu 

Názvem hirudin je označována skupina isopolypeptidů vylučovaných pijavkou 

Hirudo medicinalis, která byla po staletí využívána terapeuticky pro svoje 

antikoagulační vlastnosti. Slinné sekrety tohoto organismu obsahují hirudin, který 

zabraňuje srážení a tím umožňuje tomuto organismu přijímat lidskou krev, aniž by 

srážení bránilo jejímu příjmu. Hirudiny inhibují lidský trombin a tím brání spuštění 

koagulační kaskády. Interakce hirudinu s aktivním trombinem je velmi silná a brání 

vytváření trombů. Při této interakci je také blokováno místo trombinu, které rozpoznává 

fibrinogen a také místo, které fibrinogen štěpí a tím aktivuje. Důležité je, že pro tuto 

interakci nejsou potřeba další srážecí faktory. Vzhledem k tomu, že použití přírodního 

materiálu (izoláty z hlaviček Hirudo medicinalis) je komplikováno velmi nízkými 

výtěžky a syntetická příprava takto dlouhého peptidu není ekonomická, nejjednodušší se 

jeví příprava rekombinantních hirudinů. 46 

Lepirudin – Refludan 

Lepirudin je rekombinantní hirudin exprimovaný v kvasinkách Saccharomyces 

cerevisae. 

Indikace Lepirudinu je pro antikoagulaci u pacientů s heparinem indukovanou 

trombocytopenií a souvisejícími tromboembolickými chorobami jako prevence dalších 

komplikací. 46 
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Desirudin - Revasc, Iprivask 

Desirudin je rekombinantní hirudin exprimován v kvasinkách Saccharomyces 

cerevisae. 46 Desirudin stejně jako téměř identický hirudin blokuje trombin, který hraje v 

procesu srážení krve klíčovou roli. 20 

Tento preparát je indikován jako prevence vzniku trombosy hlubokých tepen 

u pacientů, kteří podstupují nebo již podstoupili operaci náhrady kyčelního nebo 

kolenního kloubu. Při použití přípravku Revasc je riziko tvorby krevních sraženin v cévách 

dolních končetin výrazně sníženo. Revasc je určen ke krátkodobému užití. 20 

6.9 Použití monoklonálních protilátek 

Monoklonální protilátky nacházejí široké použití při léčení řady chorob. Jednou 

oblastí je selektivní inhibice buněčných receptorů při léčbě rakoviny. Jinou je blokování 

interakcí při autoimunitních chorobách. Některé z monoklonálních protilátek jsou 

probírány spolu s danými proteiny (viz výše). Ostatní terapeuticky zajímavé uvedu 

níže. 46 

6.9.1 Použití monoklonálních protilátek v léčení rakoviny 

Rakovinou se označuje veliká skupina onemocnění postihujících různé orgány, 

tkáně a typy buněk. Základním principem rakovinného procesu je ztráta kontroly nad 

buněčným dělením. Z různých příčin může dojít k tomu, že určitá skupina buněk v těle 

se vymkne normálním regulačním mechanismům a začne se nadbytečně dělit. Důvodů 

úniku z jinak velmi dobře zabezpečených kontrolních mechanismů může být celá řada, 

například získaný nebo zděděný vznik mutace u některých genů, retrovirální infekce 

nebo často kombinované s poškozením imunity, a jiné. U genetických změn jsou dvě 

možnosti, které mohou buňku postihnout – buď je mutován gen, který následkem 

mutace začne neúměrně podporovat růst a množení této buňky, pak mluvíme o 

onkogenu (původní gen se nazývá protoonkogen). Druhou variantou je naopak mutace 

v genu, který normálně proliferaci buňky brzdí, tak nazývaný tumor – supresorový gen. 

Pokud takový gen zmutuje a ztratí svou schopnost růst buněk brzdit, může se rozvinout 

rakovinné (zhoubné, maligní) bujení. Regulace růstu je dána také přítomností a interakcí 

povrchových receptorů na jednotlivých buňkách. Receptory, které jsou důležité pro 

rozvoj rakovinné tkáně, jsou proto jedním z hlavních cílů těchto terapií. 46 

Existují veliké rozdíly v agresivitě jednotlivých typů rakovinných nádorů. Tyto 

rozdíly jsou dány například typem buněk, které se začnou nekontrolovaně dělit, nebo 
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tkání, ve které k tomuto dělení dochází. Rozdíly v nebezpečnosti jsou dány také 

schopností primárního nádoru tvořit metastázy, tedy satelitní nádory, které vznikají 

v jiných orgánech a tkáních než je primární nádor. Klasická farmacie disponuje širokou 

paletou látek, které se používají při léčbě řady typů rakoviny. Bohužel úspěšnost 

v léčení je daleko od ideálního stavu, a proto je neustále snaha hledat nové postupy 

léčby zhoubného bujení. Právě v tomto oboru poskytuje biofarmacie mnoho nových 

možností. Následující přehled zmiňuje pouze hlavní typy bioléčiv používaných v léčbě 

rakoviny. 46 

6.9.1.1 Akutní myeloidní leukemie (AML) 
Při AML dochází k rychlému nárůstu a akumulaci abnormálních bílých krvinek 

v krvi a v kostní dřeni. To má za následek anemii, infekční stavy a krvácení. Pokud není 

AML léčena, vede rychle k úmrtí. Ale i při léčení přežívá jen malé procento (asi 20%) 

pacientů déle než 5 let od vypuknutí choroby. Jako hlavní léčebný postup je nyní 

využívána chemoterapie. Z bioléčiv pro tuto chorobu není nyní žádný preparát, protože 

registrace Gemtuzumab Ozogamycinu - Mylotargu byla zamítnuta. 46 

6.9.1.2 Chronická lymfatická leukemie 

Alemtuzumab - MabCampath 

Při chronické lymfocytární leukémii se tvoří příliš velké množství lymfocytů. 

Alemtuzumab se váže na glykoprotein CD52, který je exprimován na povrchu 

normálních i maligních B a T lymfocytů, přirozených zabíječských buněk (natural 

killer, NK cells), monocytů, makrofágů a na tkáních mužského reprodukčního ústrojí. 

Alemtuzumab, protilátka proti CD52, se váže na CD52 exprimovaný na povrchu jak 

lymfocytů, tak monocytů, ale vyřazuje pouze lymfocyty (B a T buňky). Výsledkem této 

vazby je to, že lymfocyty jak v krvi, tak v kostní dřeni odumírají, což napomáhá 

kontrole onemocnění. 21, 46 

Podobně jako u ostatních humanizovaných monoklonálních protilátek je gen 

pro Alemtuzumab exprimován v CHO buňkách. Alemtuzumab je geneticky 

modifikovaná IgG1 protilátka, získaná expresí chimérického genu tvořeného 

konzervativními částmi lidských IgG1 protilátek (těžký a lehký řetězec) a 

hypervariabilní (epitop rozpoznávající) krysí monoklonální protilátky proti CD52. 46 

Indikací je tedy chronická lymfatická leukemie. 21 
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6.9.1.3 Non-Hodgkin lymfoma 
Non-Hodgkin lymfoma (NHL) je rakovinné onemocnění, které postihuje krev, 

kostní dřeň a lymfatické tkáně. Folikulární NHL se vyznačuje pomalejším růstem a 

resistencí vůči klasickým postupům chemoterapie. Průběh choroby je zpočátku pomalý 

a pacient má dlouhé období remise. Pak se dostaví relaps, který se opakuje v častějších 

intervalech. V období těchto intervalů selhávají již použité chemoterapeutické 

prostředky. 46 

Rituximab - MabThera, Rituxan 

Léčivá látka rituximab, je monoklonální protilátka, která obsahuje lehké i těžké 

variabilní řetězce z myších monoklonálních protilátek a konzervativní oblasti protilátek 

jsou odvozeny od lidských IgG1κ protilátek. Tyto protilátky jsou exprimovány v CHO 

buňkách. 46 

Rituximab působí na antigen CD20, který je přítomen na povrchu všech B-

lymfocytů (na povrchu prekurzorů a dospělých B-lymfocytů a nádorových buněk od 

nich odvozených, kromě myelomových a mnoha B-buněk u akutní lymfatické 

leukémie). Rituximab se na tento antigen naváže a způsobí zánik buňky, tedy zničení 

nádrových B-lymfocytů. Tento mechanismus účinkuje v případě lymfomů a chronické 

lymfatické leukémie. CD20 je exprimován na 90% B-buněk při non-Hodgkinově 

lymfomu. Rituximab snižuje počet B-lymfocytů, které se při této chorobě 

nekontrolovaně množí a tím pomáhá organismu zvládat onemocnění. 22 

MabThera se používá u dospělých k léčbě non-Hodgkinova lymfomu (rakoviny 

lymfatické tkáně), chronické lymfocytární leukemie (rakoviny B-lymfocytů, což je typ 

bílých krvinek) a revmatoidní artritidy (zánětlivé onemocnění kloubů). 22 

6.9.1.4 Rakovina prsu 

Trastuzumab - Herceptin 

Herceptin je monoklonální, humanizovaná rekombinantní protilátka proti receptoru 

HER2 s konzervativními Fc lidskými sekvencemi. Je exprimována v CHO buňkách. 46 

HER2 (jinak také c-erb2 nebo HER-2) je příkladem protoonkogenu. Jedná se 

o buněčný transmembránový receptor, který je strukturálně podobný lidskému receptoru 

epidermálního růstového (growth) hormonu (rEGF). Při jeho mutaci dochází k jeho 

nadměrnému zmnožení. Přibližně čtvrtina karcinomů prsu a pětina karcinomů žaludku 

ve zvýšené míře vytváří bílkovinu HER2. Pacientky s takto diagnostikovaným 

nadbytkem HER2 mají rychlejší růst primárního nádoru. Nádor je rezistentní 
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k chemoterapii a pacientky mají statisticky sníženou dobu přežití. Bylo prokázáno, že 

administrace protilátek proti HER2 vede k preferenčnímu cytotoxickému působení 

imunitního aparátu na buňky, které tento receptor nadměrně exprimují. Navázáním 

trastuzumabu na bílkovinu HER2 jsou aktivovány buňky imunitního systému, které 

následně usmrcují nádorové buňky. Trastuzumab rovněž zabraňuje bílkovině HER2 

ve vysílání signálů, které způsobují růst nádorových buněk. 23, 46 

6.9.1.5 Kolorektální karcinom 

Bevacizumab - Avastin 

Bevacizumab je rekombinantní humanizovaná monoklonální protilátka proti 

cévnímu endoteliálnímu růstovému faktoru (VEGF). Stejně jako u ostatních 

humanizovaných monoklonálních protilátek jde o chimerický protein skládající se 

z variabilních řetězců, pocházejících z myších monoklonálních protilátek, a 

konstantních řetězců lidských protilátek. VEGF je bílkovina, která obíhá v krvi a 

způsobuje růst krevních cév. Vazba na VEGF probíhá v místě, kde se v organismu 

VEGF váže na svůj receptor. Vazbou protilátky je tato funkce inhibována. 46 

Biologický efekt Avastinu se projevuje především u rychle rostoucích tkání 

s vysokou potřebou vytvářet rychle nový vyživovací systém, tedy u rakovinných tkání. 

