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GMO – innovative biotechnology in 21st century medicine
Summary
Genetically modified organisms are the key step for innovative medicines.
The innovative drugs in the 21st century will be in the majority of proteins, nucleic acids and their combinations. The critical issues in case of biopharmaceuticals are quality and reproducibility of production. These aspects are evident in
biosimilars (generics) and protection of intellectual property rights.
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Genetycznie zmodyfikowane organizmy (GMO) przyci¹gaj¹ powszechn¹ uwagê zarówno producentów, konsumentów, jak i polityków. Innowacyjne technologie „bio” s¹ relatywnie nowym narzêdziem, które sta³o siê dostêpne dla nas w drugiej po³owie
XX w. Okreœlenie sekwencji genomów wielu organizmów umo¿liwi³o podjêcie prac nad opracowaniem leków, które s¹ konstruowane na bazie struktury bia³ek chorobotwórczych oraz wiedzy
o genomie pacjentów. W konsekwencji opanowania i zastosowania praktycznego zaawansowanych technologii, takich jak bioinformatyka, genomika, transkryptomika, mo¿liwe sta³o siê opracowanie i wyprodukowanie leków ró¿nych klas, z których jako
pierwsze opracowano preparaty hormonalne, a tak¿e metod diagnostycznych. Zasadniczymi komponentami takich preparatów
s¹ bia³ka, czasami zdefiniowane fragmenty kwasów nukleinowych
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(DNA i/lub RNA), a najczêœciej kombinacja bia³ek. Najlepszym przyk³adem s¹ przeciwcia³a, których znaczenie i rola w nowoczesnej diagnostyce i terapii jest po
pierwsze, nie do przecenienia, a po drugie, coraz wiêksza. Wzmiankowane nowoczesne technologie umo¿liwi³y prace z coraz wiêkszymi i bardziej skomplikowanymi makrocz¹steczkami. Je¿eli porównamy wielkoœæ i stopieñ komplikacji makrocz¹steczek to nale¿y porównaæ, np. kwas acetylosalicylowy (znany pod nazwami
komercyjnymi aspiryna i polopiryna) z bia³kami hormonalnymi takimi jak insulina
czy te¿ interleukina oraz przeciwcia³ami. Odzwierciedleniem stopnia z³o¿onoœci
tych moleku³ jest ich ciê¿ar cz¹steczkowy: cz¹steczkê wody charakteryzuje ciê¿ar
cz¹steczkowy równy 18, dla kwasu acetylosalicylowego wartoœæ ta wynosi 190,
a dla bia³ek hormonalnych jak insulina ok. 20 000, a dla przeciwcia³ nawet ok. pó³
miliona.
Istota problemu le¿y w tym, ¿e bardzo niewielu ludzi potrafi podaæ, wyjaœniæ,
a jeszcze mniej zastosowaæ wyrafinowane biotechnologie, a przecie¿ produkty tych
technologii s¹ stosowane codziennie przez nas wszystkich. Dlatego tak krytyczne
znaczenie ma stopieñ biobezpieczeñstwa i zaufania spo³ecznego do tych, którzy s¹
odpowiedzialni za dopuszczenie tych preparatów do ogólnego obrotu komercyjnego i stosowania metod weryfikacyjnych oraz jak najszersze zrozumienie podstaw
molekularnych innowacyjnych technologii.
In¿ynier genetyczny charakteryzuje okreœlon¹ w³aœciwoœæ (cechê), np. bia³ko
hormonalne, jako gen, czyli zdefiniowan¹ cz¹steczkê chemiczn¹, która mo¿e byæ
syntetyzowana lub izolowana z materia³u biologicznego, a nastêpnie namna¿ana,
jak równie¿ modyfikowana i wprowadzana do genomu innego organizmu, który
dziêki tej operacji molekularnej nabywa w³aœciwoœci zaplanowanych przez in¿yniera
genetyka. W przypadku farmacji i medycyny mamy do czynienia z kwesti¹ akceptacji
i zaufania spo³ecznego. Równolegle powszechnoœæ stosowania leków i œrodków diagnostycznych wywo³uje produkcjê œrodków w formie generyków i biosimilarów, jak
równie¿ w pe³ni œwiadomie produkowanych fa³szywych preparatów. Doskonale ilustruje to zagadnienie przyk³ad powszechnego wystêpowania na rynku preparatów
sprzedawanych nagminnie przez internet (np. odpowiedników wiagry). Z technicznego punktu widzenia mo¿liwa jest „cha³upnicza” produkcja leków bia³kowych. Natomiast niemo¿liwa jest w takich warunkach w³aœciwa kontrola techniczna jakoœci
i w³aœciwoœci biologicznych. Pozorna prostota produkcji preparatów biologicznych
zwi¹zana jest jednoczeœnie z bardzo zaawansowan¹ technologi¹ wymagan¹ dla pe³nego zachowania reproduktywnoœci cyklu produkcyjnego.
