
connecting patients and science

Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění
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O společnosti SOTIO

SOTIO je biotechnologická společnost 
vyvíjející nové léčivé přípravky zaměřené 
na léčbu nádorových a autoimunitních onemoc-
nění. Společnost se věnuje výzkumu vlastní 
platformy aktivní buněčné imunoterapie 
na bázi dendritických buněk s cílem významně
zlepšit a zpřístupnit možnosti této léčby 
pacientům. 

Ve vlastním špičkově vybaveném pracovišti,
splňujícím nejpřísnější nároky na sterilní přípravu
léčivých preparátů pro buněčnou terapii, 
se společnost věnuje výzkumu role dendritických
buněk při léčebné aktivaci imunitního systému 
a ověření jejich účinnosti v klinickém hodnocení.
Společnost SOTIO úzce spolupracuje s Ústavem

imunologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 
a s Fakultní nemocnicí v Motole.

Společnost SOTIO působí v Evropě, USA, Číně a Rusku.
Ve svých laboratořích, které jsou držitelem osvědčení
GMP (Good Manufacturing Practice – správná výrobní
praxe), se s ohledem na výhodnou polohu může vyrá-
bět hodnocený léčivý přípravek pro klinické studie
probíhající jak v Evropě, tak ve Spojených státech
amerických. Společnost SOTIO v roce 2014 vybudo-
vala vlastní laboratoře odpovídající standardům
GMP rovněž v čínském Pekingu. Tyto laboratoře
vyrábějí imunoterapii pro výzkumné projekty, na nichž
SOTIO spolupracuje s předními čínskými nemocnicemi.

SOTIO je součástí skupiny PPF, jedné z největších
investičních skupin ve střední a východní Evropě
(více informací na www.ppf.eu).
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Inkubace dendritických buněk s imunogenními buňkami 
nádorovyćh linií usmrcenyćh vysokyḿ hydrostatickyḿ tlakem

Zralé dendritické buňky prezentují 
široké spektrum nádorových antigenů
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IV roce 2013 společnost SOTIO také zahájila tři
klinické studie fáze II, jejichž cílem je posoudit
bezpečnost a účinnost DCVAC/OvCa v kombinaci
se standardní léčbou u pacientek s epiteliálním
karcinomem vaječníků. Tato klinická hodnocení
probíhají na odborných pracovištích v České 
republice, Německu a Polsku a účastní se jich 
pacientky v různých stádiích onemocnění 
a s různými odpověďmi na dosavadní standardní
léčbu. 

Na konci roku 2014 společnost zahájila klinické
hodnocení fáze I/II hodnotící bezpečnost 
a účinnost imunoterapie přípravkem DCVAC/LuCa
přidaným ke standardní chemoterapii u pacientů 
s pokročilým metastatickým nemalobuněčným
karcinomem plic (NSCLC). Této klinické studie 
se účastní pacienti z České republiky a Slovenska.

Klinický vývoj 

Klinický program společnosti SOTIO se zaměřuje
především na vývoj hodnocených léčivých příprav-
ků DCVAC/PCa, DCVAC/OvCa a DCVAC/LuCa 
pro pacienty s nádorovým onemocněním prostaty,
vaječníků a plic.

Několik set pacientů s různými stádii karcinomu
prostaty se zapojilo do probíhajících klinických
hodnocení fáze II u přípravku DCVAC/PCa. 
V roce 2014 společnost SOTIO zahájila studii 
VIABLE – fázi III celosvětové klinické studie pří-
pravku DCVAC/PCa, jejímž cílem je vyhodnotit
bezpečnost a účinnost přípravku DCVAC/PCa 
u pacientů s metastazujícím kastračně rezistent-
ním karcinomem prostaty. Studie VIABLE by se
mělo zúčastnit přes tisíc pacientů z Evropy a USA.

Nádorové onemocnění                      
       prostaty (DCVAC/PCa)

Nádorové onemocnění                      
      vaječníků (DCVAC/OvCa)

Nádorové onemocnění                      
    plic  (DCVAC/LuCa)

Legenda: ukončeno, probíhající studie

Výzkum 
a Business Development

Vlastní vědecký tým společnosti zkoumá možnosti
léčby pomocí technologie DCVAC rovněž u jiných 
typů rakoviny a autoimunitních onemocnění. Cílem 

je v dohledné době uplatnit výsledky tohoto 
výzkumu v klinickém vývoji.

