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Leki oryginalne i odtwórcze w immunosupresji
- jak dokonaæ racjonalnego wyboru?
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Mieczys³aw LAO2

Leki immunosupresyjne stosowane u chorych po transplantacji narz¹dów
nale¿¹ do grupy leków o tzw. krytycznym dawkowaniu/w¹skim indeksie terapeutycznym. Stosowanie tych leków wymaga wiêc odpowiedniego dawkowania i monitorowania zarówno stê¿eñ leku, jak i obserwacji klinicznej chorego.
Nie dziwi wiêc fakt, ¿e pojawiaj¹ siê w¹tpliwoci, co do skutecznoci i bezpieczeñstwa wprowadzanych ostatnio odtwórczych postaci leków immunosupresyjnych. Ze wzglêdu na ograniczon¹ liczbê badañ klinicznych lub niekiedy ich
ca³kowity brak, rzeczywiste dzia³anie biologiczne leków generycznych nie jest
do koñca znane. Lek odtwórczy powienien zawieraæ identyczn¹ substancjê czynn¹, w takiej samej iloci, o takim samym dzia³aniu farmakologicznym, jak lek
innowacyjny, w takiej samej postaci oraz o tej samej dostêpnoci biologicznej,
podany powinien byæ t¹ sam¹ drog¹ co lek referencyjny. Zgodnie z wymogami
Amerykañskiej Agencji ds. ¯ywnoci i Leków (Food and Drug Administration FDA) do uzyskania rejestracji leku odtwórczego wymagane jest, aby 90% wyników tzw. wzglêdnej dostêpnoci biologicznej (stosunek pola powierzchni pod
krzyw¹ zale¿noci stê¿eñ leku we krwi od czasu (area under the curve - AUC),
leku odtwórczego do leku innowacyjengo (AUCgeneryczny/AUCinnowacyjny)
zawiera³o siê w przedziale 80% - 125%. Równie¿ stosunki maksymalnych stê¿eñ
(Cmax) oraz czasu wyst¹pienia stê¿enia maksymalnego (tmax) leku odtwórczego i innowacyjnego powinny zawieraæ siê w tym zakresie. Na jakoæ odpowiednika generycznego leku, poza substancj¹ czynn¹, mog¹ mieæ wp³yw substancje
pomocnicze. W krajach Unii Europejskiej, a wiêc i w Polsce od 1 sierpnia 2010
roku zosta³y przyjête bardziej restrykcyjne kryteria przy badaniu biorównowa¿noci leków odtwórczych o w¹skim indeksie terapeutycznym. W nowych wytycznych Europejskiej Agencji ds. Oceny Produktów Medycznych (European
Medicines Agency - EMA) akceptowany przedzia³ wyników AUC leku generycznego o w¹skim indeksie terapeutycznym powinien byæ zawê¿ony do 90,00 111,11% w 90% przedziale ufnoci. Dotyczy to równie¿ Cmax, jeli Cmax jest
istotne ze wzglêdu na bezpieczeñstwo, skutecznoæ leku.
(NEFROL. DIAL. POL. 2011, 15, 109-115)
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Brand name and generic drugs in immunosuppression
- how to make a reasonable choice?
Immunosuppressive agents are considered as the critical dose/narrow therapeutic index drugs. Thus, the usage of these drugs requires both therapeutic
drug monitoring (TDA) and strict clinical observations. However, since
bioavailability of generic versions of innovator"s drug, a suspicion among physicians and patients has arisen, that generic drugs may differ in efficacy and
safety from the brand name drugs. Up till now there are limited, anecdotal numbers of studies concerning a comparison between generic and brand name drugs,
so that their biological effects are not fully examined. Generic drug should contain the same active ingredient, be exactly in the same dosage as the innovator's drug, and exert the same pharmacological effects, at the same site. It should
be administered by the same route and have the same bioavailability as a brand
name drug. According to the Food and Drug Administration (FDA) a 90% confidence interval (CI) of relative mean area under the curve (AUCgeneric/
AUCinnovator's drug should be between 80 - 125% limits. Also relative mean
maximum plasma concentration (Cmax) and the time to maximum plasma concentration (Tmax) generic/innovator's drug should be within the same 80 - 125%
boundaries , 90% CI. The only drug-specific component with the potential to
differ between an innovator's version of the drug and a generic version, that
may influence on its bioavailability, is the drug formulation. In the European
Union, including Poland from the 1st August 2010 products with a narrow therapeutic index have tightened interval for AUC to 90.00 - 111.11%. Where Cmax,
Tmax are of particular importance for safety and efficacy, the 90.00- 111.11%
acceptance interval should also be applied for these parameters
(NEPHROL. DIAL. POL. 2011, 15, 109-115)
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Leki immunosupresyjne stosowane u
chorych po transplantacji narz¹dów nale¿¹
do grupy leków o tzw. krytycznym dawkowaniu/w¹skim indeksie terapeutycznym [6].
Z za³o¿enia s¹ to wiêc leki, przy stosowaniu
których nawet stosunkowo niewielkie ró¿nice w dawce lub stê¿eniu mog¹ prowadziæ
do powa¿nych objawów niepo¿¹danych.
Stosowanie tych leków wymaga wiêc odpowiedniego dawkowania i monitorowania zarówno stê¿eñ leku, jak i obserwacji klinicznej chorego. Nie dziwi wiêc fakt, ¿e zarówno wród lekarzy, jak i chorych obserwuje
siê w¹tpliwoci, co do skutecznoci i bezpieczeñstwa wprowadzanych ostatnio, po
wyganiêciu ochrony patentowej leków innowacyjnych, równie¿ na polski rynek farmaceutyczny odtwórczych postaci leków
immunosupresyjnych [40,45-46]. G³ównym
atutem leków odtwórczych pozostaje ich ni¿sza cena. Ze wzglêdu na ograniczon¹ liczbê badañ klinicznych lub niekiedy ich ca³kowity brak, rzeczywiste dzia³anie biologiczne leków generycznych nie jest do koñca
znane. Lek odtwórczy powienien zawieraæ
identyczn¹ substancjê czynn¹, w takiej samej iloci, o takim samym dzia³aniu farmakologicznym, jak lek innowacyjny, w takiej
samej postaci oraz o tej samej dostêpnoci
biologicznej (biodostêpnoci), podany powinien byæ t¹ sam¹ drog¹ co lek referencyjny.
Testy biorównowa¿noci leku generycznego z lekiem innowacyjnym przeprowadzane s¹ u zdrowych ochotników poprzez badanie jego doustnej biodostêpnoci. Definicje biorównowa¿noci leków generycznych
i innowacyjnych dostêpne w literaturze medycznej, które maj¹ podstawowe znaczenie
podczas oceny leków generycznych s¹ czasami opisywane niejednoznacznie. Zgodnie
z wymogami Amerykañskiej Agencji ds.
¯ywnoci i Leków (Food and Drug Administration - FDA) preparat generyczny nie
powinien ró¿niæ siê istotnie od preparatu
innowacyjnego. Do uzyskania rejestracji leku
odtwórczego wymagane jest, aby 90% wyników tzw. wzglêdnej dostêpnoci biologicznej (stosunek pola powierzchni pod krzyw¹
zale¿noci stê¿eñ leku we krwi od czasu
(area under the curve - AUC), leku odtwórczego do leku innowacyjengo (AUCgeneryczny/AUCinnowacyjny) zawiera³o siê w
przedziale 80% - 125%. Równie¿ stosunki
maksymalnych stê¿eñ (Cmax) oraz czasu
wyst¹pienia stê¿enia maksymalnego (tmax)
leku odtwórczego i innowacyjnego powinny
zawieraæ siê w tym zakresie [4]. Oznacza
to, ¿e przy stosowaniu tej zasady potencjalna ró¿nica pomiêdzy lekiem odtwórczym i
innowacyjnym mo¿e siêgaæ a¿ 45% [38]. Na
jakoæ odpowiednika generycznego leku,
poza substancj¹ czynn¹, mog¹ mieæ wp³yw
substancje pomocnicze (ich wzajemny stosunek ilociowy, stosunek do substancji
czynnej), czy proces technologiczny ich
wytwarzania (aparatura, kolejnoæ wprowadzania poszczególnych komponentów, ró¿ne parametry procesów technologicznych)
[35]. Jak wspomniano wy¿ej leki generyczne badane s¹ na grupie zdrowych ochotników. Wyniki uzyskane przy badaniu takiej
grupy mog¹ znacznie odbiegaæ od wyników
uzyskanych w populacji chorych po transplanatcji narz¹dów. W niektórych krajach,
w tym w krajach Unii Europejskiej, a wiêc i
w Polsce od 1 sierpnia 2010 roku zosta³y
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przyjête bardziej restrykcyjne kryteria przy
badaniu biorównowa¿noci leków odtwórczych o w¹skim indeksie terapeutycznym.
Wed³ug nowych wytycznych Europejskiej
Agencji ds. Oceny Produktów Medycznych
(European Medicines Agency - EMA) akceptowany przedzia³ wyników AUC leku generycznego o w¹skim indeksie terapeutycznym powinien byæ zawê¿ony do 90,00 111,11% w 90% przedziale ufnoci. Dotyczy to równie¿ Cmax, jeli Cmax jest istotne ze wzglêdu na bezpieczeñstwo, skutecznoæ leku [23].
Badanie biorównowa¿oci leku
odtwórczego i innowacyjnego
Lek innowacyjny to lek oryginalny, którego sktuecznoæ i bezpieczeñstwo zosta³y
potwierdzone w odpowiednio zaprojektowanych i przeprowadzonych badaniach przedi klinicznych. Lek odtwórczy (generyczny)
wprowadzany jest na rynek po wyganiêciu
okresu ochrony patentu leku innowacyjnego trwaj¹cego zazwyczaj 20 lat (okres ten
w przpadku niektórych leków mo¿e zostaæ
wyd³u¿ony o kolejne 5 lat), jest zazwyczaj,
o 30% - 60% tañszy, ni¿ lek oryginalny, co
jest zwi¹zane z faktem, ¿e leki odtwórcze
przechodz¹ skrócon¹ cie¿kê rejestracji leku
(Abbreviated New Drug Application - ANDA).
Proces skróconej cie¿ki rejestracji leku
odtwórczego zosta³ okrelony po raz pierwszy w USA, w tzw. ustawie Hatch-Waxman
z 1984 roku. Zgodnie z zasadami opracowanymi w tym projekcie leki odtwórcze nie
musz¹ przechodziæ obowi¹zkowych dla leków innowacyjnych badañ przed- i klinicznych [11,15,18]. Wed³ug kryteriów ANDA lek
odtwórczy powinien zawieraæ identyczne
proporcje tej samej substancji czynnej co lek
innwacyjny (substancja aktywna nierzadko
kupowana jest u tego samego producenta
przez wielu producentów leków odtwórczych), podany powinien byæ t¹ sam¹ drog¹, proces produkcji leku powinien byæ zgodny z zasadami dobrej praktyki medycznej
(Good Medical Practice - GMP). Najistotniejszym elementem potrzebnym do rejestracji
leku odtwórczego jest wykazanie jego biorównowa¿noci z lekiem referencyjnym. Lek
generyczny mo¿e siê natomiast ró¿niæ z lekiem oryginalnym substancjami wype³niaj¹cymi tabletkê czy kapsukê wp³ywajacymi na
uwalnianie leku [37]. Lek generyczny mo¿e,
a nawet powienien ró¿niæ siê od leku innowacyjnego wielkoci¹, kszta³tem, kolorem,
opakowaniem i jego oznakowaniem. Umo¿liwia to chorym dostrzec ewentualn¹ zamianê dokonan¹ przez farmaceutê lub lekarza,
jeli taka zosta³aby dokonana przypadkowo
bez wiedzy chorego. Lek odtwórczy musi
byæ ponadto przepisany dla tego samego
wskazania terapeutycznego co lek referencyjny. Obecnie stwierdzenie identycznoci
chemiczno-fizycznej leku odtwórczego i innowacyjengo przy posiadaniu odpowiedniego sprzêtu jest proste, jednak stwierdzenie
identycznego dzia³ania biologicznego (biorównowa¿noci) u chorego jest nadzwyczaj
trudne. Zgodnie z zaleceniami Europejskiej
Agencji ds. Oceny Produktów Medycznych
(European Medicines Agency - EMA) standardowe badanie biorównowa¿noci leku
generycznego i leku innowacyjnego polega
na przeprowadzeniu badania randomizowanego, naprzemiennego (typu cross-over) u

