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Definicje  
Podstawowa różnica między lekiem biologicznym i nie biologicznym 
polega na tym, że pierwszy jest wytwarzany z żywego organizmu, a 

drugi jest pozyskiwany chemicznie  

 
 LEK BIOLOGICZNY – lek 

wytwarzany z żywego organizmu 
lub jego  fragmentu  
 

 LEK NIE BIOLOGICZNY – lek 
syntezowany w procesie 
chemicznym 

 

                                                                             

Lek biologiczny 



CENY LEKÓW BIOLOGICZNYCH ROSNĄ SZYBKO  

 Różnice między lekami biologicznymi a 
pozyskiwanymi chemicznie 

LEK BIOPODOBNY NIE JEST IDENTYCZNY  Z LEKIEM 
REFERENCYJNYM  

INGEREUJĄ  W UKŁAD IMMUNOLOGICZNY,  

SĄ DROGIE 



LEKI BIOLOGICZNE  

Należy podkreślić, że leków biologicznych jest wiele, ale ostatnie 
lata to rozwój tzw leków biologicznych nowej generacji - PM i białek 

fuzyjnych. 
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PM 
Era PM datuje się od ich odkrycia w 1975 roku, a odkrywcy 

– Milstein i Koehler  są laureatami nagrody Nobla  

 

 Zbiór przeciwciał wykazujących jednakową swoistość do danego 
antygenu i podobne powinowactwo 

 Otrzymane po raz pierwszy w 1975 przez Cesara Milsteina i Georgasa 
Koehlera 

 Otrzymane w wyniku fuzji komórek szpiczakowych, mających 
zdolność do nieograniczonych podziałów z limfocytami B o żądanej 
swoistości 

 Powstała nowa komórka hybrydoma produkuje przeciwciała 
monoklonalne przeciw określonemu antygenowi 

Przeciwciała monoklonalne  



Monoclonal antibody  
(e.g. rituximab)4 

~150 kDa 

Filgrastim3 

~19 kDa 
Pegfilgrastim3 

~39 kDa 

Imatinib1 

~0.5 kDa 

1x 79x 38x 300x 

Mała  

Molekuła  

Insulin2 

~6 kDa 

12x 

1. Imatinib - Compound Summary. Available from: http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=5291. Accessed 01 July 2013. 

2. Harvey J. The Open Neuroscience Journal 2007:1:1-6. 

3. Neulasta Product Information. Available at: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-

_Scientific_Discussion/human/000420/WC500025941.pdf. Accessed 01 July 2013. 

4. Rituximab Prescribing Information. Available at: http://www.gene.com/download/pdf/rituxan_prescribing.pdf. Accessed 01 July 2013. 

Lek biologiczny 

Przeciwciała monoklonalne mają złożoną budowę – 
strukturę I, II, III –rzędową, większość to glikoproteiny 



 

 Białka fuzyjne (białka chimeryczne) – białka , powstające z 
połączenia 2 lub większej liczby genów , które pierwotnie 
były odpowiedzialne za produkcję niezależnych białek. 
Produktem genu fuzyjnego jest białko (polipeptyd), którego 
funkcja jest w pewnym stopniu pochodną funkcji białek 
kodowanych przez geny wchodzące w skład takiego 
połączenia. 

 W biotechnologii białka fuzyjne są tworzone, by zabezpieczyć 
pożądane produkty białkowe przed degradacją w komórce 
organizmu transformowanego 

 W Polsce : Etanerecept 

Białka fuzyjne  





PM 
W zależności od stopnia humanizacji PM (pierwsze 

były wyłącznie mysie) kształtowała się klasyfikacja PM    

 

 -  ksimab:   PM  chimeryczne 

 - zumab:    PM humanizowane 

 - mumab:   PM ludzkie 

 - cept:        PM dla rozpuszczalnego 

         receptora 

Przeciwciała monoklonalne – klasyfikacja  



Chimeryczne  (n=3) Humanizowane  (n=9) 

 Rituximab (1997) 

 

 

 Infliximab (1998) 

 

 

 

 Cetuximab (2004) 
 

 Palvizumab (1998) 
 

 Trastuzumab (1998) 
 

 Omalizumab (2003) 
 

 Bevacizumab (2004) 
 

 Ranibizumab (2006) 
 