Navázáním bevacizumabu na VEGF dochází k blokování jeho funkce. Důsledkem je 

zpomalení vaskularizace nově vznikajících nádorů. Rakovinné buňky nemohou 

zajišťovat vlastní zásobení krví a nedostává se jim kyslíku a živin, což napomáhá 

zpomalení až zastavení růstu nádorů. 46 

Indikací pro tento preparát je použití v kombinaci s chemoterapií 5-fluorouracilem 

při metastazujících rakovinách střeva nebo rekta. Požívá se také u metastazující 

rakoviny prsu v kombinaci s paklitaxelem nebo docetaxelem. 24 

Cetuximab - Erbitux 

Jde o monoklonální chimerickou protilátku proti N-terminální oblasti EGF 

receptoru. Tato protilátka vznikla spojením variabilních řetězců myších monoklonálních 

protilátek proti příslušné doméně EGF a lidských konstantních řetězců. Protilátka je 

exprimována v transformované myší myelomové buněčné linii. 46 

Tato protilátka je indikována pro pacienty trpících metastazující kolorektální 

rakovinou, u nichž rakovinné buňky exprimují EGF receptor. Další indikací jsou 

spinocelulární karcinomy hlavy a krku (karcinomy postihující buňky vystýlající dutinu 

ústní nebo hrdlo či orgány). 25, 46 
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6.9.2 Použití monoklonálních protilátek v léčení dalších chorob 

Efalizumab - Raptiva 

Přípravek Raptiva již není registrován, kvůli příliš vysokému riziku progresivní 

multifokální leukoencefalopatie. 

Efalizumab se vázal na část bílkoviny označovanou jako LFA-1 na povrchu 

lymfocytů, typu bílých krvinek, které se podílí na zánětlivém procesu. LFA-1 pomáhá 

lymfocytům v kontaktu s buňkami kůže. Efalizumab snižoval zánět kůže, který 

způsobuje lupénku. Tím se zlepšovaly příznaky onemocnění. 

Raptiva se používala pro léčbu dospělých se střední až těžkou chronickou plakovou 

lupénkou. Používal se u pacientů, kteří nereagovali na léčbu nebo nemohli užívat jinou 

systémovou léčbu lupénky zahrnující cyklosporin, methotrexát a PUVA (psoralen 

ultrafialové záření A). 26 

Omalizumab - Xolair 

Xolair je formulace rekombinantních, humanizovaných monoklonálních protilátek, 

které se vážou specificky na lidské imunoglobuliny E (IgE). Jde o kombinaci 

variabilních řetězců pocházejících z myších protilátek a konstantních řetězců lidských 

protilátek, exprimované v CHO buňkách. 46 

IgE protilátky se účastní obranných reakcí, avšak také alergických reakcí, jako je 

astma, potravinové alergie, či hypersenzitivita typu 1. IgE jsou produkovány B-buňkami 

a svou funkci plní interakcí s povrchovými receptory na B-buňkách, na monocytech, 

eosinofilech a krevních destičkách. Při alergii je reakce na antigen/alergen příliš prudká. 

Rozlišujeme dva typy těchto alergií - okamžitá hypersenzitivita, kde hlavní roli hrají B-

buňky a právě protilátky typu IgE, a zpožděná hypersenzitivita, kde hlavní roli hrají T-

buňky. IgE interagují se specifickými receptory ostatních buněk a spouštějí celou 

kaskádu reakcí, které v případě alergické reakce končí náhlým zvýšením obranných 

reakcí, včetně sekrece velikého množství histaminu, cytokinů a mnoha dalších faktorů, 

což způsobí patologický stav organismu. 46 

Omalizumab blokuje interakci IgE s příslušným receptorem a brání tak spuštění 

celé alergické reakce. 

Tento přípravek se používá ke zlepšení kontroly těžkého perzistujícího astmatu 

způsobeného alergií. Užíván je také jako doplňková léčba ke stávající léčbě astmatu 

u pacientů ve věku od 6 let. 46 
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Natalizumab - Tysabri 

Natalizumab je rekombinantní, humanizovaná monoklonální protilátka se specifitou 

pro receptor α(4)β(1) a α(4)β(7) integrinu na aktivovaných lymfocytech, včetně CD4+ 

T-buněk. Vazbou na tyto receptory funguje Natalizumab jako antagonista α(4) 

integrinu. 46 

Natalizumab se váže na konkrétní část integrinu nazývaného „α4β1 integrin“. Ten 

se nachází na povrchu většiny leukocytů. Zablokováním integrinu zastavuje 

natalizumab přechod leukocytů z krve do mozku. To zmírňuje zánět a poškození nervů 

způsobené roztroušenou sklerózou. 27 

Tysabri se používá k léčbě dospělých s vysoce aktivní roztroušenou sklerózou. 

Používá se tehdy, pokud onemocnění nereaguje na léčbu interferonem beta (jiným 

typem léku používaným u roztroušené sklerózy) nebo je závažné a rychle se zhoršuje. 27 

Palivizumab - Synagis 

Synagis je rekombinantní, humanizovaná IgG1κ  monoklonální protilátka, která je 

specifická pro vazbu na epitop A fúzního proteinu (F protein) RSV viru (respiratory 

syncytial virus). Po navázání palivizumabu na tento protein ztrácí virus schopnost 

proniknout do lidských buněk, a to zejména do buněk nacházejících se v plicích. Tím 

pomůže palivizumab zabránit infekci RSV Tato protilátka je produkována expresí 

v stabilní myší myelomové linii. Synagis je první monoklonální protilátka indikovaná 

pro léčení infekčních chorob. 46 

RSV je běžnou infekcí dýchacích cest u dětí, avšak stává se velmi nebezpečnou 

u předčasně narozených dětí nebo u dětí, které mají vrozené dýchací problémy. U dětí 

předčasně narozených mohou být tyto infekce smrtelně nebezpečné a pro ně je tato 

protilátka indikována. Synagis je preventivně používán u dětí, které jsou předčasně 

narozené nebo mají broncho-pneumonální onemocnění a u nichž by tato infekce mohla 

být velmi riskantní. 46 

Ranibizumab - Lucentis 

Lucentis je rekombinantní Fab fragment humanizovaných monoklonálních 

protilátek s vazebnou specifitou proti cévnímu endoteliálnímu růstovému faktoru 

VEGF-A exprimovaný v E. coli. VEGF-A se nachází ve vysokých hladinách v oku 

pacientů s vlhkou formou makulární degenerace a s diabetickým makulárním edémem a 

způsobuje, že cévy rostou a prosakuje z nich tekutina. Díky patologické 
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neovaskularizaci dochází k poškození fotoreceptorů a ke ztrátě centrálního vidění. 

Vlhká forma pak zodpovídá za nejtěžší zraková poškození při tomto typu choroby. 28, 46 

Blokováním VEGF-A se zpomaluje angiogenese, snižuje růst cév a kontroluje 

prosakování tekutin a otoky. 28 

Aplikuje se injekčně do oka. Další preparáty na bázi monoklonálních protilátek 

nacházejí široké uplatnění v diagnostických aplikacích. 46 

6.10 Rekombinantní enzymy používané k terapii dalších 
onemocnění 

6.10.1 Deficience α-galaktosidasy – Fabryho choroba 

Fabryho choroba je relativně vzácné onemocnění charakteristické nedostatečnou 

syntézou α-galaktosidasy A. Při tomto onemocnění dochází k poruše metabolismu 

lipidů, konkrétně k hromadění ceramid-thrihexosidů (CTH) v lysosomech a v krvi 

pacientů. Nejdříve se Fabryho nemoc projevuje v adolescenci kožními abnormalitami, 

ale později vede k hromadění CTH, k ukládání na stěny cév v játrech, ledvinách a srdci. 

Je provázeno bolestmi, ledvinovým selháním a často má za následek infarkt. Důvodem 

pro nefunkčnost α-galaktosidasy A jsou mutace v jejím genu. Dosud bylo 

identifikováno více než 70 mutací, které ničí její enzymovou aktivitu. Většina 

nemocných jsou muži, protože gen pro tento enzym je na chromosomu X (Xq22). Proto 

je snaha léčit chorobu, či alespoň zmírnit její následky dodáním exogenního enzymu 

stejného složení, jako má původní endogenní enzym. 46 

Agalsidase α - Replagal 

Podávání přípravku Replagal je substituční enzymová léčba. Substituční enzymová 

léčba dodává pacientům enzym, který jim chybí. Přípravek Replagal nahrazuje lidský 

enzym α-galaktosidázu A, který osoby trpící Fabryho chorobou postrádají. Agalsidáza-α 

je kopií lidského enzymu a vyrábí se rekombinantní DNA technologií. Je vyráběna 

buňkou, do které byl vložen gen, který buňce umožňuje produkci tohoto enzymu. 

Substituční enzym napomáhá štěpení ceramid-thrihexosidů a zabraňuje jeho hromadění 

v buňkách. 