12 do 36 zdrowych, doros³ych ochotników z
uwzglêdnieniem okresu wyp³ukiwania z
ustroju leku generycznego przed podaniem
leku innowacyjnego (washout period). Kluczowym elementem badania jest wykazanie jednakowej biorównowa¿noci leku generycznego i leku oryginalnego. Osi¹ga siê
to poprzez wykazanie podobnej biodostêpnoci leku generycznego i leku referencyjnego. Nie jest mo¿liwe okrelenie absolutnej biodostêpnoci w sposób bezporedni,
surrogatem systemowej ekspozycji na lek
jest wiêc okrelenie pola powierzchni pod
krzyw¹ zale¿noci stê¿eñ leku we krwi od
czasu (area under the curve - AUC) po podaniu pojedynczej dawki leku testowanego
i referencyjnego. Maksymalne stê¿enie leku
(Cmax) oraz czas jego osi¹gniêcia (tmax)
opisuj¹ natomiast szybkoæ absorpcji leku.
Biodostêpnoæ jest zazwyczaj badana w warunkach na czczo lub w razie szczególnych
wskazañ równie¿ po posi³ku. Dla celów statystycznych wszystkie dane s¹ przekszta³cane logarytmicznie przed przeprowadzeniem analizy statystycznej. Analiza staystyczna przeprowadzona jest z zastosowaniem procedury analizy wariancji (ANOVA)
i kalkulowana w 90% przedziale ufnoci dla
ka¿dego badanego parametru farmakokinetycznego (AUC i Cmax). Badany lek i lek
referencyjny s¹ uwa¿ane za biorównowa¿ne jeli zakres wartoci dla AUC, Cmax wynosi 80% - 125% w 90% przedziale ufnoci
(confidence interval - CI). Przedzia³ ufnoci
90% jest wyk³adnikiem ca³kowitej zmiennoci na któr¹ maj¹ wp³yw, zarówno zmiennoæ miêdzy- jak i wewn¹trzosobnicza oraz
liczebnoæ badanej grupy. Zmiennoæ ta jest
czynnikiem, który w istotny sposób wp³ywa
na zaakceptowanie lub odrzucenie testu biorównowa¿noci [4,33]. Ze wzglêdu na doniesienia o braku równowa¿noci biologicznej dla leków o w¹skim indeksie terapeutycznym niektóre agencje rejestracyjne ustali³y zawê¿one kryteria akceptacji równowa¿noci terapeutycznej dla tej grupy leków. Dla
przypomnienia leki o w¹skim indeksie terapeutycznym to leki, przy których stosowaniu obserwujemy mniej ni¿ dwukrotn¹ ró¿nicê pomiêdzy median¹ stê¿enia toksycznego (lethal dose - LD50), a median¹ stê¿enia terapeutycznego (effective dose ED50) we krwi lub mniej ni¿ dwukrotn¹ ró¿nicê pomiêdzy minimalnym stê¿eniem toksycznym, a minimalnym stê¿eniem terapeutycznym we krwi [30]. Od 1 sierpnia 2010
roku we wszystkich krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce obowi¹zuj¹ bardziej
restrykcyjne kryteria przy stwierdzaniu biorównowa¿noci leków odtwórczych o w¹skim indeksie terapeutycznym. Zgodnie z
wytycznymi EMA akceptowany przedzia³
wyników AUC leku generycznego powinien
byæ zawê¿ony do 90,00% - 111,11% w 90%
CI [23]. Kanadyjska agencja rejestracyjna
wprowadzi³a pojêcie leków o krytycznym
dawkowaniu (critical dose drugs), dla których równie¿ obowi¹zuj¹ zawê¿one kryteria akceptacji równowa¿noci biologicznej
(AUC 90% - 112%, Cmax 80% - 125%; 90%
CI) [20]. W tabeli I przedstawiono parametry farmakokinetyczne wymagane do rejestaracji leków generycznych w Europie, USA
i Kanadzie.
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Tabela I
Parametry farmakokinetyczne wymagane do rejestracji leków generycznych w EU, USA, Kanadzie.
Pharmacokinetic parameters required for registration of generic drugs in EU, USA and Canada.
Kraj