Výzkumní pracovníci průběžně publikují vědecké 
články v mezinárodních časopisech (seznam článků 
viz www.sotio.com). Výzkumný tým firmy rovněž 
úzce spolupracuje s kolegy z přidružených společ-
ností OriBase Pharma a Cytune Pharma, které 
vyvíjejí terapie zaměřené převážně na onkologická 
onemocnění.

SOTIO také ve spolupráci s mateřskou firmou 
PPF zastřešuje další rozvoj biotechnologických 
aktivit ve formě partnerských projektů, licencí, 
investic či akvizic. Za tímto účelem SOTIO hledá 
firmy či instituce realizující nadějné biotechnolo-
gické projekty.



Výroba a podávání léčivých
přípravků

DCVAC je autologní imunoterapeutický přípravek.
Vyrábí se z pacientových bílých krvinek získaných
leukaferetickým odběrem na specializovaných
pracovištích. 

Buňky získané leukaferézou jsou odeslány do labo-
ratoří společnosti SOTIO. Zde je z nich vyroben
imunoterapeutický přípravek DCVAC. V rámci
leukaferézy jsou izolovány monocyty, které 
se pak v laboratoři kultivací ex vivo přeměňují 
na nezralé dendritické buňky. Ty jsou následně
pulsovány buňkami nádorové linie, usmrcenými 
tzv. imunogenní buněčnou smrtí za pomoci
vysokého hydrostatického tlaku. Pulsované 
dendritické buňky poté dozrávají a získaný

konečný produkt je zamražen, uskladněn v teku-
tém dusíku a odesílán do léčebného zařízení.
První dávka léčivého přípravku je k dispozici pro
aplikaci pacientovi přibližně za čtyři týdny od
leukaferézy. Z jednoho odběru lze připravit až 
15 léčebných dávek, které zajišťují dlouhodobé
podávání léčivého přípravku po dobu až jednoho
roku či déle. Hodnocený léčivý přípravek se po
rozmrazení a naředění aplikuje pacientovi injekcí
pod kůži v intervalech specifikovaných v klinické
studii (obvykle jednou za 2 – 6 týdnů).

Celý výrobní proces provází standardizované 
kontrolní kroky, jež zajišťují vysokou kvalitu 
hodnoceného léčivého přípravku. Pražské 
výrobní prostory společnosti SOTIO získaly 
certifikaci GMP v rámci EU.
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Pacient Leukaferéza Monocyty Nezralé den-
dritické buňky

Nádorové buňky

Zralé dendri-
tické buňky

Léčivý
přípravek

Dendritické buňky aktivují
naivní T-lymfocyty

Dělení
T-lymfocytů

Protinádorově specifi cké T-lymfocyty
vyhledávají a ničí nádorové buňky

s využitím technologie ACI-MAP ve spojení 
s dalšími léčebnými přístupy koordinovanými 
tak, aby společně brzdily postup onemocnění.

Dlouhodobé posilování imunitní odpovědi. 
Pacientům je přípravek aktivní buněčné terapie
společnosti SOTIO podáván v pravidelných inter-
valech (každých 2–6 týdnů) po dobu až jednoho
roku či déle. Tento přístup vychází z výsledků 
experimentů a klinických poznatků, že jeden
leukaferetický odběr stačí k výrobě dostatečného
množství přípravku DCVAC pro dlouhodobé
posilování imunitního systému. Výsledkem je dlou-
hotrvající stimulace imunitního systému pacienta.

Právě probíhající studie zkoumají kombinace 
výše uvedených zásad. Našim cílem je vyvinout
účinnou aktivní buněčnou imunoterapii pro 
pacienty, jejichž možnosti jiných druhů léčby 
jsou v současné době omezené. 

Aktivní buněčná imunoterapie
Hodnocené léčebné postupy společnosti SOTIO
jsou založeny na aktivní buněčné imunoterapii
nové generace vycházející z nejnovějších 
vědeckých poznatků v oboru imunologie.

Přístup společnosti SOTIO je založen na násle-
dujících zásadách:

Využití vlastní technologie ACI-MAP 
(Active Cellular Immunotherapy Multiple Antigen 
Presentation). Při tomto postupu jsou k vyvolání
komplexní imunitní odpovědi v těle pacienta
použity jeho vlastní dendritické buňky aktivo-
vané širokým spektrem nádorových antigenů. 

