
Jeszcze 100 lat temu diagnoza „cukrzyca” oznaczała śmierć. Dziś diabetologia 
zajmuje się już nie tylko leczeniem chorych, ale także przyczynia się do 
poprawy jakości ich życia. Jakie wydarzenia na przestrzeni lat umożliwiły 
taki przełom?
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W
 okresie poprzedzającym wynalezienie insuli-

ny większość diabetyków umierała w bardzo 

młodym wieku. Jedyną znaną metodą leczenia 

cukrzycy była restrykcyjna, całkowicie wyniszczająca 

organizm dieta. Naukowcy intensywnie więc poszu-

kiwali odpowiedzi na pytanie: „co jest czynnikiem 

wywołującym chorobę?”. 

Początkowe sukcesy

W  1889 roku Oskar Minkowski oraz Josef von 

Mering zaobserwowali rozwój cukrzycy u psa, któremu 

usunięto wcześniej trzustkę. 17 lat później niemiecki fi -

zyk Georg Ludwik Zulzer wykonał pierwszy w dziejach 

zastrzyk z  ekstraktu z  cielęcej trzustki człowiekowi. 

Przez kilkanaście kolejnych lat prowadzono badania 

nad zastosowaniem oraz metodami produkcji insuliny.

Rewolucja nastąpiła w 1921 r. Frederick Banting 

i Charles Best oraz John Macleod i James Collip, uczeni 

z  kanadyjskiego Toronto, po raz pierwszy z  sukce-

sem wyekstrahowali insulinę z  trzustek zwierzęcych 

i wstrzyknęli ją ludziom. Swoje przełomowe odkrycie 

opublikowali w  styczniu 1922 r., a  już rok później 

otrzymali Nagrodę Nobla.

Produkcja na skalę przemysłową

Informacja ta obiegła cały świat. Na Starym Kon-

tynencie podjęto kroki zmierzające do produkcji leku 

na skalę przemysłową. Pierwszym udanym projektem 

był Farbwerke Hoechst we Frankfurcie nad Menem. 

W 1921 r. zaczęto tam wytwarzać insulinę, która zo-

stała przekazana do badań klinicznych.

Po 2 latach intensywnych analiz przedsiębiorstwo 

uzyskało pozytywną opinię Niemieckiego Komitetu ds. 

Insuliny. Pozwoliło to na rozpoczęcie produkcji leku, 

wykorzystując technologię wskazaną przez naukow-

ców z Toronto. W październiku 1923 r. w Farbwerke 

Hoechst (w  jego miejscu zlokalizowana jest do dziś 

fabryka produkcji insulin Sanofi  oraz ośrodek badań 

nad cukrzycą) zaczęto wytwarzać Insulin Hoechst.

Nieustannie trwały prace nad kolejną generacją 

leku o wyższej czystości. Jeszcze przed II wojną świa-

tową badania przyniosły rezultaty. Hoechst w 1936 r. 

stał się jedynym wytwórcą, produkującym wyłącznie 

Metoda krojenia 
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pocięte gruczoły 
przy użyciu wiążą-

cych wodę soli, głę-
bokie mrożenie nie 
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insulinę krystaliczną, przyczyniając się do pojawienia 

się wielu nowych preparatów w latach 30. i 40. Udosko-

nalenie procesu ekstrakcji podniosło odsetek pacjen-

tów tolerujących lek oraz ograniczyło liczbę uczuleń.

Przechowywanie surowca

Przez pierwszych 60 lat od wynalezienia insuliny 

produkcja opierała się na pozyskiwaniu preparatu 

ze zwierzęcych trzustek. W  początkowym etapie 

magazynowano surowiec w wielkich chłodniach. Dla 

zabezpieczenia jego właściwości, w przechowalniach 

należało utrzymywać temperaturę nieprzekraczającą 

-25°C. Wiązało się to ze znacznym uzależnieniem 

podaży leków od dostawców, co rodziło zagrożenie 

dla ciągłości produkcji i  dostępności insuliny dla 

chorych.

Ze względu na wysokie koszty utrzymania chłodni, 

w latach 40. poświecono wiele uwagi metodom prze-

chowywania surowców. Z czasem Hoechst wprowa-

dził technologię polegającą na wysuszaniu pociętych 

trzustek przy użyciu wiążących wodę soli. Głębokie 

mrożenie przestało być potrzebne i pozwoliło pozyski-

wać surowiec nawet z małych rzeźni. Uwaga badaczy 

skierowała się w stronę opracowania leków o nowych 

właściwościach.

Preparaty długodziałające

Na początku lat 50. Hoechst wytwarzał wiele 

rodzajów preparatów insulinowych. W  roku 1951 

Fabryka Hoechst wypuściła na rynek insulinę, któ-

rej czas działania wynosił od 9 do 14 godzin. 2 lata 

później została ona wyparta przez pierwszą insulinę 

długodziałającą, która zapewniała odpowiedni poziom 

cukru przez niemal dobę.