Najwa¿niejsze zagadnienia zwi¹zane z produkcj¹ i charakterystyk¹ dotycz¹c¹
biofarmaceutyków s¹ takie same jak by³y dawniej w odniesieniu do leków niskocz¹steczkowych, aczkolwiek dosz³y nowe aspekty. Mo¿e te¿ mieæ miejsce szczególne zogniskowanie uwagi na specyficznych kwestiach, charakterystycznych dla preparatów wysokocz¹steczkowych; w szczególnoœci:
– charakterystyka molekularna (oznaczenie sekwencji nukleotydów, aminokwasów oraz struktury rentgenograficznej);
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Rys. Ilustracja etapów pracy od odkrycia naukowego do rejestracji leku z uwzglêdnieniem procentowego podzia³u kosztów na poszczególnych etapach.

– proces wytwarzania i jego reproduktywnoœæ;
– (bio)bezpieczeñstwo produktu i cyklu produkcyjnego;
– skutecznoœæ i reproduktywnoœæ efektu biologicznego.
W odniesieniu do ka¿dej makrocz¹steczki wszystkie te zadania godne s¹ ciekawego projektu badawczego, jednak¿e w odniesieniu do cyklu produkcyjnego konieczna jest pe³na reproduktywnoœæ wszystkich parametrów. Nale¿y jednoczeœnie
uwzglêdniæ, ¿e produkcja zwi¹zana jest z ¿ywymi organizmami, których cech¹ charakterystyczn¹ jest zdolnoœæ do samoistnych mutacji.
Nasuwa siê naturalne pytanie: jak powsta³y biofarmaceutyki? Z ca³¹ pewnoœci¹
produkty naturalne stosowaliœmy od dawna, znacznie wczeœniej ani¿eli opracowaliœmy tê nazwê i zrozumieliœmy sens samego terminu. Jednak¿e œwiadome stosowanie zwi¹zków o du¿ym ciê¿arze cz¹steczkowym i wykorzystywanie ich w³aœciwoœci
w praktyce to nie to samo. Z pewnoœci¹ deaktywacja termiczna lub zastosowanie
odczynników chemicznych (jak fenol) stosowane do produkcji szczepionek to metody XX w. Pierwotna produkcja szczepionek przeciwko ospie z zastosowaniem deaktywacji preparatu pobieranego z krost by³a generalnie efektywna, aczkolwiek nie
zosta³y spe³nione zasadnicze kryteria, które wymagane s¹ przez wspó³czesny przemys³ biotechnologiczny: reproduktywnoœæ preparatów, biobezpieczeñstwo i zdefiniowanie bioaktywnoœci. Te zasadnicze parametry mo¿emy wspó³czeœnie okreœlaæ
dziêki zrozumieniu biologii molekularnej. Nowoczesna koncepcja tworzenia, konstruowania szczepionek lub terapii polega na znalezieniu komponentu lub etapu
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krytycznego dla rozwoju danego procesu chorobowego, przyk³adowo dla rozwoju
wielu wirusów RNA takim enzymem jest odwrotna transkryptaza, a zatem czynnik
blokuj¹cy mechanizm dzia³ania winien zablokowaæ rozwój ca³ego wirusa traktowanego jako makrocz¹steczka. Mo¿na to uzyskaæ wieloma sposobami, ale szczególnie
ciekawe s¹ te, które bazuj¹ na zrozumieniu jego mechanizmu. Przyk³adem takiego
podejœcia jest metoda SELEX. W ramach tej metody realizujemy stopniowe dopasowywanie cz¹steczki oligonukleotydu do struktury bia³ka: w momencie rozpoczêcia
eksperymentu mamy mieszaninê wszystkich mo¿liwych struktur (tzw. synteza random). Poprzez wielokrotne wi¹zanie i odmywanie uzyskujemy stopniow¹ eliminacjê
cz¹steczek, które nie s¹ dopasowane do celowego bia³ka. W ten sposób mo¿emy
dokonaæ selekcji bardzo specyficznie wybranej moleku³y, okreœlanej w tej procedurze terminem „aptamer”. Jest to z pewnoœci¹ celowa, adresowana metoda selekcji
cz¹steczek lub nawet jednej konkretnej moleku³y o zaplanowanych w³aœciwoœciach,
dostosowanej do indywidualnych potrzeb i metod terapii.