AU C

Cm ax

EU (w ty m Polska) - EM A

Wzglêdna rednia w artoæ AUC
leku badanego do referency jnego
pow inna zaw ieraæ siê w zakresie
80,0-125,0%; 90% CI
*Wzglêdna rednia w artoæ AUC
leku badanego do referency jnego
pow inna zaw ieraæ siê w zakresie
90,0% - 111,0%; 90% CI

Wzglêdna rednia w artoæ Cm ax
leku badanego do refernecy jnego
pow inna zaw ieraæ siê w zakresie
80,0% - 125,0%; 90% CI
*Wzglêdna rednia w artoæ Cm ax
leku badanego do referency nego
pow inna zaw ieraæ siê w zakresie
90,0% - 111,0%; 90% CI

*EU leki o w ¹skim indeksie
terapeuty czny m (1.08.2010 r.)

USA-FDA

Kanada

Na czczo i po posi³ku

Steady -state

Zale¿nie od leku

Wy j¹tkow o, jeli tak to w zglêdna rednia
w artoæ AUC, Cm ax, Cm in leku badanego
do referency jnego pow inna zaw ieraæ siê
w zakresie 80,0% - 125,0%; 90% CI
Jeli po podaniu 1 daw ki leku AUC
w zakresie 90% - 111%; 90% CI
- nie w y m agane

Leki o kontrolow any m uw alnianiu lub leki
z niskim Cm in po podaniu 1 daw ki.
Do rejestracji m og¹ by æ w ³aczeniu chorzy,
M o¿e by æ w y m agana
Wzglêdna rednia w artoæ AUC
Wzglêdna rednia w artoæ Cm ax
jeli podaw anie kilku daw ek m og³oby
standardow a
leku badanego do referency jnego leku badanego do referency jnego
stanow iæ zagro¿enie dla zdrow y ch
w y sokot³uszczow a
pow inna zaw ieraæ siê w zakresie pow inna zaw ieraæ siê w zakresie
ochotników.
dieta (takrolim us,
80,0% - 125,0%; 90% CI
Wzglêdna rednia w artoæ AUC, Cm in, Cm ax
80,0% - 125,0%; 90% CI
sirolim us)
leku badanego do referency jnego pow inna
zaw ieraæ siê w zakresie 80,0% - 125,0%;
90% CI
Wzglêdna rednia w artoæ AUC
Wzglêdna rednia w artoæ Cm ax
leku badanego do referency jnego leku badanego do referency jnego
pow inna zaw ieraæ siê w zakresie pow inna zaw ieraæ siê w zakresie
90% - 112%; 90% CI
80,0% - 125,0%; 90% CI

Badania biorównowa¿noci mog¹ byæ
przeprowadzone zarówno in vitro jak i in
vivo, w zale¿noci od rodzaju badanej substancji. Leki immunosupresyjne o krytycznym dawkowaniu/w¹skim indeksie terapeutycznym musz¹ zostaæ poddane badaniu in
vivo. Jedynie w przypadku leków generycznych (chemicznych) dobrze rozpuszczalnych i dobrze wch³anialnych (klasa I wg klasyfikacji Biopharmaceutics Classification
System - BCS) rejestracja mo¿e odbyæ siê
na podstawie badania uwalniania leku in vitro [48]. W niektórych krajach agencje odpowiedzialne za rejestracjê leków wyra¿aj¹
zgodê na przeprowadzenie badañ in vitro
równie¿ w przypadku generycznych leków
immunosupresyjnych, ale dotyczy to jedynie sytuacji, jeli wiêcej ni¿ jedna dawka leku
generycznego wprowadzana jest na rynek.
Dla przyk³adu: biorównowa¿noæ takrolimusu w dawce 5 mg powinna byæ badana in
vivo, ale dawki 0,5 mg, 1 mg przy oceny biorównowa¿noci mog¹ byæ poddane testom
rozpuszczalnoci in vitro. W niektórych sytuacjach przy badaniu biorównowa¿noci
mo¿e byæ wymagane osi¹gniêcie stanu równowagi stê¿enia leku (steady state; zazwyczaj 5 okresów t 1/2), dla jego uzyskania
wymagane jest podanie kilku dawek leku.
Dotyczy to substancji o kontrolowanym
uwalnianiu lub kiedy po podaniu jednej dawki
leku osi¹gane s¹ zbyt niskie stê¿enia leku,
niemierzalne dostêpnymi metodami laboratoryjnymi. Podanie kilku dawek leku mo¿e
byæ jednak zbyt ryzykowne dla zdrowych
ochotników. W takiej sytuacji badaniu testu
biorównowa¿noci mog¹ byæ poddawani
chorzy, u których lek ten ma mieæ zastosowanie [23]. Biorównowa¿noæ zazwyczaj
jest definiowana dla leku odtwórczego w
relacji do leku oryginalnego. Dwa ró¿ne leki
generyczne o tych samych w³aciwociach
nie spe³niaj¹ wiêc automatycznie kryteriów
biorównowa¿noci, szczególnie jeli to s¹
leki o w¹skim indeksie terapeutycznym.
Lek generyczny powienien wywo³ywaæ

