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Leki biologiczne 

 



 



 



Immunogenność 

 Leki biologiczne mają potencjał immunogenny – mogą być 
rozpoznane jako „obce” przez układ immunologiczny i tym 
samym wywołać reakację układu odpornościowego 
 

 Reakcje mogą mieć rożne nasilenie, w tym wstrząs 
anafilaktyczny. Dodatkowo w wyniku immunogenności 
skuteczność terapii może być rożna (zmniejszona lub 
nieskuteczność). 
 

 Lekarze w praktyce klinicznej rzadko oceniają 
immunogenność leku, aby poszukiwać przyczyny 
wystąpienia działań niepożądanych lub braku skuteczności 
terapii. 
 



ADA - anti-drug antibodies  

 



Ocena nasilenia działania 
niepożądanego 

 



 



 



Dodatkowe monitorowanie 

Konieczność dodatkowego monitorowania zawsze dotyczy leku, gdy: 
 zawiera nową substancję czynną dopuszczoną do obrotu w UE po 1 

stycznia 2011 r.; 

 jest to lek biologiczny, taki jak szczepionka lub 
preparat pozyskiwany z osocza (krwi), na temat 
którego istnieje niewiele informacji z okresu po 
wprowadzeniu do obrotu; 

 został dopuszczony do obrotu warunkowo (gdy podmiot odpowiedzialny 
jest zobowiązany do przedstawienia dodatkowych danych o leku) lub w 
wyjątkowych okolicznościach (z określonych powodów podmiot 
odpowiedzialny nie może przedstawić pełnego zestawu danych); 

 podmiot odpowiedzialny jest zobowiązany do przeprowadzenia 
dodatkowych badań, na przykład w celu dostarczenia większej liczby 
danych dotyczących jego długotrwałego stosowania lub rzadko 
występujących działań niepożądanych obserwowanych podczas badań 
klinicznych. 



Przyczyny ciągłego monitorowania 

• W badaniach klinicznych uczestniczy 
stosunkowo niewielka liczba pacjentów przez 
ograniczony czas. Pacjenci biorący udział w 
badaniach klinicznych są starannie wybrani i 
bardzo ściśle obserwowani w kontrolowanych 
warunkach. 
 

• W warunkach rzeczywistych lek będzie 
stosowany przez większą i bardziej 
zróżnicowaną grupę pacjentów. Osoby te 
mogą chorować na inne choroby i przyjmować 
inne leki.  

 



Przyczyny ciągłego monitorowania 

• Niektóre niezbyt często występujące 
działania niepożądane można wykryć tylko 
po dłuższym stosowaniu leku przez większą 
liczbę osób. 
 

• Żeby monitorować doświadczenie związane ze 
stosowaniem produktu w warunkach 
rzeczywistych, informacje zbierane są 
nieprzerwanie po wprowadzeniu leku do 
obrotu - korzyści wynikające ze stosowania 
leku nadal przeważają nad ryzykiem. 

 



Działania niepożądane 
 - reakcje natychmiastowe, 

toksyczność w trakcie leczenia 
 



Trastuzumab – poźne obserwacje 
 

Skuteczność schematów AC-TH i TCH 
porównywalna, różne działania niepożądane  

Badanie BCIRG 006 
3222 chory 
N+ lub N- z dużym ryzykiem nawrotu                                  
 
                                                                                                     wyniki po 10 latach 

Slamon D i wsp. ASCO 2015 



 



 





 



 In biosimilars, it is important for the physician to know if 
and when a product is being switched (from originator to 
biosimilar, biosimilar to originator or biosimilar to 
biosimilar).  

 The decision to change or switch should be taken by the 
physician having grasped a deep understanding of the 
product (via the information on the SmPC and EPAR), and 
subsequently informing the patient (based on all the 
factual information) and closely monitoring the patient at 
all times, in collaboration with nursing teams.  

 This is crucial as it will allow the physician and their 
colleagues to trace any adverse events to the appropriate 
product. Given the complexity of biosimilars, switching in 
any of the aforementioned three scenarios might result in 
different outcomes since every biologic is unique.  

ESMO 2016 



Automatic substitution, which might be practice for 
generics, should therefore be avoided in the field of 
biosimilars.  
 
Interchangeability and switching should only be 
permitted if:  
(1) the physician is well-informed about the 

products;  
(2) the patient is fully briefed by the physician and  
(3)  a nurse is closely monitoring the changes and 

tracking any adverse Events. 



Podsumowanie 

  
 Leki biologiczne – oryginalne i biopodobne nie powinny być 

automatycznie zamieniane (immunogenność). 
 

 Dodatkowe monitorowanie – nowe leki, leki biologiczne. 
 
 Niektóre niezbyt często występujące działania niepożądane 

można wykryć tylko po dłuższym stosowaniu leku przez 
większą liczbę osób. 
 

 Pełna wiedza o leku pozwala na świadomy wybór 
najlepszego  leku dla konkretnego pacjenta  znajdującego 
się w danej sytuacji klinicznej. 
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