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 Per definició, son aquells fàrmacs obtinguts mitjançant la 
biotecnologia o processos biotecnològics

 Què és la Biotecnologia: L’aplicació de tecnologia combinada de 
diverses disciplines (genètica, biologia molecular, bioquímica, 
farmacologia, química farmacèutica, etc.) per a l’obtenció de 
productes amb valor afegit per a l’home, mitjançant la utilització 
d’organismes vius o de productes obtinguts d’organismes vius
 Biotecnologia tradicional: Fermentació d’aliments (pa, vi, 

formatge,....)
 Biotecnologia moderna: Tècniques

de DNA recombinant,, bioreactors, 
animals transgènics, etc .....
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 Aplicacions de la Biotecnologia en 

Medicina:
 Vacunes obtingudes per bioenginyeria
 Teràpia cel·lular (transplantaments de 

molla de l’os, utilització de cèl·lules 
mare adultes)

 Teràpia gènica: Transferència d’un 
gen funcional a les cèl·lules d’un 
pacient per suplir un dèficit genètic o 
proporcionar una nova funció

 Obtenció de Biofàrmacs o Fàrmacs 
Biològics
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 Productes extractius de teixits/organismes vius (biofàrmacs

de primera generació)
 Productes extractius d’organismes vius modificats 

biotecnològicament: Fàrmacs Biotecnològics (biofàrmacs
de segona generació), amb la finalitat de
 Millorar la farmacocinètica (p.e. PEGilació i d’altres tipus de 

derivatització, modificació dels tipus d’enllaç, etc)
 Humanització, per disminuir l’antigenicitat, sobretot en el cas dels 

Ac
 Proteïnes de fusió, de forma que dues proteïnes distintes 

s’expressen en una cadena polipeptídica única (p.e. etanercept, 
proteïna de fusió utilitzada en l’artritis reumatoide obtinguda de la 
fusió del domini d’unió a lligand del TNFα amb el domini Fc de la 
IgG humana
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 Obtenció a partir d’organismes vius, no per síntesi química
 El procés de fabricació vindrà modulat per la soca cel·lular, el 

medi de cultiu, el procés biotecnològic d’obtenció......múltiples 
factors
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 Identificació del producte 
biològic, clonació del gen 
humà, introducció en un 
sistema biològic adient per 
la seva producció, 
purificació i formulació

 El que realment 
caracteritza i identifica al 
biofàrmac és el seu 
procés d’obtenció

 Mínimes modificacions del 
procés poden comportar 
canvis substancials en les 
característiques del 
producte
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 A diferència dels fàrmacs de 
síntesi química, son 
molècules de grans 
dimensions, d’estructura 
complexa i heterogènia

 Per aquest motiu, la via 
d’administració dels 
biofàrmacs és la parenteral 
(subcutània, intramuscular, 
intravenosa)

 L’eliminació no es produeix 
per les vies de metabolisme 
típiques dels fàrmacas
químics, sinó per enzims de 
degradació de pèptids i àcids 
nucleics.
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 Creixement 
constant de la 
seva 
importància 
econòmica dins 
de la industria 
farmacèutica
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 Pèptids i proteïnes:
 Immunoglobulines
 Citocines
 Factors de coagulació
 Hormones (insulina)
 Enzims

 Anticossos monoclonals i els seus fragments
 Àcids nucleics i productes relacionats (oligonucleòtids 

antisentit, RNA d’interferència, etc.)
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Immunoglobulines: Què son, què fan i 
què problemes donen
 Preparació a partir de barreges de plasma de 

múltiples donants
 Tractament IV de substitució en síndromes 

deficitaris.
 Tractament IV en múltiples processos inflamatoris 

autoimmunes (neuromusculars, hematològics, 
dermatològics, etc.). 

 Mecanisme d’acció múltiple i poc conegut: 
reducció producció citocines, sensibilització a 
l’efecte dels glucocorticoides, etc. 