 Euclizumab (2007) –Solaris 
 

 Cetrolizumab (2008) Cimzia 
 

 Mogamulizumab (2012) 
 

 Pertuzumab (2012) 

 

Przeciwciała Monoklonalne  



PM 
Najnowsze generacje PM są wyłącznie 

ludzkie- tu wymienione wraz z datą 
ich rejestracji  

 Entenarecept (1998) 

 Adalimumab (2002) 

 Alefacept (2003) 

 Abatacept (2005) 

 Panitumumab (2006) 

 Rilonecept 2008 

 Romiplastin 2008 

 Ustekinumab 2009 Stelara 

 Ofatumumab 2009 Arzerra 

 Golimumab 2009 Simponi 

 Canakinumab 2009 Ilaris 

 Denosumab 2010 

 Belimumab 2011 

 

Przeciwciała Monoklonalne – ludzkie  (n=13) 



Guidline on similar biological medicinal products containing biotechnology –derived proteins as active substance: 
non-clinical and clinical issues 

EMEA/CHMP/BMWP/42832/2005/Rev.1 
18.12.2014 roku  

Koncepcja biopodobności ewoluowała, ale 
została zatwierdzona  przez EMA w 2014 roku   

 Lek biopodobny jest produktem biologicznym, 
który posiada w swoim składzie aktywną 

substancję identyczną, jak w leku 
referencyjnym zarejestrowanym w Europie.  

 Koncepcja biopodobności odnosi się do 
jakości, aktywności biologicznej, 

bezpieczeństwa, efektywności klinicznej 
udowodnionej w badaniach porównawczych z 

lekiem referencyjnym  





Lek generyczny  Lek biologiczny  Lek biopodobny 

Jakość Jakość Jakość  

Czystość  Czystość Czystość 

Stabilność  Siła działania  Siła działania  

Immunogenność Immunogenność 

 
Stabilność 
 

Wykazanie 
podobieństwa z 
lekiem referencyjnym 

Badania 
przedkliniczne  

Właściwości, 
warunkujące 
wymienność 
(substytucję) 

Pełne badania 
kliniczne  

Badania 
przedkliniczne 

Niepełne badania 
kliniczne  



Upstream Processing 

Downstream Processing 

Fill Finish operations 

Process and Product monitoring 

At-line Bioanalytics including  

Glycoanalytics NIBRT Facility 



 Różnice w procesie wytwarzania 
obejmują: 
◦ zmianę komórek gospodarza 
◦ zmiany wytwarzania hodowli komórek 
◦ zmiany odzysku produktu 
◦ zmiany obiektów i wyposażenia 
◦ zmiany surowców 
◦ zmiany miejsca uzyskiwania substancji 

pomocniczych i pojemników 
◦ zmiany w testach przeprowadzanych przy 

zwalnianiu partii, w badaniach trwałości oraz 
w rozszerzonych testach charakteryzujących 



 Posttranslacyjna modyfikacja białka  - 
glikozylacja reszt aminokwasowych przez 
połączenie reszt aminokwasowych 
wiązaniami o-glikozydowymi lub n-
glikozydowymi  ze składnikami cukrowymi: 

  * Modyfikuje immunogenność 

  * Wpływa na rozpuszczalność 

  * Modyfikuje farmakokinetykę  

  *  Wpływa na skuteczność terapii 

PM/BF – glikozylacja  







Guidline on similar biological medicinal products containing biotechnology –derived proteins as active substance: non-clinical and 
clinical issues 

EMEA/CHMP/BMWP/42832/2005/Rev.1 
18.12.2014 roku , n=12 

12 dokumentów reguluje zasady 
rejestracji leków biopodobnych 

 Guideline on similar biological products (CHMP/437/04 Rev. 1), the so called ‘overarching  guideline’ 

 Guideline on similar biological medicinal products containing biotechnology derived proteins as  active 
substance  -quality issues (EMA/CHMP/BWP/247713/2012) 

 Q5E Comparability of biotechnological/biological products (CPMP/ICH/5721/03) 

  ICH topic E9 statistical principles for clinical trials  

 Note for guidance on statistical principles for  clinical trials (CPMP/ICH/363/96) 

 Guideline on the choice of the non inferiority margin (CPMP/EWP/2158/99) 

 CH topic E10 Note for guidance on choice of control group in clinical trials (CPMP/ICH/364/96) 