Replagal je indikován u pacientů trpících Fabryho nemocí. 29 

Agalsidase β - Fabrazyme 

Fabrazyme je rekombinantní β-galaktosidasa exprimovaná v transfekovaných CHO 

buňkách. 
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Jeho mechanismus účinku i indikace je stejná jako u agalsidasy-α. Fabrazyme a 

Replagal jsou označeny jako léčivé přípravky pro vzácná onemocnění (orphan drugs). 29 

6.10.2 Pompeho choroba 

Pompeho choroba patří mezi dědičné choroby, při které chybí enzymová aktivita α-

glukosidasy. Tento enzym za normálního stavu štěpí cukr uložený ve formě glykogenu 

na glukózu, kterou mohou lidské buňky používat jako zdroj energie. Pokud tento enzym 

v těle chybí, glykogen se hromadí v určitých tkáních, zejména ve svalech, včetně srdce 

a bránice (hlavního svalu dýchacího ústrojí, který se nachází pod plícemi). Postupné 

hromadění glykogenu má za následek širokou škálu symptomů, včetně zvětšeného 

srdce, dýchacích potíží a svalové slabosti. 46 

Tato nemoc může být vrozená, ale může se objevit i později. Protože počet pacientů 

s Pompeho nemocí je nízký, je toto onemocnění považováno za zřídka se vyskytující. 46 

Alglucosidase α - Myozyme 

Myozyme je lidská rekombinantní α-glukosidasa, která je vyráběná expresí v CHO 

buňkách. 46 Substituční enzym Myozyme se váže na manosa-6-fosfátové receptory 

na povrchu buněk. Po navázání je enzym dopraven do lysosomálních kompartmentů, 

ve kterých je důsledkem nedostatku enzymové aktivity α-glukosidasy hromaděn 

nekompletně degradovaný glykogenu. Alglucosidase α napomáhá štěpení glykogenu a 

zabraňuje jeho abnormálnímu hromadění v buňkách. 30 

Myozyme je indikován pro léčbu juvenilní Pompeho choroby. Dodává se jako 

lyofilizovaný preparát, který se rozpouští před použitím a aplikuje se intravenosní 

infusí. 47 U starších dětí a dospělých s pozdní formou nemoci je přínos přípravku 

Myozyme omezený. Přípravek Myozyme je označen jako léčivý přípravek pro vzácná 

onemocnění. 30 

6.10.3 Mukopolysacharidosis I 

Tato metabolická dědičná choroba je vzácně se vyskytujícím onemocněním, 

při kterém má nemocný nefunkční enzym α-L-iduronidasu. Tento enzym se účastní 

metabolismu určitých sacharidů. Při jeho nefunkčnosti dochází k akumulaci částečně 

degradovaných glykosaminoglykanů (jako například heparinu, dermatanu) 

v lysosomech ve většině orgánů, a tím dochází k jejich poškození. Non-neurologickými 

projevy MPS I mohou být zvětšená játra, ztuhlost kloubů ztěžující pohyb, omezená 
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kapacita plic, srdeční onemocnění nebo postižení očí. Následkem bývají těžká 

poškození, která vedou ke smrti před dožitím se dospělosti. 46 

Laronidase - Aldurazyme 

Aldurazyme je rekombinantní lidská α-L-iduronidasa (glykosaminaminoglykan  

α-L-iduronohydrolase) exprimovaná v CHO buňkách. 47 

Laronidáza se používá jako enzymatická substituční léčba. U pacientů s MPS I 

nahrazuje chybějící enzym, tím dochází ke kontrole příznaků MPS 1 a ke zlepšení 

kvality života pacienta. Toto onemocnění je považováno za zřídka se vyskytující a 

přípravek Aldurazyme je označen jako léčivý přípravek pro vzácná onemocnění. 31 

6.10.4 Mukopolysacharidosis VI 

Mukopolysacharidosa VI je vzácně se vyskytující onemocnění, které je způsobeno 

nedostatkem enzymu arylsulfatázy B. Pokud se enzym nevyskytuje, nemohou být 

glykosaminoglykany štěpeny a hromadí se v buňkách. Následkem je nízký vzrůst, 

omezená pohyblivost a velká hlava. 46 

Onemocnění je obvykle diagnostikováno u dětí ve věku mezi jedním a pěti lety. 46 

Galsulfase - Naglazyme 

Galsulfáza je kopie lidského enzymu arylsulfatázy B. Jedná se rekombinantní 

lidskou N-acetylgalactosamine 4-sulfatasa exprimovanou v geneticky modifikovaných 

CHO buňkách. 

Naglazyme je typ enzymatické substituční léčby. Galsulfase pomáhá štěpit 

glykosaminoglykany a zastavit jejich hromadění v buňkách. To může u postižených 

osob zmírnit příznaky MPS VI i zlepšit schopnost ujít větší vzdálenost. Toto 

onemocnění se považuje za zřídka se vyskytující a přípravek Naglazyme je označen 

jako léčivý přípravek pro vzácná onemocnění. 32 

6.10.5 Cystická fibróza 

Onemocnění cystickou fibrózou je dědičná choroba, kterou trpí pacienti, kteří zdědí 

dva defektní geny pro regulační gen (CFTR). Tento gen se účastní správné regulace 

zadržování a sekrece sodíku v buňkách plicního epitelu. Následně se v plicích hromadí 

voda, dochází k ucpávání dýchacích cest, hlen v těchto cestách se stává hustším a 

pacient jej nemůže vykašlat. Dýchací cesty jsou náchylné k infekcím, které potom ještě 

zhoršují dýchací potíže. V hlenu se nachází vysoký obsah DNA, která pochází 

z dezintegrovaných obranných buněk, které se rozpadají při infekcích. Tato uvolněná 



 54 

DNA ještě zhoršuje dýchací potíže, protože ještě více zahušťuje hlen. Pro homozygotní 

pacienty, kteří mají oba geny pro CFTR nefunkční, je tato nemoc smrtelná. 46 

Dornase α - Pulmozyne Inhalation Solution 

Tento preparát je rekombinantní lidská deoxyribonukleasa I, která je exprimována 

v CHO buňkách s vneseným genem pro lidskou deoxyribonuklasu I. 

Deoxyribonukleasa I štěpí DNA, a proto je využitelná při zmírňování problémů 

pacientů trpících cystickou fibrosou. Tento preparát se používá jako roztok, který se 

inhaluje. Pulmozyne Inhalation Solution je indikován pro pacienty trpící cystickou 

fibrosou pro zlepšení dýchání. 46 

6.10.6 Akutní hyperurikémie 

Při léčbě dětských pacientů trpících hematologickými maligními onemocněními 

(lymfoidní leukémie, non-Hodgkin lymfoma, akutní myelogenní leukémie) hrozí 

ledvinové poškození díky ukládání kamenů kyseliny močové. Tato situace může nastat 

po agresivní chemoterapii. Chemoterapie ničí nádorové buňky, čímž dochází k rozpadu 

genetického materiálu v buňkách a k prudkému nárůstu hladiny kyseliny močové v krvi. 

Tělo není schopné se zbavit velkého množství kyseliny močové, a proto může docházet 

k jejímu hromadění v ledvinách a následnému selhání ledvin. U pacientů, u kterých 

dochází k nadměrnému ukládání kamenů kyseliny močové, se osvědčilo podávání 

enzymu urikasy, který oxiduje kyselinu močovou na alantoin, který je neškodným 

metabolitem. 46 

Rasburicase - Fasturtec 

Rasburicase je rekombinantní urikasa exprimovaná v Saccharomyces cerevisiae, 

přičemž gen pro tento enzym pochází z plísně Aspergilus flavus. 46 Rasburikáza je 

enzym zvaný oxidáza urátů, který je schopný přeměnit kyselinu močovou na jinou 

chemickou látku s názvem alantoin, kterou ledviny dokáží snadno vyloučit močí. 

Přípravek Fasturtec se používá k léčbě a prevenci akutní hyperurikémie (zvýšení 

hladiny kyseliny močové v krvi) za účelem zabránit selhání ledvin. Fasturtec se používá 

u pacientů s hematologickou malignitou (rakovinou krve), u nichž hrozí rychlý rozpad 

nebo zmenšení objemu nádoru po zahájení chemoterapie. 33 



 55 

7 Časté nemoci a biologická lé čba 

7.1 Anemie 

Anemie neboli chudokrevnost je syndrom, při kterém je v krvi snížený počet 

erytrocytů a koncentrace hemoglobinu. Hemoglobin a erytrocyty jsou přenašeči kyslíku 

z plic do tkání. Pokud v tomto procesu dojde k poruše a sníží se počet erytrocytů a 

hladina hemoglobinu, pak se do svalů a dalších orgánů dostává méně kyslíku. 

Za normálních okolností na pokles hladiny kyslíku reagují ledviny zvýšením sekrece 

erytropoetinu. Erytropoetin je významný cytokin, který se přenáší krevním řečištěm 

do kostní dřeně, kde vydává signál ke zvýšení produkce červených krvinek. Tím se 

zvýší produkce chybějících buněk a hemoglobinu a situace se dostane do normálu. 

Anemie je většinou pouze projevem jiného patologického stavu, ale sama o sobě se také 

projevuje symptomy jako je únava, deprese, poruchy spánku, zhoršené dýchání, 

zrychlená srdeční frekvence. Anemie může být způsobena mnoha příčinami, např. 

velkou ztrátou krve, nedostatečným přísunem železa pro syntézu hemoglobinu, 

rozpadem erytrocytů (hemolysa), v důsledku nedostatečné aktivity některých 

katabolických enzymů, dědičnou abnormalitou některé bílkoviny erytrocytu (např. při 

srpkovité anemii) a z dalších důvodů. Největší počet anémií tvoří tři skupiny pacientů – 

pacienti s poškozenou funkcí ledvin, pacienti po chemoterapii a po chirurgických 

operacích (ztráta krve). Jedna terapie se soustředí na primární příčinu (například 

rakovina) a druhá terapie na odstranění anemie a zdravotních problémů z ní 

vyplývajících. Pro odstranění anemie v těchto skupinách pacientů je primárním léčivem 

erytropoetin. Erytropoetin je nutný k tomu, aby prekursory erytrocytů v kostní dřeni 

přežily, vyvíjely se a diferenciovaly se. Erytropoetin je produkován ledvinami a hladina 

jeho produkce je regulována koncentrací kyslíku v tkáních. Hypoxie a nedostatek 

erytrocytů ve zdravém organismu mají za následek zvýšení produkce erytropoetinu. 