Wy m agane

podobn¹ odpowied kliniczn¹, oraz wykazywaæ podobny profil bezpieczeñstwa, jak
lek innowacyjny. Wa¿ne w tym aspekcie jest,
aby substancje pomocnicze, stabilizuj¹ce
(tzw. wype³niacze) nie mia³y w³asnego dzia³ania farmakologicznego, nie wp³ywa³y na
wch³anianie substancji czynnej, czy te¿ nie
powodowa³y dzia³añ niepo¿¹danych. Obecnoæ odmiennych wype³niaczy w leku odtwórczym wi¹¿e siê te¿ z ryzykiem powstania tzw. dekompozycji leku generycznego.
Substancje aktywne mog¹ bowiem wchodziæ
w reakcje z otoczk¹ tabletki. Mniejsza stabilnoæ preparatu mo¿e tak¿e zmieniaæ odpornoæ na warunki przechowywania (temperaturê, wilgotnoæ) a wiêc szybkoæ starzenia siê leku. Niestety mo¿e siê zdarzyæ,
ze zmiana rodka konserwuj¹cego czy innej substancji wype³niaj¹cej mo¿e spowodowaæ wyst¹pienie dzia³ania niepo¿¹danego lub wp³yn¹æ na obni¿enie skutecznoci
klinicznej preparatu [51]. Konsekwencje takiego dzia³ania mog¹ byæ rozliczne, od ³agodnych, przemijaj¹cych, do powoduj¹cych
koniecznoæ hospitalizacji, istotne trwa³e
upoledzenie. Dla unikniêcia powik³añ zwi¹zanych z nieodpowiedni¹ ekspozycj¹ na lek
korzystne by³oby okrelenie indywidualnej
biorównowa¿noci leku odtwórczego i innowacyjnego [42]. W tym celu nale¿a³oby jednak, przeprowadziæ dobrze zaprojektowane
badania kliniczne. Przy stosowaniu leków
odtwórczych nale¿y pamiêtaæ, aby korzyci
ekonomiczne p³yn¹ce z ich stosowania nie
pozostawa³y jedynym kryterium przy dokonywaniu ich wyboru. Szczególnie dotyczy to
leków o w¹skim indeksie terapeutycznym,
a wiêc o niewielkiej ró¿nicy pomiêdzy dawk¹ terapeutyczna a toksyczn¹. Na marginesie, leki o krytycznym dawkowaniu wymagaj¹ czêstego monitorowania stê¿eñ we
krwi, co dodatkowo mo¿e podnosi koszty leczenia, w bilansie korzyci/straty przy stosowaniu leków o w¹skim indeksie terapeutycznym aspekt ten powienien zostaæ
uwzglêdniony.
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Nie, z w y j¹tkiem pew ny ch leków.
Wzglêdna rednia w artoæ Cm in leku
badanego do referency jnego pow inna
zaw ieraæ siê w zakresie 80,0% - 125,0%;
90% CI

Czynniki wp³ywaj¹ce na
biodostêpnoæ leków generycznych
u chorych po transplantacji narz¹dów
Testy biorównowa¿noci odtwórczych
leków immunosupresyjnych przeprowadzone u zdrowych ochotników, po podaniu pojedynczej dawki leku nie odzwierciedlaj¹ rzeczywistej biodostêpnoci wystêpuj¹cej u
chorych po zabiegu transplantacji narz¹dów.
U chorych poddanych zabiegowi transplantacji czêsto bowiem obserwuje siê wspó³istniej¹ce choroby przewlek³e, jak np. cukrzycê, neuropatiê wegetatywn¹, przyjmuj¹ oni wiele innych leków nieimmunosupresyjnych i immunosupresyjnych wykazuj¹cych szereg interakcji, które mog¹ istotnie
wp³ywaæ na profil farmakokinetyczny leku
odtwórczego. Chorzy po transplantacji narz¹dow mog¹ ponadto wykazywaæ du¿¹
zmiennoæ wewn¹trz- i miêdzyosobnicz¹ w
ekspozycji na badany lek wynikaj¹c¹ zarówno z czynników genetycznych jak i fizjologicznych (motoryka przewodu pokarmowego, pH soku ¿o³¹dkowego, czynniki hormonalne). Dla przyk³adu, w wyniku przeprowadzenia testu rozpuszczalnoci in vitro innowacyjnego mykofenolanu mofetylu i 14 odtwórczych jego postaci, wykazano, ¿e o ile
w pH 1,1 preparaty generyczne, jak i lek innowacyjny wykazywa³y zbli¿on¹ rozpuszczalnoæ, to przy pH 4,5 ró¿nica pomiêdzy
lekiem innowacyjnym, a lekami generycznymi w 30 min badania siêga³a ponad 60%.
Istotne ró¿nice widoczne by³y nie tylko pomiêdzy lekiem innowacyjnym, a lekami generycznymi, ale te¿ pomiêdzy poszczególnymi lekami odtwórczymi. Warto przypomnieæ, ¿e w warunkach fizjologicznych zakres pH w ¿o³¹dku mo¿e siê wahaæ (pH 1,04,5), tak du¿a zmiennoæ w rozpuszczalnoci pomiêdzy lekami generycznymi a lekiem
innowacyjnym, czy pomiedzy substancjami
generycznymi mo¿e w istotny sposób wp³yn¹æ na rozpuszczalnoæ substancji zanim
opuci ona ¿o³¹dek, a wiêc mo¿e opóniaæ
Tmax i obni¿aæ Cmax [13,43,44]. Biodostêp111