 RAM: reaccions al·lèrgiques, especialment 
shock anafilàctic
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 Pèptids secretats per cèl·lules del 
sistema immune i endotelials

 Classificació:
 Origen (limfocines, monocines)
 Activitat (interleucines pro-

(TNFα) i anti-inflamatòries (IL-
10), interferons, quimiocines
(MCP1), factors estimuladors 
de colònies)

 Activitat: Control de la proliferació, 
creixement i migració cel·lular, 
processos inflamatoris i sistema 
immune
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problemes donen
 INFα: S’utilitza en el tractament:

 Diversos tipus de càncer, especialment hematològics, 
melanoma, sol o combinat amb citarabina. 

 Hepatitis B i C, sol o combinat amb d’altres antivírics (ribavirina, 
inhibidors de proteases)

 INFβ-1b i 1a s’utilitzen per disminuir la progressió i activitat de 
l’esclerosi múltiple recurrent

 INFγ: Reduir infeccions en nens amb malaltia granulomatosa 
crònica (conjuntament amb antibiòtics

 Parenteral (IM, iv, sc). Aclariment ràpid, fluctuacions en els nivells 
plasmàtics, administracions freqüents. Les formes pegilades
precisen una administració setmanal

 RAM: síndrome pseudo-gripal, eritema i dolor en el punt 
d’injecció, increment d’infeccions
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Factors estimuladors de colònies: Què 
son, què fan i què problemes donen
 Citocines que afavoreixen la formació i proliferació 

de cèl·lules precursores sanguínies i la seva 
diferenciació final

 S'utilitzen el filgastrim, lenogastrim (glucosilat) i 
pefilgastrim (pegilat), formes recombinants del GM-
CSF

 Administració sc, iv.
 RAM: trastorns digestius, síndrome gripal, 

exantemes i, rarament, exsudat pulmonar, hepato i 
esplenomegàlia

 Aplicacions:
 Recuperar la neutropènia induïda per quimioteràpia i desprès 

del transplantament de molla de l’os
 Per col·lectar i expandir cèl·lules progenitores
 Per tractar la neutropènia persistent associada a la infecció 

per VIDH avançada
 Per intentar recuperar situacions d’anèmia aplàstica
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Factors de coagulació: Què son, què 
fan i què problemes donen

 Tractament convencional (no teràpia gènica):
 Factors obtinguts de plasma humà: Risc d’infecció amb virus sense 

cobertura lipídica (VHA) i prions
 Factors humans recombinants, lliures de contaminació 

 Principal Inconvenient: Aparició d'autoanticossos contra els factors injectats 
(2-30% pacients amb hemofília A, 3% pacients amb hemofília B)
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Enzims: Què son, què fan i què 
problemes donen
 Utilització com:
 Teràpia de substitució en malalties rares produïdes per 

dèficits enzimàtics (p.e. α-glucosidasa en la malaltia de 
Pompe)

 D’altres malalties (activadors del plasminògen tissular tipus 
alteplasa a l’infart de miocardi, dornasa α a la fibrosi 
cística, etc.) 

 Administració parenteral, per a alguns enzims existeixen 
formes pegilades

 RAM. En general, de tipus moderat o lleu. Trobarem:
 Trastorns digestius, mal de cap i reaccions cutànies
 Reaccions al·lèrgiques greus (p.e. xoc anafilàctic)
 Toxicitats rares a diversos teixits (fetge, pulmó,...)
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 Ac policlonals, obtinguts d’organismes 
sensibilitzats a un Ag determinat
 Activitat i composició variables
 Límit a l’obtenció de grans quantitats

 Un anticòs monoclonal és aquell que 
reconeix específicament una part de 
l'antigen (un epítop concret) i és produït per 
un sol clon de limfòcits B. Utilitat en 
múltiples tipus de malalties (neoplàsies, 
autoimmunes i inflamatòries, 
cardiovasculars, etc.