Toto zvýšení exprese může být až stonásobné oproti normálnímu stavu. Za ustáleného 

stavu je koncentrace erytropoetinu velmi nízká a stačí k tomu, aby se postupně 

obnovovaly erytrocyty tak, jak přirozeně odumírají. 46 

 

Léčba 

Darbepoetin alfa - Aranesp 

Aranesp je injekční roztok v lahvičce, předplněné stříkačce či předplněném peru, 

který je podáván intravenózně nebo subkutánně. 
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Aranesp je používán k léčbě anémie u dospělých pacientů a dětí starších jednoho 

roku s anémií způsobenou chronickým selháním ledvin, kdy lidské tělo neprodukuje 

dostatečné množství přirozeného hormonu erytropoetinu a u dospělých pacientů s 

nemyeloidními (nepostihují kostní dřen) typy rakoviny, kteří podstupují chemoterapii, 

kdy chemoterapie zablokuje tvorbu dostatečného počtu červených krvinek v kostní 

dřeni. 37 

(více viz. 6.4.1.2) 

Epoetin α – Abseamed, Binocrit, Epoetin α Hexal 

Přípravky obsahující epoetin α jsou ve formě injekčních roztoků. Jsou dostupné 

v předplněných stříkačkách a podávají se formou injekce do žíly nebo pod kůži 

v závislosti na indikaci. Dávka, četnost injekcí i délka podávání závisejí na důvodu 

používání přípravku a upravují se dle pacientovy odpovědi na léčbu. 

Terapeutickou indikací těchto přípravků je léčba anémie, která vyvolává příznaky 

u pacientů s chronickým ledvinovým selháním či jinými ledvinovými potížemi, k léčbě 

anémie u dospělých, kteří prodělávají chemoterapii v rámci léčby určitých druhů 

rakoviny, a ke snížení nutnosti krevních transfuzí, ke zvýšení množství krve, které je 

možné odebrat dospělým pacientům se středně závažnou anémií, kteří se připravují 

na operaci a u nichž dochází k odběru krve pro vlastní potřebu (autologní krevní 

transfuzi) před chirurgickým zákrokem. 38 

(více viz. 6.4.1.2) 

7.2 Artritida revmatoidní a psoriatická 

Revmatoidní artritida je jedním z možných zánětů kloubů. Jde o chronické 

onemocnění kloubů, které je charakterizováno na mikroskopické úrovni zánětem 

synoviální tkáně a postupnou degradací molekulárních komponent chrupavky, 

kloubního spojení, pouzdra a kostí. Postupující záněty a eroze tkání v kloubních 

spojeních mají za následek značné bolesti, otoky a ztrátu funkce. Toto onemocnění 

postihuje přibližně 1% populace. Etiologie tohoto onemocnění není ovšem přesně 

známa. Neví se, co způsobí iniciaci celého zánětlivého procesu. Mohou jej způsobovat 

virální infekce, bakteriální infekce, či vlastní antigeny. Tyto zatím neznámé antigeny 

vyvolávají tvorbu protilátek, přičemž dochází i k tvorbě protilátek proti vlastním 

proteinům. Jednou takovou autoprotilátkou je tzv. revmatoidní faktor. Tento faktor 

může přispívat k udržování zánětlivé reakce, jeho přítomnost v krvi pak může pomoci 

k diagnostice revmatoidní artritidy. Dále se spouští celý mechanismus, ve kterém 
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aktivní (v tomto případě negativní) roli hraje řada cytokinů, například interleukin 1 (IL-

1) a tumor nekrotický faktor α (TNF-α), stejně jako autoprotilátky. 46 

Při revmatoidní artritidě dochází v synoviální membráně k degradaci buněčných 

membrán. Následkem toho dochází k úniku proteolytických enzymů z lysozomů a ty 

začínají štěpit okolní tkáně. Jako obranou reakci tělo produkuje vysoká množství TNF a 

IL-1, které ve svém efektu vyvolávají lokální zánět. Tento zánět ještě zhoršuje situaci 

v kloubu a nemoc se stává chronickou a rozvíjí se. 46 

 

Léčba 

Abatacept - Orencia 

Orencia je prášek pro přípravu infuzního roztoku. Orencia se používá v kombinaci 

s methotrexátem k léčbě středně závažné až závažné aktivní revmatoidní artritidy 

u dospělých, kteří nevykazovali odpovídající reakci na léčbu jinými léčivými přípravky 

zahrnující alespoň jeden blokátor tumor nekrotizujícího faktoru (TNF). Další indikací je 

středně závažná až závažná polyartikulární juvenilní idiopatická artritida (vzácné dětské 

onemocnění způsobující zánět řady kloubů) u pacientů ve věku od 6 let, kteří 

nevykazovali dostatečnou reakci na léčbu jinými přípravky zahrnující alespoň jeden 

blokátor TNF. 39 

Orencia se podává formou infuze trvající 30 minut. Užívaná dávka závisí na tělesné 

hmotnosti pacienta. První tři dávky se podávají s odstupem dvou týdnů a další dávky 

s odstupem čtyř týdnů. Pokud se do šesti týdnů nedostaví reakce na léčbu, měl by lékař 

zvážit, zda je vhodné pokračovat v léčbě nebo nikoli. 39 

(více viz. 6.3) 

Adalimumab - Humira 

Přípravek Humira je v kombinaci s methotrexátem indikován k léčbě středně těžké 

až těžké aktivní revmatoidní artritidy u dospělých pacientů, jestliže odpověď na chorobu 

modifikující antirevmatické léky není dostatečná. Humiru je možné podávat v 

monoterapii při nesnášenlivosti methotrexátu nebo v případech, kdy pokračování v 

léčbě methotrexátem není vhodné. Rentgenovým vyšetřováním bylo prokázáno, že 

Humira snižuje rychlost progrese poškození kloubů a že zlepšuje fyzické funkce, pokud 

je podáván v kombinaci s methotrexátem. Humira se užívá i k léčbě aktivní a 

progresivní psoriatické artritidy u dospělých pacientů, u kterých odpověď na předchozí 

léčbu chorobu modifikujícím antirevmatickým přípravkem nebyla dostatečná. Při léčbě 
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Humirou bylo prokázáno snížení rychlosti progrese poškození periferních kloubů, jež 

bylo měřeno pomocí rentgenu u pacientů se symetrickým polyartikulárním subtypem 

onemocnění, a zlepšení fyzických funkcí. 57 

Po řádném proškolení v podávání injekce si pacient může Humiru aplikovat sám. 

Po dobu léčby Humirou je třeba upravit dávky ostatních současně užívaných léčiv 

například kortikosteroidů a/nebo imunomodulační léků. 57 

Výskyt nežádoucích účinku je velmi častý. Může se objevit infekce dýchacích cest 

(včetně infekce dolních a horních cest dýchacích, pneumonie, sinusitidy, faryngitidy, 

nazofaryngitidy, bronchitidy a pneumonie vyvolané herpetickými viry), leukopenie 

(včetně neutropenie a agranulocytózy), anémie, zvýšení lipidů, bolesti hlavy, bolesti 

břicha, nausea a zvracení, zvýšení jaterních enzymů, rash (včetně exfoliativního rashe), 

muskuloskeletální bolesti, reakce v místě injekčního vpichu (včetně erytému v místě 

vpichu injekce). 57 

(více viz. 6.3) 

Certolizumab - Cimzia 

Cimzia se ve formě injekční roztoku podává subkutánně. Vhodným místem 

pro aplikaci injekce patří stehno nebo břicho. Po příslušném školení v technice injekce 

si pacienti mohou Cimzii aplikovat sami. Klinické odpovědi je obvykle dosaženo 

během 12i týdnů léčby. U pacientů, kteří nevykazují žádné známky terapeutického 

přínosu během prvních 12 týdnů léčby, je třeba zvážit pokračování léčby. 57 

Cimzia je indikována v kombinaci s methotrexátem pro léčbu středně závažné 

až závažné formy aktivní revmatoidní artritidy u dospělých pacientů, u kterých je 

odpověď na léčbu antirevmatiky (chorobu modifikující léky, DMARD) včetně 

methotrexátu nedostatečná. 57 

Cimzia snižuje rychlost progrese poškození kloubu a zlepšuje fyzickou funkci 

při podávání v kombinaci s methotrexátem. 57 

(více viz. 6.3) 

Etanerceptum - Enbrel 

Enbrel je v kombinaci s methotrexátem indikován k léčbě středně těžké až těžké 

aktivní revmatoidní artritidy u dospělých v případech, kdy po podání jiných chorobu 

modifikujících léků nebylo dosaženo adekvátní terapeutické odpovědi. Enbrel může být 

podáván jako monoterapie v případě intolerance methotrexátu nebo když pokračující 

léčba methotrexátem je nevhodná. Enbrel použitý samostatně nebo v kombinaci 
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s methotrexátem snižuje míru progrese poškození kloubů a dochází k fyzickému 

funkčnímu zlepšení. 57 

Dále se používá k léčení aktivní a progresivní psoriatické artritidy u dospělých v 

případech, kdy po předchozím podání jiných chorobu modifikujících léků nebylo 

dosaženo adekvátní terapeutické odpovědi. Enbrel prokázal fyzické funkční zlepšení u 

pacientů s psoriatickou artritidou a snížení míry progrese poškození periferních kloubů 

u pacientů se symetrickými polyartikulárními podtypy choroby. 57 

Velmi často se mohou objevit nežádoucí účinky jako je reakce v místě injekce 

(včetně krvácení, podlitin, erytému, svědění, bolesti, otoku) a často dochází k alergické 

reakci, tvorbě autoprotilátek, pruritu a horečce. 57 

(více viz. 6.3) 

Golimumab – Simponi 

Simponi je injekční roztok, který se podává jednou za měsíc jako podkožní injekce. 

Pokud s tím lékař souhlasí, pacient si může po zaškolení aplikovat injekce sám. 40 

Golimumab blokováním TNF-α zmírňuje zánět a jiné příznaky těchto onemocnění. 

Používá se u dospělých k léčbě aktivní revmatoidní artritidy v kombinaci 

s methotrexátem. Může být použit u pacientů, kteří adekvátně nereagovali na jiné druhy 

léčby, zahrnující methotrexát, nebo jejichž onemocnění je středně závažného až 

závažného charakteru, a také u pacientů, kteří dosud nepodstoupili léčbu methotrexátem 

a jejichž onemocnění je závažné a progresivní.  