Koncept kombinované terapie. Samotná imuno-
terapie se většinou uplatňuje u pacientů v raných
stádiích nádorových onemocnění, odborníci spo-
lečnosti SOTIO se nicméně zajímají i o možnosti
léčby pacientů v pokročilejších stádiích rakoviny 
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Probíhající klinická hodnocení

Nádorové onemocnění prostaty
Přípravek DCVAC/PCa

   Fáze III – VIABLE
 SP005 (Eudra CT: 2012-002814-38, IND: 015255)

Randomizovaná, dvojitě zaslepená, multicentrická
klinická studie fáze III s paralelními skupinami ověřu-
jící účinnost a bezpečnost DCVAC/PCa ve srovnání
s placebem u pacientů s metastazujícím kastračně-
rezistentním karcinomem prostaty indikovaným
k primární chemoterapii.

Celosvětová klinická studie fáze III VIABLE společ-
nosti SOTIO byla zahájena v roce 2014, přičemž
do ní jsou zařazováni pacienti z evropských zemí 
a Spojených států amerických. Při návrhu a přípravě
zahájení studie VIABLE společnost SOTIO úzce
spolupracovala s předními odborníky v oblastech
imunoterapie a uroonkologických onemocnění. 

Více informací o klinickém hodnocení naleznete
na www.viablestudy.com. 

Zahájení studie: květen 2014
Plánovaný počet pacientů: 1 170

   Fáze II
   SP001 (Eudra CT: 2011-004735-32)
Randomizovaná, otevřená, multicentrická klinická
studie fáze II s paralelními skupinami u pacientů
s kastračně-rezistentním karcinomem prostaty
léčených pomocí aktivní buněčné imunoterapie
přípravkem DCVAC/PCa (s docetaxelem).

Zahájení studie: únor 2012, nábor pacientů
ukončen

   SP002 (Eudra CT: 2011-004986-34)
Randomizovaná, otevřená, multicentrická klinická
studie fáze II s paralelními skupinami u pacientů
s metastazujícím karcinomem prostaty léčených 
pomocí aktivní buněčné imunoterapie přípravkem
DCVAC/PCa v kombinaci s hormonální terapií.

Zahájení studie: březen 2012, nábor pacientů
ukončen

   SP003 (Eudra CT: 2011-004985-14)
Randomizovaná, otevřená, multicentrická klinická
studie fáze II s paralelními skupinami u pacientů
s lokalizovaným karcinomem prostaty po primární
radikální prostatektomii léčených pomocí aktivní
buněčné imunoterapie přípravkem DCVAC/PCa.

Zahájení studie: duben 2012, nábor pacientů
ukončen

   SP004 (Eudra CT: 2011-004967-65)
Randomizovaná, otevřená, multicentrická klinická
studie fáze II s paralelními skupinami u pacientů
s lokalizovaným karcinomem prostaty vysokého
rizika po primární radioterapii léčených pomocí aktivní
buněčné imunoterapie přípravkem DCVAC/PCa.

Zahájení studie: březen 2012, nábor pacientů
ukončen

   SP010 (Eudra CT: 2013-003809-26)
Otevřená, jednoramenná, multicentrická klinická studie
fáze II u pacientů s lokalizovaným karcinomem prostaty
po primární radikální prostatektomii léčených druhým
cyklem aktivní buněčné imunoterapie přípravkem
DCVAC/PCa, u kterých v prvním cyklu léčby DCVAC/PCa
nedošlo k objektivní progresi onemocnění.

Zahájení studie: prosinec 2013, nábor pacientů
ukončen
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Nádorové onemocnění vaječníků
Přípravek DCVAC/OvCa

   Fáze II
   SOV01 (Eudra CT: 2013-001322-26)
Randomizovaná, otevřená, trojramenná multi-
centrická klinická studie fáze II hodnotící vliv
přidání přípravku DCVAC/OvCa k první linii 
standardní chemoterapie (karboplatina + paclitaxel)
u žen s nově diagnostikovaným epiteliálním 
karcinomem vaječníků. 