 Guideline on Immunogenicity assessment of biotechnology derived therapeutic proteins 
(EMEA/CHMP/BMWP/14327/2006) 

 Guideline on Immunogenicity assessment of monoclonal antibodies intended for in vivo clinical  use 
(EMA/CHMP/BMWP/86289/2010) 

 Guideline on the clinical investigation of the pharmacokinetics of therapeutic proteins 
(CHMP/EWP/89249/2004) 

 Guideline on the investigation of bioequivalence (CPMP/EWP/QWP/1401/98 Rev. 1/ Corr) 

 Guideline on bioanalytical method validation (EMEA/CHMP/EWP/192217/2009) 

 Product class specific guidelines on various biosimilar products 

 Guidelines on good pharmacovigilance practices (please see the website of the European  

 medicines Agency (http://www.ema.europa.eu) Human regulatory  Pharmacovigilance Good Pharmacovigilance 
Practices)  

 





 Rozwiązania dla leków biosimilarnych w UE są pionierskie 

 10 lat doświadczenia (leki efektywne i bezpieczne) 

 Brak różnic efektywności i bezpieczeństwa w odniesieniu do 
leków referencyjnych 

 Te same standardy jakości i bezpieczeństwa 

 Dopuszczalna ekstrapolacja wskazań 

 Zwiększenie konkurencyjności =większy dostęp do leczenia 

 EMA nie reguluje: zamiany, wymiany i substytucji leków 
biologicznych i biopodobnych ( rozwiązania na poziomie 
krajowym) 

 





 Adalimumab (Amgevita, Cyltezo) 

 

 Etanercept (Benepali, Erelzi) 

 

 Rituximab (Blitzimia) 



 Biologics  

 Biosimilars  

 Pojęcie: „Interchangeable biosimilars” 
(immunogenność, wyższy standard badań, może 
być wymieniony na poziomie apteki, informacja dla 
lekarza, 1-2 lata recepta do wglądu) 

 INN : 

• Zarixio (filgrastim –sndz) 

• Inflectra (infliximab –dyyb) 

• Etanercept-szzs 



 

 Typ alfa  - nadmierne stężenie cytokin  

 Typ  β – nadwrażliwość (wczesna i późna) 

 Typ γ – zaburzenie równowagi cytokinowej 

(autoagresja, reakcje alergiczne)   

 Typ δ – reakcje krzyżowe 

 Typ  ε – działania uboczne nieimmunologiczne 

Pichler, Allergy 2006 

Leki biologiczne 
Klasyfikacja działań ubocznych 



 Monitorowanie bezpieczeństwa po 
wprowadzeniu leku na rynek 

 Różnicowanie AE (biologczny v.s biopodobny) 

 Ujawnienie rzadkich  powikłań  wymaga 
leczenia większej liczby chorych 

 Badania IV fazy? 

 Rejestry ? 



 163 RCT, 50 000 chorych, czas 1-13m 

 ⇑ działań ubocznych (OR- 1.19) 

 ⇑ liczby zakończeń terapii z powodu AE (OR-
1.32) 

 ⇑ Tbc ( OR -4.68) 

 ⇑ Infekcji po cetrolizumabie  (OR-3.51) 

 ⇑ AE po Infliksimabie (OR - 2.04) 

 Najniższe: Abatacept, Anakinra, Adalimumab, 
Entenarecept, Golimumab  
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Source: NHF reimbursement data for 2016 



Significant decrease of price (-46%) since Biosimilar entry 

In volume (packs), the market grew around 90% 

Overall in value the market has been flat 

Source: NHF data                    

Source: NHF data  

Source: NHF data  

 

2013 2014 2015 2016 2017 

Inflectra 1208 1212 1146 800 

Remsima 1289 1234 1143 800 

Remicade 2119 1508 1508 1504 

2013 2014 2015 2016 2017 

Inflectra 1 478 7 072 8 068 9 000 

Remsima 2 399 6 170 10 011 14 000 

Remicade 9 587 10 344 1 957 79 0 

INFX total 9 587 14 221 15 199 18 158 25 000 

2013 2014 2015 2016 2017 

INFX total 20 313 
954 

20 475 
469 

19 139 
429 

20 800 
766 

20 000 
000 

Company Confidential © 2017 



Source: NHF reimbursement data for 2013  to 2016 



 