 Ac Monoclonals obtinguts mitjançant 
hibridomes immortalitzats:
 Ac. Monoclonals de primera generació, 

amb un elevat potencial d’antigenicitat 
(50-75% dels pacients tractats)

 Ac. Monoclonals de segona generació, 
quimèrics o totalment humanitzats
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Anticossos monoclonals: Què 
problemes donen

 Generals:
 Reaccions immunes; reaccions dèrmiques a la pell fins a xoc anafilàctic o 

síndrome inflamatori sistèmic mortal. Primera administració: Hidratació, 
antihistamínics, escalat de dosi.

 Infeccions: reactivació tuberculosi (anti-TNFα)
 Leucoencefalopatia multifocal progressiva: Desmielinització ràpida i fatal per 

reactivació infecció vírica (virus JC) al SNC
 Alteracions plaquetàries: trombocitopènia, 
 Síndromes autoimmunes: Lupus, tiroïditis, colitis
 Càncer, especialment limfomes
 Inducció de “turmenta de citocines” 

 Específiques de diana:
 Dermatitis amb Ac per EGFR
 Cardiotoxicitat amb transtuzumab i sensibilització antraciclines
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enzims, receptors, citocines, 
factors sanguinis… 

La presència del domini Fc: 
• Incrementa la vida mitja 

plasmàtica
• Permet la interacció amb 

receptores Fc de las cèl·lules 
immunes (importància en 
oncologia)

• Pot millorar la solubilitat i
estabilitat de la molècula
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Transferència de material 
genètic en un individu amb 
finalitat terapèutica: Teràpia 
Gènica.

Material genètic:
 ADN codificant d’una proteïna: 

Correcció de gens defectuosos o 
aportació de copies addicionals 
que restaurin la seva funció:

 ARN d’interferència o
oligonucleòtids antisentit: inhibició 
de la expressió de gens endògens 
responsables d’una patologia.



Àcids nucleics i derivats: Què son, què 
fan i què problemes donen

 Total (any 2015): 2.210 
assaigs clínics de 
teràpia gènica

 Inicialment, per 
malalties 
monogèniques

 Avui dia, malalties 
poligèniques

31



Àcids nucleics i derivats: Què son, què 
fan i què problemes donen

32NIH Stem Cell Information Home Page. In Stem Cell Information [World Wide Web site]. 
Bethesda, MD: National Institutes of Health, U.S. Department of Health and Human Services, 
2013

In vivo
Ex vivo



Àcids nucleics i derivats: Què son, què 
fan i què problemes donen

33

• Liposomes i d’altres  formes de 
vehiculitzacio fisico‐química

• Vectors virals integradors de tipus  
Retro o Lentivirus inactivats

• Vectors virals no integradors de tipus 
adeno‐associats AAV.

• Els AAV poden donar resposta 
immunològica si ha existit contacte 
previ, no més permet una/dues 
administracions
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 Glybera: indicat per a pacients adults amb dèficit de 
LPL associat a múltiples i greus atacs de pancreatitis, 
malgrat la restricció dietètica de grasses 

 AAV1-LPLS447X: Vector víric (virus adenoassociat tipus 
1) com a vehicle per a transferir copies d’un variant 
gènica de la LPL (S447X)
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 Mipomersen és un oligonucleòtid antisentit de segona 

generació dissenyat per a unir-se a la seqüència de 
mRNA que codifica per a la apolipoproteïna B, 
conduint a la seva degradació per la ribonucleasa H 

 Tractament d’hiperlipoproteïnemies severes 
monogèniques  

http://www.nature.com/nrcardio/journal/v8/n5/fig_tab/nrcardio.2011.2_F1.html#figure-title
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Donat el caràcter i la finalitat exclusivament docent i eminentment il·lustrativa de les explicacions a classe d'aquesta presentació, l’autor s’acull a 
l’article 32 de la Llei de Propietat Intel·lectual vigent respecte de l'ús parcial d'obres alienes com ara imatges, gràfics o altre material contingudes en les 
diferents diapositives