noæ leku mo¿e ulec równie¿ istotnej zmianie przy podawaniu leku z posi³kiem. Równie¿ palenie tytoniu mo¿e mieæ istotny wp³yw
na biodostepnoæ leku (do badania biorównowa¿noci leku odtwórczego kwalifikowane s¹ osoby niepal¹ce tytoniu). Stosowane
dodatkowo inne leki immunosupresyjne i
nieimmunosupresyjne mog¹ wp³ywaæ na
funkcjê w¹troby, nerek zaburzaj¹c tym metabolizm leków immunosupresyjnych.
Szczególnie istotne mog¹ byæ wszystkie w/
w czynniki przy stosowaniu leków o krytycznym dawkowaniu/w¹skim indeksie terapeutycznym do których zaliczana jest wiêkszoæ
leków immunosupresyjnych. W praktyce
mo¿e zaistnieæ sytuacja, gdy ró¿nice miedzy dwoma lekami generycznymi dla tego
samego leku oryginalnego bêd¹ wiêksze,
ni¿ ró¿nice miêdzy ka¿dym z nich z osobna, a lekiem referencyjnym. Poza tym standardy kontroli wewnêtrznej ró¿ni¹ siê u poszczególnych producentów. Wyj¹tkowo dotkliwe mog¹ byæ konsekwencje nieadekwatnej immunosupresji przy zamianie leku innowacyjnego na lek odtwórczy u chorych
wysokiego ryzyka immunologicznego oraz
u chorych z nawracaj¹cymi powa¿nymi infekcjami. U takich chorych destabilizacja raz
osi¹gniêtej równowagi podczas wprowadzania odtwórczych leków immunosupresyjnych mo¿e byæ obarczona zwiêkszonym ryzykiem wyst¹pienia procesu ostrego odrzucania czy rozwoju zagra¿aj¹cej ¿yciu infekcji. Chorzy ci, w sytuacji kiedy skuteczny
koktail leków immunosupresyjnych zosta³
dobrany nie powinni byæ nara¿ani na ryzyko wyst¹pienia powa¿nych powiklañ zwi¹zanych z under lub overimmunosuppression.
Choroby wp³ywaj¹ce na absorpcjê
leku
U wielu chorych poddanych transplantacji narz¹du stwierdza siê zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego. Mog¹ one
byæ wynikiem stosowania niektórych leków
immunosupresyjnych, jak np. wystêpowanie
biegunki przy stosowaniu mykofenolanu
mofetylu/sodu. Biegunka mo¿e byæ te¿ wynikiem d³ugoletniej cukrzycy, stosowania
szerokospektralnej antybiotykoterapii. Zaburzenia te mog¹ istotnie wp³ywaæ na absorpcjê leków. Wykazano, ¿e u chorych z cukrzyc¹ wch³anianie cyklosporyny A jest obni¿one lub opónione, w porównaniu z
chorymi bez cukrzycy [13,43].
Mukowiscydoza równie¿ mo¿e powodowaæ istotne zmiany w szybkoci i w zakresie absorpcji leków podanych doustnie. Absorpcja zarówno takrolimusu jak i cyklosporyny A, zwi¹zków lipofilnych, mo¿e ulec
zmniejszeniu przy zaburzeniach wch³aniania t³uszczów, które mo¿na obserwowaæ u
chorych z chorobami zapalnymi dróg zó³ciowych, jelita cienkiego, czy podczas przyjmowania ¿ywic jonowymiennych wi¹¿¹cych
kwasy t³uszczowe w przewodzie pokarmowym [26,41].
Doæ powszechna jest nietolerancja laktozy, dotyczy ok 70% populacji ogólnej. Przy
wspó³istnieniu ze stanami zapalnymi jelit
nietolerancja laktozy mo¿e objawiaæ siê
uporczyw¹ biegunk¹, co w konsekwencji
mo¿e doprowadzaæ do upoledzonego
wch³aniania leków immunosupresyjnych.
Laktoza jest natomiast chêtnie stosowanym
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wype³niaczem w lekach immunosupresyjnych, a jej iloæ mo¿e siê znacznie ró¿nic
pomiêdzy lekiem innowacyjnym i lekiem generycznym [16].
Rasa
Afroamerykanie oraz niektóre populacje
azjatyckie z odbiegaj¹cym, od najczêciej
wystêpuj¹cego, modelem absorpcji leków
immunosupresyjnych s¹ zazwyczaj niedoreprezentowani podczas badañ nad biorównowanoci¹ leku odtwórczego i referencyjnego. Populacje te zazwyczaj charakteryzuje wysoce zmienna absorpcja/ekspozycja
na leki immunosupresyjne spowodowana
odmienn¹ jelitow¹ ekspresj¹ glikoproteiny P
(ABCB1) oraz polimorfizmami genów dla
cytochromu CYP3A w stosunku do rasy kaukaskiej (obecnoæ allelu CYP3A5*1 mo¿e
odpowiadaæ za koniecznoæ stosowania wy¿szych dawek sirolimusu i takrolimusu) [19].
Interakcje lekowe pomiêdzy samymi lekami
immunosupresyjnymi oraz pomiêdzy lekami immunosupresyjnymi i nieimmunosupresyjnymi mog¹ równie¿ istotnie wp³ywaæ na
farmakokinetykê leków immunosupresyjnych w tych populacjach [8,32].
Interakcje pokarmowe
Zazwyczaj na ulotce produktu leczniczego istnieje informacja, czy lek nale¿y przyjmowaæ z posi³kim, czy na czczo. Ró¿nice w
interakcjach pomiêdzy pokarmem a przyjmowanym lekiem generycznym w stosunku do leku innowacyjnego mog¹ mieæ potencjalnie grone konsekwencje. Przyk³adowo generyczna postaæ cyklosporyny A
(SangCyA) zosta³a zarejestrowana jako biorównowa¿na z Neoralem; produkt jednak
zosta³ wycofany w USA w 2000 roku, gdy
wykazano, ¿e sok jab³kowy istotnie wp³ywa³
na farmakokinetykê leku [21]. Nie obserwowano takiej interakcji przy stosowaniu Neoralu z sokiem jab³kowym. Bior¹c pod uwagê potencjalne konsekwencje interakcji pomiêdzy lekiem a posi³kiem, biorównowa¿noæ odtwórczych leków generycznych,
zw³aszcza lipofilnych, powinna byc oceniana zarówno w warunkach na czczo, jak i
podczas stosowania bogatot³uszczowego
posi³ku. Zalecenia te zosta³y uwzglêdnione
w wytycznych FDA dla takrolimusu i sirolimusu, dla których przy badaniu biorównowa¿noci zalecane jest badanie zarówno w
warunkach na czczo, jak i po posi³ku [27].
Interakcje z innymi
nieimmunosupresyjnymi lekami
Obecna definicja biorównowa¿noci nie
wymaga badania wp³ywu innych, równoczenie stosowanych leków immunosupresyjnych b¹d nieimmunosupresyjnych na stê¿enia odtwórczych leków immunosupresyjnych. Nie wymagana jest te¿ ocena ich skutecznoci. Istotnoæ takich interakcji jest
czêsto niedoceniana u chorych po transplantacji narz¹dów. Opisano bowiem wiele intrakcji lekowych, które mog¹ wyst¹piæ w tej
populacji chorych. Kovarik i wsp. badali
wp³yw dwóch ró¿nych preparatów cyklosporyn (Neoral vs Gengraf) na farmakokinetykê sirolimusu. W badaniu typu cross-over z
zastosowaniem pojedynczej dawki zauwa¿ono, ¿e u chorych otrzymuj¹cych Gengraf
wystêpowa³o istotnie ni¿sze maksymalne
stê¿enie sirolimusu (o 17% w porównaniu z
Neoralem; (p< 0,0003). AUC dla sirolimusu