Prezentowana procedura umo¿liwia jednoczeœnie okreœlenie podstawowej ró¿nicy pomiêdzy lekami stosowanymi do tej pory a biofarmaceutykami. W odniesieniu
do standardowych leków powszechnie stosowanych wspó³czeœnie mamy do czynienia z cz¹steczk¹ o cechach, które mo¿emy okreœliæ jako uniwersalne. Przyk³adowo
antybiotyk jest selektywnie toksyczny dla okreœlonych lub (prawie) wszystkich bakterii, przy czym wspó³czynnik jego specyficznoœci jest relatywnie niski. W przeciwieñstwie do antybiotyków wyselekcjonowane aptamery s¹ specyficznie dopasowane do ¿¹danej struktury cz¹steczki bezpoœrednio zwi¹zanej z okreœlon¹ jednostk¹
chorobotwórcz¹. Oczywiœcie, nie jest to metoda uniwersalna, ³atwa i niezawodna.
Natomiast otwiera zupe³nie nowe mo¿liwoœci, perspektywy i stwarza warunki techniczne pozyskiwania nowych preparatów do tej pory nieosi¹galnych dla naukowców. Przede wszystkim istnieje mo¿liwoœæ opracowania metod zindywidualizowanych i precyzyjnie dopasowanych do konkretnej jednostki. Niestety, wspó³czesne
metody s¹ kosztowne i wi¹¿¹ siê z bardzo wysokimi kwalifikacjami personelu wykonuj¹cego okreœlone procedury. Niezbêdne jest zaplecze laboratoryjne jak i bioinformatyczne, ogólnie formu³uj¹c szerokie i technicznie zaawansowane zaplecze logistyczne.
Kompleks omawianych zagadnieñ okreœlany jest czêsto nowym terminem: farmakogenomika, a zatem obejmuj¹cy po³¹czenie szeregu nowoczesnych dziedzin
biologii na potrzeby farmacji i medycyny: bioinformatyki, genomiki, proteomiki,
krystalografii i wielu innych. Równolegle mo¿na sformu³owaæ tezê, ¿e wspó³czesna
medycyna i farmacja nie oferuj¹ lepszej albo innej alternatywy rozwoju ani¿eli oparcie przysz³ej produkcji leków na dog³êbnej znajomoœci mechanizmów molekularnych. W przesz³oœci postêp opiera³ siê na wykorzystywaniu wiedzy zakumulowanej
przez minione pokolenia, na tradycji i kojarzeniu faktów naukowych, zasadniczo nie
zwi¹zanych z dan¹ jednostk¹ chorobow¹. Obecnie stawiane s¹ pytania w zupe³nie
odwrotnej kolejnoœci, a mianowicie gdy stwierdzona jest dana jednostka chorobowa szukamy jej pod³o¿a molekularnego: w mechanizmie dziedziczenia, w struktu8
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rze wirusa lub bakterii czy te¿ toksycznych w³aœciwoœciach zwi¹zków obecnych
w œrodowisku wokó³ nas. Po zidentyfikowaniu przyczyny szukamy elementów i/lub
etapów krytycznych dla rozwoju procesu chorobowego, a nastêpnie czynników (cz¹steczek) bêd¹cych potencjalnymi regulatorami tego mechanizmu. Wykrycie, wydzielenie i identyfikacja takiego czynnika umo¿liwia przejœcie do kolejnego etapu, czyli
optymalizacji dzia³ania tego specyfiku, a nastêpnie jego wytwarzania i produkcji.
Uwzglêdnienie specyficznych parametrów chorego, znajomoœæ genomu pacjenta
czy te¿ charakterystyka molekularna specyficznego czynnika chorobotwórczego,
prowadzi do celu jakim jest medycyna personalizowana. Zasadnicze znaczenie ma
równie¿ uwzglêdnienie parametrów demograficznych czy te¿ œrodowiskowych.
W ka¿dym jednak przypadku realizacja zadania jest zwi¹zana z uwzglêdnieniem
jednostkowo okreœlanych warunków molekularnych.