Další indikací je aktivní a progresivní psoriatická artritida (onemocnění způsobující 

tvorbu zarudlých šupinatých ložisek na kůži a zánět kloubů). Přípravek Simponi se 

používá u pacientů, kteří adekvátně nereagovali na jiné druhy léčby. Přípravek je možné 

užívat samostatně nebo v kombinaci s methotrexátem. 40 

Infliximab – Remicade 

Remicade v kombinaci s methotrexátem je indikován pro redukci známek a 

příznaků onemocnění u dospělých pacientů s aktivní a progresivní revmatoidní 

artritidou, jestliže odpověď na antirevmatická léčiva modifikující chorobu (DMARD), 

včetně methotrexátu, není postačující. U pacientů léčených Remicade bylo 

rentgenologicky prokázáno snížení rychlosti progrese poškození kloubů.  

Remicade je dále indikován pro léčbu aktivní a progresivní psoriatické artritidy u 

dospělých pacientů v případě, že u nich nebyla předchozí odpověď na léčbu DMARD 

adekvátní. U přípravku Remicade se prokázalo, že zlepšuje fyzickou funkci u pacientů s 
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psoriatickou artritidou a zpomaluje progresi poškození periferních kloubů u pacientů s 

polyartikulárními symetrickými podtypy choroby. 57 

Remicade by měl být podáván v kombinaci s methotrexátem nebo samotný 

u pacientů s nesnášenlivostí nebo kontraindikací methotrexátu. 57 

Mezi časté nežádoucí účinky patří virové infekce (např. chřipková onemocnění, 

infekce virem herpes simplex), reakce podobné sérové nemoci, bolest hlavy, závratě, 

zrudnutí, infekce dolních cest dýchacích (např. bronchitida, pneumonie), infekce 

horních cest dýchacích, sinusitida, dyspnoe, bolesti břicha, průjem, nausea, dyspepsie, 

zvýšené transaminázy, urtikarie, exantém, pruritus, hyperhidróza, suchost kůže, reakce 

spojené s infúzí, bolest na prsou, únava a horečka. 57 

(více viz. 6.3) 

Rituximab - MabThera 

MabThera je koncentrát pro přípravu infuzního roztoku. Přípravek MabThera je 

v kombinaci s metotrexátem indikován k léčbě dospělých pacientů s těžkou aktivní 

revmatoidní artritidou, kteří na léčbu dalšími nemoc modifikujícími protirevmatickými 

léčivými přípravky (DMARD, disease-modifying anti-rheumatic drugs), včetně jedné či 

více terapií inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru (TNF, tumour necrosis factor), 

odpovídali nedostatečně nebo léčbu netolerovali. 57 

MabThera v kombinaci s metotrexátem snižuje rychlost progrese kloubního 

poškození a zlepšuje fyzické funkce. 57 

Během léčby se mohou vyskytnout velmi často se vyskytující nežádoucí účinky, 

jako jsou bakteriální infekce, virové infekce, bronchitida, neutropenie, leukopenie, 

febrilní neutropenie, trombocytopenie, reakce spojené s podáním, angioedém, nauzea, 

svědění, vyrážka, alopecie, horečka, zimnice, slabost, bolest hlavy a pokles hladin 

IgG. 57 

(více viz. 6.10.1.3) 

7.3 Astma 

Chronická zánětlivá choroba dýchacích cest, charakterizovaná zvýšenou reaktivitou 

na různé stimuly vedoucí k variabilní a bronchiální obstrukci, která je reverzibilní buď 

spontánně nebo vlivem terapie. 

Astma je poměrně běžná choroba dětského nebo dospělého věku, bez rozdílu 

pohlaví. Astmatu v populaci neustále přibývá. 
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Na vzniku astmatu se podílejí genetická dispozice, mechanismy imunologické 

přecitlivělosti I. typu zprostředkované protilátkami IgE, ale i III. a IV. typu s jejich 

případnou kombinací. Bronchospazmus může být navozen chronickou iritací, námahou, 

infekcí (zejména virovou) nebo psychickou alterací. 49 

Imunologické i neimunologické mechanismy vyprovokují zánětlivý proces 

s kumulací buněk, jako jsou eozinofily, polymorfonukleáry, bazofily, lymfocyty, 

alveolární makrofágy v bronchiální sliznici. Vzájemnou buněčnou interakcí dochází 

k uvolnění mediátorů. Ti svým účinkem přitahují další buňky pomocí chemotaktických 

faktorů z neutrofilů a eozinofilů. Také poškozuji epitelovou bariéru, zvyšují sekreční 

aktivitu a permeabilitu kapilár. Dále do těchto dějů zasahují neurální mechanismy 

(neurotransmitery, neuropeptidy), které zvyšují prozánětlivý účinek, a metabolity 

kyseliny arachidonové (prostaglandiny, leukotrieny). Bronchospazmus je tedy 

komplexní děj s časnou a pozdní fází, na němž se podílejí buněčné, humorální a nervové 

mechanismy. 49 

Časná fáze, která nastupuje do 30 min., je způsobena mediátory žírných buněk 

(histamin, leukotrieny), které navodí zvýšenou sekreci a kontrakci hladkých svalů. 

Pozdní fáze, jako výsledek uvolněných mediátorů z neutrofilů a eozinofilů, 

se projeví po 4-6 hodinách slizničním zánětem s možnou deskvamací nebo alterací 

epitelu. 49 

 

Léčba 

Omalizumab - Xolair 

Omalizumab je zvažován jako potenciální přídavná terapie u pacientů, kteří trpí 

závažným perzistujícím alergickým astmatem, u kterého léčba kombinací vysokých 

dávek inhalačních kortikosteroidů a dlouho účinkujících beta2-agonistů (LABA) není 

dostačující. Léčbu Xolairem je možno použít pouze u pacientů s astmatem prokazatelně 

vyvolaným imunoglobulinem E. 

Anti-IgE monoklonální protilátka omalizumab inhibuje vazbu IgE na receptory 

na bazofilech a žírných buňkách. Výsledkem je snížené uvolnění mediátorů při 

vystavení se alergenům. Omalizumab může snížit frekvenci exacerbací astmatu a také 

dávku inhalačních kortikosteroidů. 

Alergická reakce/ přecitlivělost k omalizumabu se může objevit po jakékoliv dávce, 

dokonce i když nebyla žádná reakce při prvním podání. Reakce se může objevit do 24 
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hodin po administraci. Pacient by měl být pod dohledem alespoň dvě hodiny po podání 

omalizumabu a měl by obdržet příruční lékárničku pro případ naléhavé přecitlivělosti. 55 

Vhodná dávka a četnost dávkování Xolairu se určí podle výchozích hodnot IgE, 

které se stanoví před zahájením léčby a dle tělesné hmotnosti (kg). 

Xolair je pouze pro subkutánní podání. Injekce se aplikují subkutánně do oblasti 

deltového svalu ramene. Alternativně se může injekce aplikovat do stehna, jestliže je 

z jakéhokoliv důvodu vyloučena aplikace do oblasti deltového svalu. 

Mezi časté nežádoucí účinky patří bolest hlavy (velmi časté u dětí od 6 do 12 let), 

bolest v nadbřišku (u dětí od 6 do 12 let) a reakce v místě aplikace jako zduření, 

zarudnutí, bolest, svědění. Méně často se může objevit alergický bronchospasmus, 

kašel, citlivost na světlo, kopřivka, vyrážka, svědění, faryngitida, posturální hypotenze, 

zčervenání, onemocnění podobné chřipce, otoky paží, zvýšení hmotnosti, únava. 57 

(více viz. 6.9.2) 

7.4 Diabetes typu I a II 

Diabetes neboli cukrovka je soubor onemocnění, při kterém je porušen 

metabolismus krevní glukosy. Při onemocnění diabetem typu I, které postihuje asi 10% 

nemocných diabetem, je poškozena funkce specialisovaných buněk slinivky břišní (B 

buňky Langerhansových ostrůvků) a není produkován a sekretován insulin. Insulin je 

nutný pro metabolismus v krvi se vyskytující glukosy. Insulin interaguje s buněčnými 

receptory více tkání a ovlivňuje řadu buněčných procesů. Zvyšuje permeabilitu buněk 

pro příjem monosacharidů, aminokyselin, mastných kyselin, dále urychluje glykolýzu, 

pentosový cyklus a v játrech podporuje syntézu glykogenu. Diabetes typ I postihuje 

člověka většinou v mládí a je bez dodání exogenního insulinu během několika let 

smrtelným onemocněním. Naopak při správném podávání insulinu může nemocný žít 

zcela plnohodnotný život.  Typ II je onemocnění, které se vyvíjí většinou až ve vyšším 

věku a často má souvislost s životosprávou. Při tomto onemocnění je insulin normálně 

produkován, avšak dochází k chybné sekreci a některé cílové buňky s ním nejsou 

schopny interagovat a dochází k poruchám metabolismu. Odstraňování následků 

diabetu I a částečně i typu II (asi 10% pacientů) spočívá v pravidelném podávání 

insulinu a v použití preparátů snižujících hladinu glukosy v krvi. 46 

Insulin je peptidový hormon, který vzniká posttranslačními modifikacemi z pre-

pro-insulinu. Hlavní modifikací je proteolytické odštěpení signální pre-sekvence a pak 

odštěpení pro-sekvence, která má za následek vznik dvouřetězcové struktury. 
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Maturovaný insulin se skládá ze dvou řetězců – A řetězec, který obsahuje 21 

aminokyselin, a B řetězec, který se skládá z 30 aminokyselin. Tyto řetězce jsou 

propojeny dvěma disulfidickými vazbami a řetězec A má v řetězci navíc jeden 

disulfidický můstek. Savčí insuliny se liší v aminokyselinové sekvenci, i když rozdíly 

jsou minimální. Prasečí insulin může být chemicky či enzymově přeměněn na insulin 

lidský. 46 

Normální koncentrace insulinu v krvi je velmi nízká, ale po požití potravy jeho 

hladina rychle vzroste sekrecí ze slinivky. Poločas insulinu v krvi je cca jen 5 minut, 

poté je metabolizován především v játrech a ledvinách. 46 

 

Léčba 

Insulinové přípravky byly podrobněji popsány v kapitole 6.6.1. Indikací 

rekombinantních insulinů jsou pacienti s diabetem, kteří vyžadují léčbu inzulínem. 