by³ istotnie ni¿szy przy stosowaniu Gengrafu w porównaniu z Neoralem (p=0,0410)
[28]. Przyjmowanie zió³ mo¿e równie¿ istotnie wp³ywaæ na biodostêpnoæ leków immunosupresyjnych.
Dzieci
Szczególnie wiele uwagi powiêca siê
zastosowaniu leków immunosupresyjnych u
dzieci. Wiêkszoæ dostêpnych komercyjnie
leków immunosupresyjnych nie ma rejestracji do stosowania w populacjach pediatrycznych. Ograniczona jest równie¿ liczba badañ klinicznych oceniaj¹cych skutecznoæ i
bezpieczeñstwo leków immunosupresyjnych
w tej populacji [2]. U dzieci istnieje wiele
czynników, które mog¹ wp³ywaæ na farmakokinetykê leków: dojrzewanie wielu enzymów bior¹cych udzial w metabolimie leków,
zmienny zakres pH w ró¿nych odcinkach
przewodu pokarmowego w zale¿noci od
wieku, upoledzona sekrecja cewek nerkowych do wieku 6-12 miesiêcy [5,24]. Wszystkie te czynniki w sposób istotny mog¹ wp³ywnaæ na biodostêpnoæ leków generycznych.
Stosowanie leków generycznych o w¹skim
indeksie terapeutycznym w tej grupie chorych wymaga wiêc cis³ego monitorowania
stê¿eñ tych leków.
Leki generyczne w Polsce
Stosowanie leków generycznych w Polsce, podobnie jak w innych krajach Europy
rodkowo-Wschodniej, by³o powszechne w
okresie komunizmu. Z przyczyn oczywistych
ograniczony by³ wówczas w naszym kraju
dostêp do leków oryginalnych. Przyst¹pienie Polski w 2004 roku do Unii Europejskiej
(European Union - EU) zaowocowa³o koniecznoci¹ harmonizacji polskiego prawa
farmaceutycznego z unijnym. Polska uproci³a wiêc procedury legislacyjne dla leków
generycznych, i tak jeli rejestracja dotyczy
produktu, który jest zarejestrowany co najmniej 8 lat w jednym z krajów EU, i jeli lek
generyczny jest istotnie podobny do leku
oryginalnego, firma farmaceutyczna rejestuj¹ca lek nie musi dostarczaæ dokumentacji
przedklinicznej. Procedura rejestracyjna
leku nada³ trwa jednak, w porównaniu z innymi krajami, zbyt d³ugo, rednio od roku
do dwóch lat [52- 54].
Jak wspomniano wy¿ej od 1 sierpnia
2010 roku w Polsce obowi¹zuj¹ nowe wytyczne dotycz¹ce badañ biorównowa¿noci
leków generycznych i innowacyjnych - owoc
klikuletniego opracowania przez EMA. W
przypadkach w¹tpliwych, nie wyjanionych
do koñca przez EMA pomocne mog¹ byæ
równie¿ wytyczne wiatowej Organizacji
Zdrowia (Word Health Organization - WHO),
FDA, Miêdzynarodowej Konferencji ds. Harmonizacji (International Conference on Harmonization - ICH) . W chwili obecnej Polska
ma dobrze rozwiniêty rynek leków generycznych, mo¿na go scharakteryzowaæ jako
wysokoobjêtociowy, niskobud¿etowy. Nie
dotyczy to rynku generycznych leków immunosupresyjnych stosowanych u chorych po transplantacji narz¹dów (z wyj¹tkiem
azatiopryny i glikokortykosteroidów, które nie
nale¿¹ do grupy leków o w¹skim indeksie
terapeutycznym), których stosowanie w
chwili obecnej jest marginalne. Wydaje siê
jednak, ¿e w najbli¿szym czasie sytuacja
mo¿e siê zmieniæ. Nale¿y bowiem pamiê-
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taæ, ¿e o ile w pierwszym roku po zabiegu
transplantacji koszt leków immunosupresyjnych w kompleksowej opiece potransplantacyjnej stanowi jedynie 15-25%, o tyle w
kolejnych latach po zabiegu transplantacji
koszty leków immunosupresyjnych siêg¹j¹
do 90% kosztów ca³kowitej opieki potransplantacyjnej [3]. W ostatnim czasie w naszym kraju dosz³o do rejestracji wielu generycznych leków immunosupresyjnych o w¹skim indeksie terapeutycznym, czêsto zarejestrowanych jest kilka preparatów dla
tego samego leku referencyjnego, i tak w
przypadku mykofenolanu mofetylu na licie
refundacyjnej znajduje siê 3 preparaty, 2 dla
cyklosporyny A, na rejestracjê i umieszczenie na licie refundacyjnej czeka wiele innych odtwórczych leków immunosupresyjnych. Nie wspominaj¹c o tym, ¿e ka¿dy z
tych preparatów wystêpuje pod ró¿nymi
postaciami, w ró¿nych dawkach. Istotnym
bowiem czynnikiem wp³ywaj¹cym na rynek
leków jest tzw. cena refundacyjna leku.
Agencje rejestracyjne operuj¹ systemami
reguluj¹cymi ceny refundacji. W komunikacie Ministerstwa Zdrowia, by³y propozycje,
aby pierwszy rejestrowany lek generyczny
by³ co najmniej 25% tañszy, ni¿ lek oryginalny, cena drugiego leku generycznego
powinna byæ ni¿sza o kolejne 25%, a nastêpne leki generyczne nie mog¹ mieæ wy¿szej ceny ni¿ najtañszy generyczny lek w
terapeutycznej grupie leków. Obecnie w
Polsce wspó³zawodnictwo pomiêdzy firmami farmaceutycznymi g³ównie opiera siê na
wielkoci rabatu udzielanego hurtowniom
leków/aptekom przez firmy farmmaceutyczne, planuje siê jednak aby ceny i mar¿e na
leki refundowane by³y sztywne, co ma pomóc w realizacji za³o¿onego, sztywnego
17% limitu wydatków na refundacjê leków
przez NFZ. W Polsce, podobnie jak w wielu
innych krajach, farmaceuta mo¿e zamieniæ
lek oryginalny na generyczny, o ile lekarz
nie zaznaczy na recepcie NZ (nie zamieniaæ). W przypadku zamiany leku z oryginalnego na odtwórczy farmaceuta powinien
o tym fakcie poinformowac pacjenta, a ten
lekarza prowadz¹cego. Ma to szczególne
znaczenie w przypadku stosowania leków
o w¹skim indeksie terapeutycznym. Umo¿liwi to odpowiednie monitorowanie skutecznoci i bezpieczeñstwa odtwórczych preparatów immunosupresyjnych. W najbli¿szym
czasie planuje siê wprowadzenie zaleceñ terapeutycznych dla lekarzy w lecznictwie
otwartym (tzw. receptariusz) zawieraj¹cy
wykaz leków do stosowania w konkretnych
schorzeniach w leczeniu otwartym, które
maj¹ byæ jednoczenie skuteczne i racjonalne kosztowo.
Nadzór podczas zamiany leku
immunosupresyjnego oryginalnego
na generyczny oraz generycznego
na generyczny
Wiêkszoæ krajów posiada przepisy
prawne pozwalaj¹ce na substytucjê leku innowacyjnego poprzez biorównowa¿ny lek
generyczny. W przypadku prowadzenia chorych po transplantacji narz¹du nierzadko
inni, ni¿ transplantolodzy, lekarze mog¹
przepisywaæ leki immunosupresyjne, a wiêc
maj¹ oni mo¿liwoæ substytucji leku innowacyjnego przez lek odtwórczy. Taki system
mo¿e generowaæ wiele problemów. Wy-

