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 leki biologiczne, których substancję czynną stanowią 

substancje biologiczne otrzymane z żywych komórek

 leki podobne do już zarejestrowanego biologicznego 

produktu leczniczego – leku referencyjnego

 stosowane w tej samej dawce i do leczenia tej samej 

choroby co leki referencyjne, ale nie identyczne i 

zazwyczaj nie stosowane zamiennie (decyzję o 

leczeniu danym preparatem podejmuje lekarz, nie 

mogą one być zamieniane automatycznie przez 

farmaceutę)    





leki biopodobne generyki

 złołone sł z dułych, niestabilnych 

kompleksów

 sł produkowane przez ływe 

komórki

 majł złołone działanie, trudno 

przewidzieł jego pełny 

mechanizm

 ich włałciwołci wiłłł sił z 

procesem wytwarzania – jest on 

niepowtarzalny i nie mołna go 

odtworzył

 sł wrałliwe na zmiany w procesie 

produkcji oraz na zrółnicowanie 

ływych komórek i organizmów 

uływanych przy ich wytwarzaniu 

 badania biorównowałnołcinie 

wystarczł, naleły przeprowadził 

badania porównania jakołci i 

zgodnołci produktu leczniczego i 

procesu produkcyjnego 

 zawierajł małe, proste i stabilne 

człsteczki

 powstajł w wyniku procesów 

chemicznych

 wpływajł na jeden lub kilka 

procesów w organizmie

 proces wytwarzania nie wpływa 

na ich włałciwołci dlatego nie 

rółnił sił od leków 

referencyjnych

 aby wprowadził je na rynek 

naleły udowodnił łe skład 

chemiczny jest taki sam jak leku 

oryginalnego i przeprowadził 

badania biorównowałnołci



Właściwości leku biopodobnego są związane z procesem 
produkcji oraz z biologicznymi i klinicznymi cechami 
białek, nie da się więc precyzyjnie odtworzyć preparatu 
innowacyjnego – można jedynie wyprodukować cząsteczkę 
podobną, ale nie identyczną z oryginałem

Różnice we właściwościach cząsteczkowych pomiędzy 
lekami biologicznymi mogą wpływać na ich aktywność 
biologiczną i potencjał immunogenny – wszystkie te leki 
mogą wywołać odpowiedź układu immunologicznego, 
czasem może to prowadzić do poważnych konsekwencji i 
zagrożenia życia

Zależność między farmakodynamiką leków biologicznych a 
ich efektem klinicznym nie jest do końca określona, a 
metody analityczne umożliwiające przewidywanie  
właściwości biologicznych, klinicznych i immunologicznych 
są często niewystarczające



Za dopuszczenie leków biopodobnych do obrotu odpowiada EMEA 
– Europejska Agencja Leków – to ona decyduje o przyznaniu danemu 
produktowi leczniczemu MA (Marketing Authorization – zezwolenie 
na dopuszczenie do obrotu)

• Dopuszczenie leków biopodobnych do obrotu jest regulowane 
przez prawo Unii Europejskiej – odnosimy się tutaj do Dyrektywy 
2001/83 zmodyfikowanej przez Dyrektywę 2004/27

W 2005 roku EMEA wydała zbiór zaleceń zmierzających do prawnego 
uregulowania problemu rejestracji leków biopodobnych – mają one 
jednak charakter wstępny i należy oczekiwać ich kolejnych edycji

• Zalecenia EMEA składają się z części ogólnej, która dotyczy 
wszystkich leków i szczegółowej stanowiącej zbiór aneksów 
obejmujących poszczególne rodzaje preparatów 



Overarching guideline - wprowadza jedynie 
koncepcję leków biopodobnych i zapewnia 

podstawowe reguły przyjęcia leku, jest to rodzaj 
przewodnika dla osób ubiegających się o 

rejestrację leku

General guideline - główne wytyczne 
stosowane do wszystkich leków biopodobnych i 

odnoszące się do ich klinicznych aspektów

The product-class-specific guideline -
najbardziej użyteczny rodzaj wytycznych, zawiera 

aneksy do general guideline



We wspomnianych zaleceniach akcentuje się problem złożoności

produktów biotechnologicznych, prawdopodobne konsekwencje

nawet niewielkich zmian w ich procesie wytwarzania, wymagania

dotyczące jakości produktu oraz jego skuteczności i

bezpieczeństwa.

W tej chwili zostały zgłoszone zalecenia tylko dla czterech

określonych produktów, odnoszące się odpowiednio do:

- somatropiny

- insuliny

- kolonii granulocytów

- erytropoetyny

Więcej takich wytycznych jest spodziewanych w przyszłości. W

przygotowaniu są nowe zalecenia dotyczące odpowiednio

rekombinantu interferonu alfa i drobnocząsteczkowej heparyny.



Procedura zcentralizowana - powinna być użyta tam, gdzie 
produkt jest opracowywany przy użyciu pewnych typów procesów 
biotechnologicznych: technologia rekombinacji DNA, kontrolowana 
ekspresja kodowania genów dla białek aktywnych biologicznie z 
kultur tkankowych, komórek powstających z fuzji komórek szpiczaka 
i komórki śledziony uczulonego zwierzęcia (hybridoma) oraz 
przeciwciał monoklonalnych

• Procedura zdecentralizowana

Wzajemne rozpoznanie

• Procedura państwowa

W odniesieniu do aneksu Regulacji nr 726/2004



Najważniejszym przesłaniem zaleceń europejskich jest 

jednoznaczne stwierdzenie, że leki biotechnologiczne nie mogą 

być w prosty sposób kopiowane, jak dzieje się to z lekami 

chemicznymi. 