Některé z nich se také mohou používat při léčbě hyperglykemického kómatu (kóma 

vyvolané příliš vysokou hladinou glukózy v krvi) a ketoacidózy (vysoké hladiny ketonů 

v krvi) a ke kontrole hladiny glukózy v krvi před operací, během operace i po ní. 

Tyto insulinové přípravky se podávají injekčně pod kůži, obvykle do abdominální 

stěny nebo do stehna, podle doporučení lékaře. Místo podání injekce se při každém 

podání injekce mění. Žádoucí hladiny glukózy v krvi, typ insulinového přípravku, který 

má být použit, a dávkování a časové rozvržení injekcí stanoví lékař u každého pacienta 

individuálně a jsou upravovány tak, aby odpovídaly stravování, fyzické aktivitě a 

životnímu stylu pacienta. Pro zjištění nejnižší účinné dávky by měly být prováděny 

pravidelné kontroly glukózy v krvi. Časové rozvržení dávek je uvedeno v příbalových 

informacích. 41 

7.5 Hemofilie 

Termínem hemofilie se označuje soubor onemocnění poruch srážení krve. Tato 

nemoc patří mezi dědičné choroby, ale kromě zděděné formy existuje také forma 

získané hemofilie. Hemofilie se projevuje poruchou schopnosti tvořit krevní sraženinu, 

tvorbou rozsáhlých hematomů, krvácením do kloubů a jiných orgánů s možností jejich 

následného poškození. 46 

Příčinou hemofilie je nedostatek nebo úplná absence některých faktorů srážení 

krve. Tyto faktory se označují římskými číslicemi I až XIII. Jsou mezi nimi proteiny, 

které tvoří samotnou krevní sraženinu, například faktor I – fibrinogen a z něj vznikající 
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fibrin, proteolytické enzymy – jako je například faktor II protrombin a z něj vznikající 

trombin, další proteiny a také ionty vápníku (faktor IV). Hemofilie je charakterizována 

nedostatkem nedostatkem nebo absencí funkčního koagulačního faktoru VIII nebo IX. 

Rozlišujeme hemofilii A (nedostatek faktoru VIII) a hemofilii B (nedostatek faktoru 

IX). Koagulační faktor VIII (antihemofilní faktor) interaguje s faktorem IXa a společně 

aktivují faktor X, který se potom podílí na aktivaci thrombinu, faktor IX (zvaný také 

Christmas faktor, podle jména pacienta, u kterého byla poprvé deficience popsána, je 

aktivován faktorem IXa a aktivuje faktor X. 46 

Dispozice k nemoci se dědí prostřednictvím chromosomu X. Pohlavní chromosomy 

ženy jsou XX, muže XY. Je-li tedy žena nositelkou vadného chromosomu X, existuje 

možnost, že jej předá dále svým synům a dcerám. Protože dcery nesou zdravý 

chrmosom X ve svém genomu, nemoc se neprojeví. U synů, kteří získají chromosom X 

matky a chromosom Y otce, může k této nemoci dojít, v případě že od matky zdědí 

mutantní chromosom X. U některých hemofiliků se tato nemoc nevyskytuje v rodinné 

anamnéze, je tedy pravděpodobné, že k mutaci chromosomu X dochází u jejich matek 

spontánně. 46 

Vedle dědičné hemofilie existuje také získaná hemofilie. Ta vzniká důsledkem 

působení autoprotilátek proti faktoru VIII nebo IX. Základní příčina vzniku protilátek 

může být neznámá, ale může jí být také těhotenství, vyšší věk, poruchy imunity nebo 

nádorové onemocnění. Toto krvácení se dá velmi obtížně kontrolovat, a to i přes infuze 

s velkým objemem substitučních srážlivých faktorů. Hlavním léčebným postupem je 

náhrada nefunkčních či chybějících faktorů krevní srážlivosti. Dominantním zdrojem 

byla do nástupu rekombinantních technologií lidská plazma, ze které se jednotlivé 

faktory, či jejich směsi izolovaly a potom podávaly pacientům. V současnosti je 

k dispozici také několik preparátů, které se opírají o rekombinantní proteiny. 46 

Léčba 

Rekombinantní přípravky pro léčbu hemofilie jsou ve formě prášku a rozpouštědla, 

jejichž smícháním vznikne injekční roztok. Dávkování a délka substituční terapie závisí 

na závažnosti nedostatku faktorů, na místě a rozsahu krvácení a na klinickém stavu 

pacienta. 46 

Nyní se pro léčbu hemofilie užívá antihemofiliní faktor VIII - Recombinate, 

Advate, ReFacto, antihemofiliní faktor VIII - Kogenate FS, koagulační faktor IX/ 

nonakog alfa – BeneFIX, koagulační faktor VIIa/ Eptacog α – NovoSeven. 46 

(více viz. 6.6) 
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7.6 Nádory 

K nejčastějším důvodům podání biologik patří onkologická onemocnění. Touto 

léčbou můžeme ovlivnit zejména: nádory tlustého střeva, nádory ledvin, nádory 

prostaty, nádory plic, nádory prsu, nádory ženských pohlavních orgánů, melanom nebo 

Kaposiho sarkom. (více viz. 6.9.1) 

Podrobnější popis by však přesahoval téma této diplomové práce. 2 

7.7 Nedostatek růstového hormonu 

Lidský růstový hormon (somatotropin, human growth hormon hGH) je proteinový 

hormon, který je exprimován a sekretován předním lalokem hypofýzy. Tento hormon 

má řadu funkcí a je nejvýznamnějším hormonem, který reguluje růst člověka po 

narození. Tento hormon je naprosto klíčovým hormonem pro normální růst dětí a je 

důležitým regulátorem metabolismu jak u dětí, tak u dospělých. Za normálních 

okolností je tento hormon vylučován v průběhu celého života, ačkoliv ve stáří se jeho 

množství výrazně snižuje. Do uzavření epifizárních štěrbin působí jeho vylučování 

přímo na růst, prodlužování kostí. Jeho funkce dále zahrnují podporu lipolýzy, 

glukoneogenesi, syntézu kolagenu, částečně podporuje vznik erytropoetinu. Na druhou 

stranu somatotropin brzdí příjem glukózy do tukových a svalových buněk. 

Somatotropin také stimuluje resorpci vápníku a fosfátů. Vedle toho je významný pro 

správnou funkci imunitního systému. Somatotropin podporuje růst T - buněk, tvorbu 

interleukinu 2 (IL2), vznik přirozených zabíječských buněk (killer cells), cytotoxických 

buněk a makrofágů. 46 

Tvorba somatotropinu je regulována dvěma hormony – somatoliberinem (somato 

krinin, growth hormon regulatory hormon – GHRH), který podporuje jeho syntézu, a 

somatostatinem, který jeho tvorbu brzdí. V organismu je tvorba somatotropinu 

podporována nadbytkem aminokyselin, hypoglykemií, glukagonem, dopaminem a 

stresem. Naopak jeho syntéza je snižována například nadbytkem cukru, nadbytkem tuků 

anebo chladem. 46 

Lidský růstový hormon je protein, jehož peptidový řetězec obsahuje 191 

aminokyselin a obsahuje dva disulfidické můstky. 

Patologický stav může nastat jak při nadbytku, tak při nedostatku somatotropinu. 

Nadbytek vede k různým poruchám jako je: nadměrný růst, akromegalie, zvápenatění 

chrupavek, zbytnění vnitřních orgánů a z něj plynoucí srdeční onemocnění atd. 

Nedostatek v dětství vede k nedostatečnému růstu, v pozdějším věku někdy vede 
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k poruchám metabolismu a imunitního systému. V dospělosti je často nedostatek 

somatotropinu nediagnostikován. Na druhou stranu užívání somatotropinu v dospělosti 

se stává „módou“ bohatších, protože je jeho užívání připisováno celkové zlepšení 

zdravotního stavu a energie. Toto užívání nepatří však mezi indikace somatotropinu a 

často vede k nelegálnímu užívání a podporuje nelegální produkci, která kvůli absenci 

dohledu nad správnou výrobní praxí může vést k velmi závažným prohřeškům 

ve výrobě, a tím nebezpečím pro odběratele. 46 

Při indikovaném nedostatku somatotropinu lze situaci řešit podáváním exogenního 

preparátu. Do zavedení biotechnologicky produkovaných preparátů rekombinantního 

růstového hormonu se používal hormon izolovaný z hypofýzy zemřelých. Tato 

produkce byla jednak ekonomicky velmi náročná a eticky problematická. Navíc byla 

riskantní z hlediska možnosti přenosu neurodegenerativních chorob, jako Creutzfeld-

Jakobova choroba. 46 

 

Léčba 

Somatropin - Nutropin, Humatrop, Omnitrop, aj. 

Somatropin je k dispozici ve formě prášku pro přípravu injekčního roztoku 

s rozpouštědlem. Po rozpuštění je somatropin aplikován podkožně. 

Somatropin je indikován pro dlouhodobé léčení dětí s nedostatkem růstového 

hormonu následkem nedostatečné sekrece normálního endogenního růstového hormonu. 

Také je indikován pro léčení malé postavy u dětí s cytogeneticky prokázaným 

Turnerovým syndromem. Další indikací je léčba růstové retardace u prepubertálních 

dětí s chronickou renální nedostatečností. 46 

(více viz. 6.5.2) 

7.8 Nespecifické střevní záněty 

Mezi nespecifické střevní záněty patří Crohnova choroba a ulcerózní kolitida. 

V léčbě Crohna se užívá adalimumab a infliximab, u ulcerózní kolitidy infliximab. 