obramy sobie bowiem sytuacjê, ¿e jest kilka dostêpnych postaci generycznych dla inowacyjnego leku immunosupresyjnego. Przy
braku odpowiedniego nadzoru chory mo¿e
byæ nara¿ony na stosowanie kilku ró¿nych
leków generycznych dostêpnych na rynku,
a ka¿dy produkt mo¿e mieæ potencjalnie odmienne w³aciwoci farmakokinetyczne.
Obecnie ¿aden kraj nie ma dobrego systemu rejestrowania zamian z leku oryginalnego na generyczny, lub z leku generycznego
na inny lek generyczny. W zwi¹zku z brakiem takich systemowych rozwi¹zañ monitorowanie skutecznoci i bezpieczeñstwa
leków generycznych zale¿y jedynie od zg³aszalnoci przez samego chorego jakichkolwiek objawów ubocznych. Konieczne staje
siê zatem edukowanie lekarzy w tym zakresie i rozwijanie programów zajmuj¹cych siê
tym zagadnieniem. FDA ju¿ od 1938 roku
bada leki odtwórcze wchodz¹ce na rynek,
ka¿emu nadawany jest dwuliterowy kod okreslaj¹cy jego równowa¿noæ terapeurtyczn¹
z lekiem innowacyjnym (A, B). Jeli pierwsz¹ liter¹ kodu jest A, oznacza to, ¿e FDA
uznaje produkt za terapeutycznie równowa¿ny z lekiem oryginalnym. Litera B informuje o ró¿nicach w równowa¿noci terapeutycznej, niepozwalaj¹cych uznaæ leku za substytut. W przypadku leków terapeutycznie równowa¿nych (oznaczonych jako A), druga litera kodu zawiera informacje na temat testów biorównowa¿noci, prowadzonych
przez FDA. Je¿eli produkty lecznicze s¹ równowa¿ne ca³kowicie (terapeutycznie i biologicznie), generyk oznaczany jest symbolem
'AA'. W innej sytuacji biorównowa¿noæ jest
"zasadniczo podobna" pod wzglêdem skutecznoci i bezpieczeñstwa (zamiennik wprowadzany jest do obrotu ze znakiem 'AB') [4].
Taka definicja a' priori dopuszcza odchylenia, co w przypadku stosowania leków o
w¹skim indeksie terapeutycznym wydaje siê
trudne do zaakceptowania. Wydaje siê wiêc,
¿ jeli lekarz zmienia lek z innowacyjnego na
odtwórczy u chorych po transplantacji narz¹du, lub w³¹cza lek de novo konieczny jest
system nadzoru nad chorym. cis³e monitorowanie farmakokinetyczne leku generycznego oraz monitorowanie kliniczne chorych
powinno zostaæ wdro¿one a¿ do okresu osi¹gniecia przez nich stabilnoci farmakokinetycznej, farmakodynamicznej i klinicznej.
Nale¿y w tym okresie obserwowaæ chorych
w kierunku wystêpowania objawów ostrego
odrzucania przeszczepionego narz¹du, czêstoci wystêpowania infekcji, cukrzycy, nadcinienia têtniczego, nowotworów. Koniecznoæ cis³ego monitorowania chorego, ewentualne leczenie powik³añ, koniecznoæ hospitalizacji mog¹ bowiem istotnie wp³yn¹æ niekorzystnie na bilans: koszty/korzyci przy
stosowaniu leków generycznych.
Badania kliniczne leków
generycznych w transplantologii
W literaturze medycznej istnieje anegdotyczna liczba badañ klinicznych porównuj¹cych skutecznoæ, bezpieczeñstwo immunosupresyjnych leków innowacyjnych z lekami
odtwórczymi, a jeli nawet s¹ one przeprowadzane to czêsto nie posiadaj¹ statystycznej mocy, aby wykazaæ istotne ró¿nice pomiêdzy badanymi preparatymi. Wynika to z
faktu, ¿e liczebnoæ chorych wymagana przy
tego typu przedsiêwziêciach znacznie prze-
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kracza liczebnoæ chorych potrzebn¹ do
przeprowadzenia III fazy badania klinicznego wymaganego do rejestracji leku innowacyjnego [31]. Ponadto czêsto badania te
obarczone s¹ ró¿nymi innymi b³êdami metodologicznymi. Dla przyk³adu, przy porównywaniu skutecznoci i bezpieczeñstwa
Neoralu z preparatem Sandimmun, przeprowadzonego na grupie 466 chorych po
transplantacji nerki, przy konwersji w stosunku 1:1, mimo ¿e nie jest to lek odtwórczy, nie wykazano istotnej ró¿nicy w czêstoci wystêpowania objawów ubocznych,
nie obserwowano te¿ ró¿nicy w czynnoci
nerki przeszczepionej po zamianie preparatu z Sandimmun na Neoral, mimo zwiêkszonej ekspozycji na lek o potencjale nefrotoksycznym [50]. Z dostêpnych w literaturze medycznej nielicznych doniesieñ z
badañ klinicznych niejednokrotnie p³yn¹
odmienne wnioski, które dodatkowo nie
pozwalaj¹ na zajêcie racjonalnego stanowiska w kwestii dotycz¹cej stosowania odtwórczych leków immunosupresyjnych u
chorych po zabiegu transplantacji narzadów.
Dla przykladu, w jednym z badañ klinicznych przy porównywaniu oryginalnej i
odtwórczej postaci cyklosporyny A (Neoralu, n=100 versus Gengraf, n=88), wykazano, ¿e chorzy przyjmuj¹cy Gengraf mieli
istotnie wy¿szy odsetek ostrego odrzucania w porównaniu z grup¹ chorych leczon¹
Neoralem (39% versus 25%, p=0,04), czêciej te¿ stwierdzano u nich kolejny epizod
ostrego odrzucania (13% versus 4%,
p=0,03), chorzy leczeni Gengrafem czêciej
te¿ wymagali leczenia odrzucania przeciwcia³ami (19% versus 8%, p=0,02) [49]. Z
kolei s¹ równie¿ wyniki badañ prezentuj¹ce, ¿e po konwersji leczenia z Neoralu na
Gengraf (n=43) nie obserwowano zmian w
czynnoci graftu, nie obserwowano te¿ nowych epizodów ostrego odrzucania, nie
by³o te¿ koniecznoci istotnej modyfikacji
dawki leku, nie zmienia³ siê te¿ profil toksycznoci [7]. W innym obserwacyjnym badaniu klinicznym wykazano 20% ró¿nicê w
stê¿eniu cyklosporyny A pomiêdzy lekiem
