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“Wartość nowoczesności” wg „Value of novelty” ”Nature reviews” 
 
Wybór właściwych celów dla nowoodkrywanych leków jest jedną z kluczowych decyzji w 
badaniach farmaceutycznych i biotechnologicznych. Podstawowy wybór, jakiego firmy muszą 
dokonać to równowaga pomiędzy wypróbowanymi celami lub całkowicie innowacyjnymi. 
Ciekawe, Ŝe liczba leków” tried-and –true „ jest obecnie mała ok.500.Receptory wiąŜące 
białko G (GPCRs) tworzą cel dla znaczącej klasy nowych leków, stanowiącej 20% wśród 50 
najlepiej sprzedających się leków, w tej grupie są tak dobrze znane leki jak Claritin, Zyprexa, 
Zantac i Cozaar. Sukces leków z grupy GPCRs na przestrzeni ostatnich 20 lat zaowocował 
naśladownictwem w pewnych kategoriach leków takich jak betablokery przeciwko 
nadciśnieniu. Dlatego, według niektórych szacowań GPCRs stanowią 50% wszystkich leków 
na rynku. Przegląd Chalmersa i Behana konstytutywnie aktywnych GPCRs dostarcza 
wartościowego wprowadzenia do dyskusji o wyborze celów poza klasą GPCRs. Jak 
agresywnie firmy farmaceutyczne powinny podąŜać za nowymi celami? Dziś ten problem 
reprezentuje jedno z największych wyzwań w inwestycjach, zarządzaniu i bilansach, aby móc 
tworzyć znaczącą wartość w przyszłości. 
 
Nowe cele w centrum zainteresowania  
 
W ostatniej dekadzie wzrastało zainteresowanie wśród wielu firm farmaceutycznych 
odkryciem „pierwszy w danej klasie” nowych leków. Wskaźnikami dla tej strategii są sukcesy 
takich leków jak Prozac (depresja), wysokie oczekiwania finansowe rynków dla nowych leków 
typu „blockbuster” i wzrastające przekonanie, Ŝe ograniczona będzie sposobność dla leków 
klasy „me-to”. PoniewaŜ nieustannie oczekuje się nowych leków, a jednocześnie następuje 
postęp w technologii, zwłaszcza w zawansowanych technologiach jak genomika, prowadzi to 
wielu naukowców i menadŜerów farmaceutycznych do przekonania, Ŝe wkrótce nastąpi 
rewolucyjny postęp w identyfikacji i osiąganiu nowych celów. Firmy farmaceutyczne 
przesunęły wiele swoich inwestycji R&D w kierunku nowych celów. Zaczęło się to we 
wczesnych latach 90-tych. Według dotychczasowych badań wiele firm farmaceutycznych 
poświęciło ~60-70% środków na inwestycje na odkrywanie leków innowacyjnych w nowych 
grupach. Dzisiaj, gdy juŜ prawie 10 lat firmy farmaceutyczne pracują nad nowymi celami pora 
na pytanie:, jaką wartość wnoszą nowe leki. 
 
Brak wysokich zysków z nowoczesności 
 
W dotychczasowych analizach produktów leczniczych wprowadzonych na rynek w latach 
1991-2000 przez 15 najwaŜniejszych firm farmaceutycznych, leki zostały podzielone na dwie 
kategorie: całkowicie innowacyjne i oparte na dotychczasowych grupach leków. Analizy 
wskazały, Ŝe leki całkowicie innowacyjne naraŜają na większe ryzyko, charakteryzują się 
„niskim wskaźnikiem przetrwania” 5% porównany z 8% dla leków drugiej grupy. Ponadto, 
większe ryzyko związane z lekami całkowicie innowacyjnymi nie przekłada się na wyŜsze 
zyski. Przeciętna wartość sprzedaŜy wynosi 2,8 miliardów$ w porównaniu z 3,6 miliarda$ dla 
leków z grupy niecałkowicie innowacyjnych. Leki innowacyjne dzieli się na: „szybkich 
następców”, „róŜnicujących pochodnych”, „późnych następców”. W czasie 2-15 lat po 
wylansowaniu leków pierwszej klasy, ”szybcy następcy” wytwarzają największą wartość, ale 
teŜ „róŜnicujące pochodne” i „późni następcy” mogą być silnymi kreatorami wartości. Faktem 
jest, Ŝe 31 wśród „blockbusters” ( leki z roczną sprzedaŜą wyŜszą niŜ 1miliard$), które zostały 
wprowadzone w latach 90-tych 74% to leki „nie całkowicie innowacyjne”. 



Domniemania dla odkrywania leków 
Pierwszą kluczową informacją jest, więc wartość tworzona przez leki nie całkowicie 
innowacyjne. To prawdopodobnie nie zmieni się w bliskiej przyszłości. Ceny nowych leków są 
wynikiem wzrastającej presji na wszystkich rynkach, by wszystkie nowe leki stanowiły 
wyraźny postęp w stosunków do leków juŜ istniejących pod względem efektywności, redukcji 
działań niepoŜądanych i wygodnego/efektywnego dawkowania. Kliniczny znaczący postęp 
moŜe wynikać z wprowadzenia leków niecałkowicie innowacyjnych, które niekoniecznie będą 
zrównane do niskiej wartości leków ”me-too”. W konsekwencji, drugą waŜną informacją jest: 
farmaceutyczne  jednostki R&D powinny przemyśleć ogólną politykę poszukiwania celów w 
inwestycjach R&D. Pojedyncze firmy powinny same decydować o tym, jak wielki kładą 
nacisk na poszukiwanie leków całkowicie innowacyjnych, a ile na leki o znanym mechanizmie 
działania. Muszą być bardzo rygorystyczne w szacowaniu prawdziwego ryzyka dla 
podejmowanych inwestycji, w stosunku do nowych celów. Nie ma jednoznacznie poprawnej 
odpowiedzi, jak balansować w inwestycjach. Ogólnie jednostki badawcze, zanim zdecydują się 
na odkrycie nowego związku całkowicie innowacyjnego, powinny rozwaŜać z duŜą 
ostroŜnością, jak duŜy postęp moŜe gwarantować lek, który idzie za ustalonym juŜ celem. 
Trzecie przesłanie to: firmy farmaceutyczne muszą znacząco usprawnić procesy, które 
prowadzą do odkrywania leków całkowicie innowacyjnych. Analizy wykazują, Ŝe jeŜeli 
obecna metodyka nie ulegnie poprawie, koszty stworzenia całkowicie innowacyjnego leku 
(New Chemical Entity) znacząco wzrosną. W szczególności zmiany będą potrzebne na etapach 
R&D i konieczne jest to teŜ na etapie badań pierwszej fazy dowodzących prawidłowości 
koncepcji. Postęp dotyczy decyzji rozwijania lub nie badań nad konkretną cząsteczką, jak 
równieŜ inwestycji we właściwe technologie np. słuŜące przewidywaniu toksyczności, 
strukturalnej proteomiki i klinicznej genomiki/farmakogenomiki. JednakŜe inwestycje w nowe 
technologie będą wymagały równoległych inwestycji w nauki biologiczne, chemiczne i 
farmakologiczne na jak najwyŜszym poziomie. 