7.8.1 Crohnova choroba 

Crohnova nemoc je chronický nespecifický zánět střeva. Může postihnout tenké 

nebo tlusté střevo nebo obě. Crohnova choroba je nemoc s multifaktoriální etiologií, 

pravděpodobně způsobené interakcí hereditárních faktorů a faktorů zevního prostředí 
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(vliv stravy, infekčních agens, psychologických faktorů). Kouření pravděpodobně 

zvyšuje riziko vzniku Crohnovy nemoci. 50 

Převažujícími symptomy jsou průjem, bolesti břicha a úbytek na váze. Časový 

interval od začátku symptomů do stanovení diagnózy může mít prodlení mnoho let. 50 

7.8.2 Ulcerózní kolitida 

Ulcerózní kolitida (idiopatická proktokolitida) je nespecifický 

hemoragickokatarální nebo ulcerózní zánět sliznice konečníku a přilehlé části nebo 

celého tračníku. Onemocnění probíhá většinou chronicky intermitentně, méně často 

chronicky kontinuálně. V některých případech se může jednat jen o jednu ataku, anebo 

má průběh fulminantní (hyperakutní), který dokonce může skončit fatálně. 50 

Vrchol začátku idiopatických střevních zánětů je nejčastěji v období dospívání a 

v mladém dospělém věku, druhý vrchol je mezi 50 a 80 lety 

Z rizikových faktorů je za možný etiologický faktor považována strava (sladkosti a 

nápoje obsahující colu). Protektivní charakter proti vzniku ulcerózní kolitidy mají ω-3 

mastné kyseliny obsažené v rybím oleji. 50 

Předpokládá se, že ulcerózní kolitida je nemoc s multifaktoriální etiologií. Interakce 

hereditárních faktorů a faktorů zevního prostředí (stravy, infekčních agens, kouření a 

psychologických) způsobuje onemocnění. 

Dominantním příznakem je průjem, obvykle s příměsí krve ve stolici. 

Vyprazdňování je časté, bývají tenesmy (křečovité nucení na stolici), rektální bolest a 

kumulované ranní defekace. Při těžším průběhu a extenzivním rozsahu zánětu mají 

nemocní i více než 20 vodnatých stolic za den, a defekace mohou být i během noci. 

V některých případech při bolestivých spasmech v oblasti anorektální může dojít k 

funkční obstrukci a následné zácpě. Z dalších symptomů se mohou vyskytovat bolesti 

v břiše, teplota, anorexie, zvracení, úbytek na váze, který je tím větší, čím rozsáhlejší je 

postižení tlustého střeva. 50 

 

Léčba 

Adalimumab - Humira 

Jedná se o injekční roztok v předplněné injekční stříkačce. Po řádném proškolení 

v podávání injekce si pacienti mohou přípravek Humira aplikovat sami. 

Po dobu léčby adalimumabem je třeba upravit dávky ostatních současně užívaných 

léčiv například kortikosteroidů a/nebo imunomodulační léků. 57 
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Přípravek Humira je indikován k léčbě těžké aktivní Crohnovy choroby u pacientů, 

kteří i přes plnou a adekvátní léčbu kortikosteroidy a/nebo imunosupresivy na tuto léčbu 

neodpovídali, kteří ji netolerují nebo je u nich z léčebných příčin kontraidikována. 

Výskyt nežádoucích účinků během léčby Humirou je velmi častý. Mohou se 

vyskytnout infekce dýchacích cest (včetně infekce dolních a horních cest dýchacích, 

pneumonie, sinusitidy, faryngitidy, nazofaryngitidy, bronchitidy a pneumonie vyvolané 

herpetickými viry), leukopenie (včetně neutropenie a agranulocytózy), anémie, zvýšení 

lipidů, bolesti hlavy, bolesti břicha, nausea a zvracení, zvýšení jaterních enzymů, rash, 

muskuloskeletální bolesti, reakce v místě injekčního vpichu (včetně erytému v místě 

vpichu injekce. 57 

(více viz. 6.3) 

Infliximab - Remicade 

Prášek pro přípravu koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku, který by měl být 

podáván intravenózně. 

Remicade je indikován pro léčbu těžké aktivní Crohnovy choroby, u dospělých 

pacientů nereagujících na plný a adekvátní léčebný režim kortikosteroidy a/nebo 

imunosupresivy, nebo kteří tuto léčbu netolerují nebo u kterých je kontraindikována.  

Dále je Remicade indikován pro léčbu těžké aktivní Crohnovy choroby u dětí 

ve věku 6 až 17 let, kteří nereagovali na konvenční léčbu zahrnující kortikosteroid, 

imunomudulátory a primární nutriční terapii; nebo kteří tuto léčbu netolerují nebo 

u kterých je kontraindikována. 

Mezi často se vyskytující nežádoucí účinky patří virové infekce (např. chřipková 

onemocnění, infekce virem herpes simplex), reakce podobné sérové nemoci (serum 

sickness-like reakce), bolest hlavy, vertigo/závratě, zrudnutí, Infekce dolních cest 

dýchacích (např. bronchitida, pneumonie), infekce horních cest dýchacích, sinusitida, 

dyspnoe, bolesti břicha, průjem, nausea, dyspepsie, urtikarie, exantém, pruritus, 

hyperhidróza, suchost kůže a reakce spojené s infúzí, bolest na prsou, únava, horečka. 

Remicade je indikován pro léčbu středně závažné až závažné aktivní ulcerózní 

kolitidy u dospělých pacientů adekvátně nereagujících na konvenční léčbu včetně 

kortikosteroidů a 6-merkaptopurinu nebo azathioprinu, nebo kteří tuto léčbu netolerují 

nebo u kterých je kontraindikována. 56, 57 

(více viz. 6.3) 
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7.9 Osteoporóza 

K osteoporóze dochází, pokud růst nové kosti nestačí nahrazovat kost, která je přirozeným 

způsobem odbourávána. Kosti postupně řídnou, stávají se křehkými a zvyšuje se 

pravděpodobnost jejich zlomení. U žen je osteoporóza častější po menopauze, kdy klesají 

hladiny ženského pohlavního hormonu estrogenu. Osteoporóza se však může vyskytnout u obou 

pohlaví jako vedlejší účinek léčby glukokortikoidy. 46 

 

Léčba 

Denosumab - Prolia 

Prolia se aplikuje jako podkožní injekce jednou za šest měsíců do stehna, břicha 

nebo vnější části paže. Během léčby přípravkem Prolia by měl lékař pacientovi zajistit 

doplňkové dávky vápníku a vitamínu D. 42 

Denosumab se váže na antigen nazývaný RANKL, který se podílí na aktivaci 

osteoklastů, tj. buněk lidského těla, které se účastní odbourávání kostní tkáně. Tím, že 

se denosumab váže na RANKL a blokuje jej, snižuje tvorbu a aktivitu osteoklastů. 

V důsledku toho dochází ke snížení úbytku kostní tkáně a kost je pevná, snižuje se 

pravděpodobnost vzniku zlomenin. 42 

Prolia se používá k léčbě osteoporózy u žen po menopauze, u kterých existuje 

zvýšené riziko výskytu fraktur. Prolia snižuje riziko zlomenin páteře a jiných kostí, 

včetně zlomenin kyčle. Přípravek Prolia se používá také k léčbě úbytku kostní tkáně 

u mužů podstupujících léčbu rakoviny prostaty, která zvyšuje riziko zlomenin. 42 

Teriparatid - Forsteo 

Teriparatid je k dispozici jako injekční roztok v předplněném peru. Jednotlivá dávka 

obsahuje 20 mikrogramů teriparatidu, podávaných jedenkrát denně subkutánní injekcí 

do stehna nebo břicha. Maximální celková délka léčby přípravkem Forsteo by měla být 

24 měsíců. Tato 24 měsíční terapie by v průběhu pacientova života neměla být 

opakována. 57 

Terapeutickou indikací je léčba osteoporózy u postmenopauzálních žen a mužů, 

u kterých existuje zvýšené riziko zlomenin. U postmenopauzálních žen byl prokázán 

významný pokles výskytu zlomenin obratlů i nonvertebrálních zlomenin, avšak nebyl 

prokázán pokles výskytu zlomenin proximálního femuru. Další indikací je léčba 

osteoporózy spojené s trvalou terapií systémovými glukokortikoidy u žen a mužů, 

u kterých existuje zvýšené riziko zlomenin. 57 
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Mezi velmi často se vyskytující nežádoucí účinky patří bolesti končetin. Jako častý 

nežádoucí účinek se může objevit palpitace, anémie, závratě, bolest hlavy, ischias, 

vertigo, dyspnoe, nauzea, zvracení, hiátová hernie, gastroezofageální reflux, zvýšené 

pocení, svalové křeče, hypercholesterolémie, hypotenze, deprese a únava, bolest na 

hrudi, mírné a přechodné reakce v místě aplikace zahrnující bolest, otok, erytém, 

ohraničenou modřinu, kopřivku a slabé krvácení v místě vpichu. 57 

(více viz. 6.5.6) 

7.10 Psoriasa 

Psoriasis vulgaris neboli lupénka patří mezi závažné dermatózy. Její průběh je 

dlouhodobý, často celoživotně recidivující, těžce postihující pacienty, jak zdravotně tak 

často i sociálně. 

Genetická predispozice hraje rozhodující roli v charakteru a rozsahu onemocnění. 

Byly prokázány dva geneticky fixované typy psoriázy, které se od sebe výrazně liší. 

Typ I. psoriáza mladistvých začíná v dětství, nejčastěji mezi 16. - 22. rokem a rodinná 

anamnéza bývá většinou pozitivní. Projevuje se převážně akutním průběhem se sklonem 

ke generalizaci a špatnou ovlivnitelností léčbou. Typ II. psoriáza dospělých se 

manifestuje až po 40. roce věku a rodinná anamnéza je negativní. Průběh onemocnění je 

mírnější, chronický, často jen s omezením na predilekční místa. 59 

Psoriáza je tedy považována za imunodysregulační proces s převahou Thl znaků 

imunitní odpovědi. Můžeme pozorovat zánětlivé změny na cévách, infiltráty 

z aktivovaných T-lymfocytů, hromadění polynukleárů a výrazné zvýšení proliferace 

keratinocytů pozorované při histopatologickém vyšetření. 59 

Významnou složkou vedoucí k exacerbaci latentní psoriázy nebo ke zhoršení 

kožních projevů jsou provokační faktory prostředí. Na první místo patří zejména 

streptokokové infekce. U některých nemocných dochází k výsevu kožních projevů 

po fyzikálních traumatech. Také řada léků, zejména lithium, beta-blokátory a 

antimalarika zhoršují onemocnění. Významné jsou rovněž neuropsychické vlivy a 

hormonální změny. Prokázaný je vliv konzumace alkoholu i vlivy klimatické. 59 

Psoriáza je charakterizována výskytem polokulovitých růžových až červených 

papulí, ostře ohraničených, které jsou na povrchu kryty stříbřitými drolícími se 

šupinami. Při akutním výsevu jsou téměř všechny papuly stejně velké (psoriasis 

punctata, psoriasis guttata), rozeseté na většině kožního povrchu, jen s minimálním 

sklonem ke splývání. Při chronických projevech se papuly zvětšují a splývají buď 
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do terčů (psoriasis nummularis) nebo až do rozsáhlých ložisek (psoriasis geographica). 