Wytwórca, odnosząc się do produktu referencyjnego powinien 

przeprowadzić odpowiednie badania kliniczne i dostarczyć 

odpowiednich danych przedklinicznych  ma to dowieść 

podobieństwa biofizycznego obu preparatów. 

Dane porównywalności są wymagane aby zademonstrować że 

produkty biopodobne  i produkty referencyjne mają podobne 

profile pod względem jakości, bezpieczeństwa i skuteczności. Z 

tej przyczyny wymaga się aby programy porównywalności były 

zdefiniowane  i uzgodnione z EMEA odnosząc się do ich 

wytycznych.



 Przedrejestracyjne dane kliniczne 

dotyczące leków biopodobnych są 

ograniczone, dlatego po 

dopuszczeniu do obrotu w dalszym 

ciągu należy gromadzić dane 

związane z bezpieczeństwem tych 

leków. Wynika to z różnic między 

lekami biopodobnymi w odniesieniu 

do skuteczności i bezpieczeństwa, 

które mogą nie ujawnić się w okresie 

przedrejestracyjnym. 

 Nie jest możliwe aby określić 

dokładną ilość i typ wymaganych 

danych gdyż jest to zależne od 

każdego specyficznego produktu i 

odnosi się do konkretnych 

przypadków. 



PRZYKłAD:

Dla biopodobnego rekombinowanego 
ludzkiego czynnika wzrostu kolonii 
granulocytów (rhG-CSF) muszą być 
przeprowadzone:

- przedkliniczne badania     
farmakologiczne in vitro, in vivo

- toksykologiczne

- farmakokinetyczne

- farmakodynamiczne

- porównawcze oceny skutecznołci u   
chorych, u których lek stosowany jest jako 
profilaktyka rozwoju ciężkiej neutropenii
w czasie terapii cytotoksycznej

- porównawcze oceny skutecznołci 

klinicznej (okres obserwacji min. 6 m-cy)

- długofalowy plan monitorowania 

działań niepożądanych leku, w tym oceny 
jego immunogenności i potencjalnego 
braku skuteczności



 Przemysł farmaceutyczny może 

działać aktywnie w 

opracowywaniu i redagowaniu 

wytycznych. Ta możliwość jest 

szczególnie interesująca dla 

przedsiębiorstw 

biotechnologicznych 

rozważających rozwinięcie 

produkcji leków biopodobnych, 

dla których została wydana 

kategoria specjalnych 

wytycznych oraz dla 

przedsiębiorstw życzących sobie 

poprawić wytyczne już 

zaadaptowane. 



Wybór tematu i 
włączenie w 

stosowny program 
pracy

Wyznaczenie 
sprawozdawcy i 

współsprawozdawcy

Opracowywanie 
dokumentów 
zawierających 

wstępną 
koncepcję

Przyjęcie i 
zezwolenie na 

konsultację 
wstępnych 

dokumentów 

Przygotowanie 
wstępnego 

szkicu 
wytycznych

Zezwolenie na 
konsultację 

szkicu 
wytycznych

Zbieranie 
komentarzy

Przygotowywanie 
końcowej wersji 

wytycznych

Przyjęcie 
końcowych 

wytycznych do 
publikacji i 
realizacja



Jednym z zadań EMEA jest radzenie firmom jak przeprowadzić 

różne testy i procesy potrzebne do zademonstrowania jakości, 

bezpieczeństwa i skuteczności produktów medycznych.

Porady naukowe nie są prawnie wiążące dla EMEA lub producenta 

w odniesieniu do przyszłego dopuszczenia do obrotu - jest to 

uważane za poufne. Jednakże znaczącą przeszkodą mogą być 

wysokie opłaty (17,400 euro do 69,900 euro).



Małe przedsiębiorstwa biotechnologiczne powinny starać się o status 

SME (małych i średnich przedsiębiorstw) i wynikające z tego korzyści 

m.in. zwolnienie od opłat za pewne usługi administracyjne etc. Status 

SME jest przyznawany przez EMEA.

Duże znaczenie mają spotkania poprzedzające złożenie dokumentów 

podczas których omawiane są wyłącznie aspekty regulacyjne EMEA. 

Dobra komunikacja z EMEA jest niewątpliwie istotnym kluczem do 

sukcesu dla każdego przedsiębiorstwa biotechnologicznego mającego 

ochotę na wstąpienie na rynek.



Źródło: http://www.viamedica.pl





 artykułu „Clarifying the EU Regulations – finding 

the Precise Regulatory Pathway for Biosimilars” 

(CHEManager Europe 7-8/2008)

Materiały pomocnicze:

- artykuł „Leki biopodobne” (Manager apteki 3/2009)

- artykuł „Biofarmaceutyki oryginalne i leki 

biopodobne  - co należy o nich wiedzieć, aby 

zapewnić bezpieczeństwo leczenia?” (Michał 

Nowicki, Joanna Zimmer-Nowicka)