Cech¹ charakterystyczn¹ nowoczesnej biopreparatyki jest unikatowoœæ warunków. Z jednej strony mamy tzw. ³agodne warunki (jak przyk³adowo niska temperatura, pH), a z drugiej podstawowy komponent, czyli zazwyczaj genetycznie zmodyfikowany mikroorganizm, co wymaga bardzo jednoznacznie zdefiniowanych warunków do reprodukcji i namna¿ania, a przez to do wytwarzania po¿¹danego komponentu. Nawet niewielkie lub krótkotrwa³e modyfikacje warunków mog¹ prowadziæ
do zasadniczych zmian w³aœciwoœci, np. poprzez mutacje. Dlatego bardzo surowy
re¿im produkcyjny ma podstawowe znaczenie dla zachowania niezmienionych cech
oryginalnego produktu. W tym kontekœcie zasadnicza kwestia to produkcja leku
oryginalnego, który podlega pe³nej i surowej kontroli w trzech etapach badañ klinicznych, a nastêpnie podlega nadzorowi porejestracyjnemu. Aczkolwiek od 2007 r.
Komisja Europejska wymaga badañ klinicznych w odniesieniu do preparatów biopodobnych, jednak¿e testy dotycz¹ce leków generycznych nadal s¹ bardziej tolerancyjne i znacznie mniej kosztowne, ani¿eli badania leków oryginalnych. Leki generyczne i biopodobne s¹ równoczeœnie bardzo wa¿ne dla naszej gospodarki, a zw³aszcza dla chorych i bud¿etu szpitali.
Biotechnologia w medycynie XXI w. zwi¹zana jest z rozwojem wielu innowacyjnych technik bioanalitycznych, jak przyk³adowo: bioanaliza, bioinformatyka, biofarmaceutyki, biobezpieczeñstwo, a suma tych metod prowadzi do biotechnologii
i bioprodukcji, a zatem nowoczesnych biofarmaceutyków. Lepsze zrozumienie mechanizmów molekularnych choroby prowadzi do rozwoju medycyny personalizowanej, który determinowany jest postêpem wiedzy o molekularnym pod³o¿u chorób.
Poznajemy coraz wiêcej genów odpowiedzialnych za rozwój poszczególnych chorób, których identyfikacja prowadzi do optymalnych celów terapeutycznych. Identyfikacja biomarkerów prognostycznych i predykcyjnych stwarza mo¿liwoœci nowoczesnych, celowanych terapii. Patogeneza chorób na poziomie molekularnym prowadzi do celu medycyny personalizowanej: leczenia chorego, a nie choroby, jak to
obecnie ma miejsce. Doskona³¹ ilustracj¹ tego postêpowania jest zrozumienie mechanizmów molekularnych powstawania nowotworu. Diagnostyka onkologiczna
umo¿liwia detekcjê, stratyfikacjê grup ryzyka i racjonalizacjê terapii. W odniesieniu
BIOTECHNOLOGIA – MONOGRAFIE 5 (2009)

9

Tomasz Twardowski

do chorób zakaŸnych okreœlenie w³aœciwoœci subpopulacji w korelacji z charakterystyk¹ molekularn¹ wirusa ma podstawowe znaczenie medyczne jak i ekonomiczne.
Bioinformatyka stwarza realn¹ szansê bezpiecznego, specyficznego i efektywnego
leku dla wielu milionów ludzi. Skomplikowany proces opracowania, produkcji i analityki wymaga zaawansowanej logistyki producentów.
Podsumowuj¹c mo¿na i nale¿y stwierdziæ, ¿e postêp nauk podstawowych umo¿liwi³ powstanie zupe³nie nowych perspektyw rozwoju w produkcji leków, w szczególnoœci w medycynie ukierunkowanej i personalizowanej, czy te¿ w odniesieniu do
konkretnych wirusów lub bakterii. Skutki tego stanu rzeczy maj¹ podstawowe znaczenie zarówno dla postêpu nauki i rozwoju medycyny, jak równie¿ wymagaj¹ bardzo du¿ego zaanga¿owania intelektualnego aby osi¹gn¹æ maksymalne efekty i korzyœci. Jednoczeœnie mo¿na z du¿ym przekonaniem stwierdziæ, ¿e nie ma obecnie
innej drogi rozwoju, która oferowa³aby równie wspania³e perspektywy rozwoju
i niekonwencjonalne mo¿liwoœci postêpu.
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