Často bývá postižena vlasatá část hlavy a nehty (dolíčkování, olejové skvrny, 

onycholýza), dalšími predilekčními místy jsou oblasti loktů, kolen a křížová krajina. 59 

 

Léčba 

Adalimumab - Humira 

Humira je injekční roztok dodávaný v předplněné injekční stříkačce. Po řádném 

proškolení v podávání subkutánní injekce si pacienti mohou přípravek aplikovat sami, 

jestliže jejich lékař rozhodne, že je to vhodné, a je-li zajištěn podle potřeby lékařský 

dohled. 57 

Humira je indikována k léčbě středně těžké až těžké chronické ložiskové psoriázy 

u dospělých pacientů, u kterých došlo k selhání odpovědi na jinou systémovou léčbu 

včetně cyklosporinu, methotrexátu nebo PUVA (psoralen ultrafialové záření A -  léčba, 

při níž je pacientovi podán lék, který obsahuje sloučeninu zvanou „psoralen“ a pacient 

je následně vystaven ultrafialovému záření) nebo pokud je u nich tato terapie 

kontraindikována nebo ji netolerují. Pokračování v léčbě po dobu delší než 16 týdnů je 

nutno pečlivě zvážit u těch pacientů, u kterých nedošlo během této doby k odpovědi. 57 

(více viz. 6.3) 

Etanrecept - Enbrel 

Injekční roztok s účinnou látkou enbrel je indikován k léčbě dospělých se středně 

těžkou až těžkou ložiskovou psoriázou, kteří neodpovídají na jinou celkovou terapii 

zahrnující cyklosporin, methotrexát nebo PUVA, nebo tato terapie je pro ně 

kontraindikována, nebo ji netolerují. Enbrel je indikována k léčbě chronické těžké 

ložiskové psoriázy u dětí a dospívajících ve věku od 8 let, kteří neodpovídají dostatečně 

na léčbu nebo netolerují jinou celkovou terapii nebo fototerapii. 57 

(více viz. 6.3) 

Infliximab - Remicade 

Remicade je podáván ve formě intravenózní infuze. Jeho indikací je léčba středně 

až velmi závažné psoriázy s plaky u dospělých pacientů, u nichž selhala, byla 

kontraindikována či nebyla tolerována jiná systémová léčba včetně cyklosporinu, 

methotrexátu nebo PUVA 57 

(více viz. 6.3) 
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Ustekinumab - Stelara  

Ustekinumab je monoklonální protilátka, která se váže na IL12/23p40. Tento 

interleukin je součástí dvou cytokinů, a sice interleukinu-12 a interleukinu-23. Tyto 

cytokiny se podílejí na vzniku zánětů a dalších procesů, které vyvolávají psoriázu. 

Zablokováním jejich činnosti snižuje ustekinumab aktivitu imunitního systému a 

zmírňuje příznaky onemocnění. 43 

Stelara je injekční roztok, který je k dispozici v injekční lahvičce nebo v předplněné 

injekční stříkačce. 

Stelara se používá k léčbě dospělých pacientů se středně závažnou až závažnou 

plakovou psoriázou. Používá se u pacientů, u nichž selhaly jiné druhy systémové léčby 

psoriázy obsahující cyklosporin, methotrexát a PUVA nebo u nichž tyto druhy léčby 

nelze použít. 43 

7.11 Sclerosis multiplex 

Roztroušená skleróza je autoimunitní progresivní chronické zánětlivé onemocnění 

centrálního nervového systému (CNS). Dochází k demyelinizaci nervových vláken, 

zánět ničí ochrannou vrstvu kolem nervů, dochází k destrukci axonů a zhoršení 

nervového přenosu. Onemocnění je častější u žen než u mužů a vyskytuje se familiárně. 

Onemocnění je pravděpodobně spouštěno virovou infekcí a vyznačuje se zánětlivými 

ohnisky demyelinizace. Pro roztroušenou sklerózu je typický na čase nezávislý nástup 

různých neuronálních výpadků v důsledku lézí různých struktur mozku. Po odeznění 

lokálního zánětu se mohou léze z části reparovat a nervy se opět remyelinizují. 60 

 

Léčba 

Interferony β - Avonex, Rebif, Interferon β-1b - Betaferon a Extavia 

Jedná se léčivé přípravky, které se aplikují jako injekční roztok. Podávají se injekcí 

do svalu nebo pod kůži. 

Užívají se u pacientů s relapsující roztroušenou sklerózou. 44 

(více viz. 6.1.2) 

Natalizumab - Tysabri 

Tysabri je koncentrát určený k přípravě infuzního roztoku, který se podává formou 

jednohodinové infuze každé čtyři týdny. Protože infuze může vyvolat alergickou reakci, 
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musí být pacient během infuze a jednu hodinu po ní sledován. Pokud u pacienta není 

po šesti měsících zřetelný pozitivní léčebný přínos, lékař musí léčbu přehodnotit. 45 

Tysabri se používá k léčbě dospělých s vysoce aktivní roztroušenou sklerózou. 

Tysabri se používá u relabující-remitující roztroušené sklerózy, kdy má pacient 

záchvaty (relapsy) mezi obdobími bez příznaků (remisemi). Používá se tehdy, pokud 

onemocnění nereaguje na léčbu interferonem beta nebo je závažné a rychle se 

zhoršuje. 45   

(více viz. 6.9.2) 
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Závěr 

Biologická léčba je stále se rozvíjejícím oborem s nevelkými zkušenostmi. Nová 

biologika jsou registrována, zatímco jiná musejí být stažena z trhu kvůli nebezpečným 

nežádoucím účinkům. Pro mnohé pacienty má zavedení biologické léčby veliký 

význam. Pacienti s těžkým průběhem onemocnění, kterým již klasická léčba nepomáhá, 

nacházejí naději na zlepšení choroby i kvality života v bioléčivech. I když je tato léčba 

značně nákladná, protože výroba je nákladná, je snaha biologika užívat, ale jen 

v opodstatněných případech. Bohužel někdy se s nasazením biologické léčby příliš otálí 

a pacientův stav se neustále zhoršuje. Pokud léčba pomocí klasických léčiv již není 

efektivní, je neúčelné do ní nadále investovat. Při včasném využití biologik by celkové 

náklady na léčbu ve finále nemusely být vyšší. 

Nyní je v České republice 61 center biologické léčby zahrnující dětská onkologická 

centra, hematoonkologická centra, komplexní onkologická centra, centra pro 

revmatologická onemocnění a centra pro dermatologická onemocnění. Mapa těchto 

center, která mohou tento typ léčby používat a sledovat, je dostupná na internetu 

www.cilena-lecba.cz/centra-biologicke-lecby. 2 



 75 

Přehled použitých zkratek 

AIDS syndrom získané imunodeficience (acquired immunodeficiency 
syndrome) 

AML akutní myeloidní leukemie 

BHK buňky izolované z ledvin křečků (baby hamster kidney cells) 

BMP kostní morfogenní proteiny (bone morphogenic proteins) 

BRMs modifikátory biologické odpovědi (biological response modifiers) 

CFTR protein kódovaný CFTR genem (cystic fibrosis transmembrane 
conductance regulator) 

CG lidský choriový gonadotropin 

CHO  buňky izolované z vaječníku samičky křečka (chinese hamster ovary 
cells) 

CNS centrální nervový systém 

CSFs kolonie stimulující faktory (colony stimulating factors) 

CTH ceramid-thrihexosid 

DMARD chorobu modifikující léky (disease-modifying antirheumatic drug) 

DNA deoxyribonukleová kyselina 

E. coli Escherichia coli (prokaryota) 

EGF epidermální růstový faktor (epidermal growth factor) 

EGFR receptor epidermálního růstového faktoru 

FSH folikuly stimulující hormon (follicle stimulating hormone) 

G-CSF růstový hormon pro granulocytární řadu leukocytů (granulocyte colony 
stimulating factor) 

GHRH somatoliberin (somatokrinin, growth hormon regulatory hormon) 

GM-CSF granulocytární-makrofágový kolonie stimulující faktor (granulocyte-

macrophage colony-stimulating factor) 

hGH lidský růstový hormon (human growth hormon) 

Ig imunoglobulin 

IGFs insulinu podobné faktory (insulin-like growth factors) 

IL interleukin (polypeptidický regulační faktor) 

IFN interferon 

KGF keratinocytární růstový faktor (keratinocyte growth factor) 

LABA dlouho účinkující beta2-agonista 

LAF lymfocyt aktivující faktor 

LFA-3 leukocytární antigen-3 (lymphocyte function antigen-3) 

LH luteinizační hormon (luteinizing hormone) 

MPS mukopolysacharidosa (metabolická dědičná choroba) 

NCl  Namalwova buněčná linie pro výrobu monoklonálních protilátek 
(Namalwa cell line) 

NK přirozená zabíječská buňka (natural killer cell) 
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PDGF růstový faktor z krevních destiček (platelet derived growth factor 

PUVA kombinace psoralenu a ultrafialového záření A (UVA) 

QALY rok získaného života v plné standardní kvalitě (Quality-Adjusted Life 
Year) 

 

RANKL receptor activator of nuclear factor kappa-B ligand 

RSV respirační syncitický virus (respiratory syncytial virus) 

SÚKL  Státní ústav pro kontrolu léčiv 

TGF transformující růstový faktor (transforming growth factor). 

TNF tumorový nekrotický faktor 

t-PA tkáňový aktivátor plasminogenu 

u-PA urokinásový aktivátor plasminogenu 

VEGF cévním endoteliální růstový faktor 
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