Zahájení studie: listopad 2013

   SOV02 (Eudra CT: 2013-001323-38)
Randomizovaná, otevřená, multicentrická klinická
studie fáze II s paralelními skupinami, hodnotící
vliv přidání DCVAC/OvCa ke standardní chemo-
terapii (karboplatina + gemcitabin) po prvním 
relapsu u žen s platina-senzitivním epiteliálním
karcinomem vaječníků.

Zahájení studie: listopad 2013, nábor pacientek
ukončen

   SOV03 (Eudra CT: 2013-001325-24)
Randomizovaná, otevřená, multicentrická klinická
studie fáze II, s paralelními skupinami, hodnotící
vliv přidání DCVAC/OvCa k chemoterapii po
prvním relapsu u žen s platina-rezistentním
epiteliálním karcinomem vaječníků.

Zahájení studie: leden 2014, nábor pacientek
ukončen

Nádorové onemocnění plic
Přípravek DCVAC/LuCa
   
   Fáze I/II
   SLU01 (Eudra CT: 2014-003084-37)
Randomizovaná, otevřená, trojramenná, multi-
centrická klinická studie fáze I/II s paralelními
skupinami hodnotící bezpečnost a účinnost
DCVAC/LuCa přidaného ke standardní chemo-
terapii (karboplatina a paklitaxel) v první linii 
+/- imunomodulancia vs. standardní chemo-
terapie u pacientů s nemalobuněčným 
karcinomem plic ve stadiu IV (NSCLC).  

Zahájení studie: prosinec 2014
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Accord Research

Accord Research je nezávislou organizací v oblasti
klinického vývoje (CRO – Contract Research 
Organization). Společnost se zaměřuje na vysoce
specializované služby na poli vývoje léčiv. Primárně
je jejím účelem poskytovat služby klinického vývoje
biotechnologické společnosti SOTIO ze skupiny
PPF, služby CRO však poskytuje i třetím stranám.

Odborné zkušenosti v oblasti klinických služeb
Accord Research poskytuje služby zaměřené na
veškeré aspekty organizace klinického výzkumu
fází I až IV počínaje protokolem a přípravou veškeré
dokumentace přes správu dat až po vypracování
závěrečné zprávy. Společnost působí v Evropě 
a v USA. Accord Research splňuje nejvyšší nároky
správné klinické praxe (GCP), což dokládají i mnohé
mezinárodní audity. 

Více informací naleznete na www.accord-research.com.

Skupina PPF vlastní také podstatný menšinový
podíl v Cytune Pharma SAS, francouzské biotech-
nologické společnosti zabývající se výzkumem 
a vývojem nových léčebných postupů zaměře-
ných na posílení imunitní odpovědi u nádorových 
a infekčních chorob.

Více informací naleznete na www.cytune-pharma.com.

OriBase
Pharma

Společnost OriBase Pharma se zaměřuje na vědecký
výzkum a vývoj nových cílených léčebných postupů
pro diagnózy u onkologických pacientů, jejichž 
možnosti léčby jsou v současnosti velmi omezené.  

Technologická platforma
OriBase Pharma se od konkurence odlišuje svou
osvědčenou technologií urychlení/zdokonalení
procesu od identifikace léčiva až po preklinickou
fázi. Inovativní platforma HitFast Discovery®, kterou
společnost OriBase Pharma vyvinula a vlastní, spočívá
v plně integrovaném iterativním procesu identifikace
účinných patentovatelných molekul. Tyto sloučeniny
jsou od prvopočátku precizně navrhovány za po-
užití vlastních vědeckých postupů lékařské chemie.

Vlastní vývojová platforma
Pro selektivní identifikaci a optimalizaci nových
molekul je využívána interně vyvinutá platforma.
Jedná se o „řízenou/inteligentní selekci“ látek 
inhibujících více enzymů ze třídy kináz, jež jsou 
zapojeny do několika patologických mechanismů.

Strategické zaměření
OriBase Pharma se zaměřuje především na vývoj
inhibitorů enzymů ze třídy kináz (Improved 
and “Clean” Multi-Target Kinase Inhibitors, MTKI), 
zapojených do vzniku agresivních forem onkolo-
gických, zánětlivých a autoimunních onemocnění.

Více informací naleznete na www.oribase-pharma.com. 

Jakožto součást skupiny PPF, SOTIO úzce spolupracuje se svými přidruženými společnostmi působícími
v oblasti klinických služeb a vědeckého výzkumu: Accord Research, OriBase Pharma a Cytune Pharma.
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