W  latach 60. rozwój technologii biochemicznej 

dynamicznie przyspieszył. Impulsem do poszukiwania 

nowych rozwiązań było występowanie reakcji alergicz-

nych na insulinę wśród niektórych pacjentów. Problem 

ten rozwiązano w 2 krokach. Pierwszym (1966 r.) było 

wprowadzenie do produkcji preparatu wytwarzanego 

z krowich trzustek. Drugim – rozpoczęcie wytwarzania 

insuliny oczyszczanej chromatografi cznie 5 lat później, 

co umożliwiło dokładne badanie składu preparatów 

pozwalając wykryć i  wyeliminować wszelkie zanie-

czyszczenia. Alergia na insulinę przeszła wtedy do 

historii.

Półsyntetyczna ludzka insulina 

Od połowy lat 70. uwaga badaczy zwróciła się 

w kierunku produkcji preparatu podobnego do ludz-

kiej insuliny. Naukowcy wciąż mierzyli się z ryzykiem 

braku zwierzęcego surowca do wytwarzania preparatu. 

Produkcja leku dla jednego pacjenta wymagała w ciągu 

roku zużycia aż 7 kg trzustek, co przy rosnącej liczbie 

chorych, żyjących dzięki terapii coraz dłużej, stanowiło 

zagrożenie dla dostępności preparatu w  niedalekiej 

przyszłości. W 1976 roku nastąpił przełom – odkryto 

półsyntetyczną ludzką insulinę. Kolejnych 7 lat zajęło 

pracownikom Hoechst opracowanie skutecznej i wy-

dajnej metody jej produkcji, aż w 1983 roku światło 

dzienne ujrzał „Hoechst Dept-H-Insulin”.

W kolejnej dekadzie podjęto kroki prowadzące do 

wytwarzania insuliny poprzez proces syntezy z uży-

ciem genetycznie modyfi kowanych mikroorganizmów 

– bakterii Escherichia Coli, występujących w ludzkich 

przewodach pokarmowych, oraz drożdży piekarskich. 

Do komórek tych wprowadza się wyizolowany ludzki 

gen, odpowiadający za produkcję insuliny. Dzięki temu 

zaczynają one produkować, obok innych swoich bia-

łek, również insulinę o budowie identycznej z ludzką. 

Tak zmodyfi kowane komórki są namnażane. Następnie 
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preparat poddaje się procesowi ekstrakcji, oczyszczania 

i krystalizowania. 

Sukces biotechnologicznej metody wytwarzania 

insuliny na zawsze odsunął widmo problemów z przy-

swajaniem leku oraz jego dostępności. Przygotowany 

w ten sposób preparat, stanowiący zwieńczenie wielu 

lat wysiłków produkcji czystej i bezpiecznej insuliny, 

mógł trafi ć do pacjentów.

Analogi insuliny na rynku

Hoechst niezwłocznie zaczął budowę biotechnolo-

gicznego zakładu nowej generacji. Niestety, brak przej-

rzystości niemieckiego prawa doprowadził do zawie-

szenia wykorzystania inżynierii genetycznej. W związ-

ku z tym Hoechst długo zmagał się z wprowadzeniem 

leku nowej generacji na rynek. Ostatecznie  nastąpiło 

to w 1998 roku i stanowiło otwarcie nowego rozdziału 

w diabetologii. W 1999 roku rozpoczęto wytwarzanie 

ludzkiej insuliny produkowanej przez bakterie.

2 lata później wprowadzono na rynek glarginę 

– długodziałający analog insuliny, który wyznaczył 

nowy standard insulinoterapii. Jest to dziś najczęściej 

stosowana insulina na świecie. Na terenie historycznej 

siedziby Hoechst we Frankfurcie działa Sanofi  Diabetes.

Przyszłość diabetologii

Sanofi  prowadzi nieustannie badania nad nowymi 

lekami i urządzeniami do kompleksowego leczenia cu-

krzycy. Najnowszym osiągnięciem jest liksisenatyd, ago-

nista receptora GLP-1, stosowany u chorych z cukrzycą 

typu 2. Lek otrzymał pozytywną rekomendację FDA 

oraz został zatwierdzony przez EMA. Sanofi  pracuje 

ponadto nad długodziałającymi analogami insuliny 

(U300), nowoczesnymi gleukometrami, przyjaznymi 

pacjentom wstrzykiwaczami oraz preparatami obni-

żającymi poziom lipidów we krwi.

Opracowanie: Patrycja Misterek na podstawie mate-

riałów prasowych Sanofi 

Fot.: Sanofi 
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