referencyjnym i generycznym [39]. W kolejnym badaniu randomizowanym, wieloorodkowym przeprowadzonym u 99 chorych porównuj¹cym inn¹ postaæ generyczn¹ cyklosporyny A, Equoral z Neoralem, nie
wykazano istonych ró¿nic w dawce leku badanego i referencyjnego, porównywalne
by³y te¿ stê¿enia leku we krwi. Nie stwierdzono te¿ w grupie z Equoralem epizodu
ostrego odrzucania, tolerancja i czêstoæ
wystêpowania objawów niepo¿¹danych
by³a równie¿ podobna w obydwu grupach
chorych [56]. Podobne wyniki badañ uzyskano w innym badaniu porównuj¹cym
Neoral z Neoimmunem/Equoralem, n=59
chorych [14]. Dla równowagi, w kolejnym
badaniu przeprowadzonym u chorych de
novo po transplantacji nerki, opisywana jest
istotnie wy¿sza czêstoæ wystêpowania
procesu ostrego odrzucania u chorych leczonych Equoralem versus Neoralem (60%
versus 25%, p<0,05). Równie¿ dawka, stê¿enie we krwi cyklosporyny generycznej
oraz stê¿enie kreatyniny by³y istotnie gorsze w grupie otrzymuj¹cych lek generyczny, w porównaniu z lekiem oryginalnym [47].
Wymienione wy¿ej badania kliniczne z za-
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stosowaniem generycznych postaci cyklosporyny nie pozwalaj¹ na wyci¹gniêcie jednoznacznego wniosku co do skutecznoci i
bezpieczeñstwie stosowania odtwórczych
postaci cyklosporyny. Wszystkie one maj¹
dodatkowe ograniczenie - krótki, 6. miesiêczny okres obserwacji.
Przeprowadzane s¹, równie¿ w anegdotycznej liczbie, badania kliniczne z innymi
ni¿ cyklosporyna A lekami odtwórczymi. W
przypadku takrolimusu lek oryginalny badano w stosunku do generycznego (TacroBell),
n=96. Badanie by³o wieloorodkowe i nie
wykaza³o niekorzystnego profilu skutecznoci i bezpieczeñstwa (czêstoæ epizodów
ostrego odrzucania wynosi³a 10.6%, prze¿ycie przeszczepu 96,8% [25]. Z kolei przy
badaniu innego leku odtwórczego dla takrolimusu (Tenacrine) przeprowadzonego w
badaniu otwartym, prospektywnym, randomizowanym, kontrolowanym wykazano, ¿e
u chorych leczonych Tenacrinem (n=121)
versus Prograf (n=101) stê¿enia takrolimusu by³y ni¿sze przy stosowaniu leku generycznego oraz, ¿e czêstoæ wystêpowania
procesu ostrego odrzucania by³a wy¿sza w
grupie leczonej lekiem odtwórczym 20,8%
versus 11,8% przy stosowaniu Prografu,
p=0,08 [22]. Zdarza siê równie¿, ¿e leki
odtwórcze s¹ lepsze ni¿ lek oryginalny przyk³adem mo¿e byæ takrolimusu LCP-tacroTM. Lek rozpocz¹³ procedurê rejestracyjn¹ dla leku innowacyjnego poniewa¿ jego
biodostêpnoæ przekracza³a o 31% biodostêpnoæ leku oryginalnego, a wiêc by³a
wy¿sza, ni¿ zak³adany dla leków generycznych górny limit 20%. Obecnie trwa II faza
wieloorodkowego, prospektywnego, randomizowanego badania klinicznego przeprowadzanego u chorych po transplantacji w¹troby de novo oraz konwertowanych z Prografu na LCP -tacroTM [9].
Podobnie jak w przypadku generycznych
postaci cyklosporyny, tak i w przypadku badañ oceniaj¹cych generyczne postacie takrolimusu nie mo¿na wyciagn¹æ jednoznacznych wniosków, ponownie czas obserwacji
wspomnianych wy¿ej badañ klinicznych wynosi 6 miesiêcy.
Porównuj¹c innowacyjny mykofenolan
sodu (Myfortic) versus postaæ generyczn¹
leku (Femulan) wykazano, ¿e zawartoæ
substancji aktywnej w obydwu preparatach
zawiera³a siê w zakresie 90-110%, CI 90%.
W pH 1,2 (warunki jak w ¿o³¹dku) rozpuszczalnoæ by³a znikoma dla obydwu preparatów i uwalnianie leku nie przekraczy³o 2%
dla obydwu postaci. W pH 6,8 (warunki jak
w jelicie cienkim) wykazano natomiast, ¿e
lek oryginalny mia³ rozpuszczalnoæ siêgaj¹c¹ 104,9% (104,0 -105,5%), a lek odtwórczy jedynie 62,3% (51,3 - 67,7%); p=0,04
[17].
Anegdotyczne, z krótkim okresem obserwacji s¹ równie¿ wyniki badañ klinicznych
porównuj¹cych skutecznoæ i bezpieczeñstwo oryginalnego mykofenolanu mofetylu
(CellCept) i jego postaci odtwórczych. W
badaniu Abdallaha i wsp, mimo ¿e badanie
by³o prospektywne, otwarte, randomizowane, z 2-letnim okresem obserwacji, liczebnoæ w badanych grupach by³a niska i wynosi³a odpowiednio 8 chorych w grupie z lekiem oryginalnym i 10 chorych w grupie z
lekiem odtwórczym. Wyników dwuletnich,
mimo ¿e zachêcaj¹ce (ostre odrzucanie
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stwierdzono u 1 chorego w ka¿dej grupie,
stê¿enia kreatyniny by³y porównywalne, 2letnie prze¿ycie chorych wynosi³y w obydwu
grupach chorych 100%), nie mo¿na ekstrapolowaæ na ogóln¹ praktykê kliniczn¹ ze
wzglêdu na ma³¹ liczebnoæ chorych. [1].
Podobnie w badaniu klinicznym przeprowadzonym przez Videla i wsp. liczba pacjentów konwertownych z oryginalnego mykofenolanu mofetylu na lek odtwórczy wynosi³a jedynie 13 chorych. Trudno wiêc wyci¹gaæ wnioski, nawet jeli w wyniku badania
wykazano, ¿e podczas 12 miesiêcznej obserwacji czynnoæ graftu nerkowego pozostawa³a stabilna [55]. Ma³a liczebnoæ chorych (n=17), brak grupy kontrolnej, krótki
okres obserwacji obserwowano równie¿ w
badaniu, gdzie zarówno mykofenolan mofetylu jak i takrolimus by³y pod postaci¹ generycznych odpowiedników, st¹d mimo
zadowalaj¹cego profilu skutecznoci, bezpieczeñstwa nie mo¿na wyników uzyskanych z tego badania ekstrapolowaæ na populacjê ogóln¹ chorych po transplantacji
narz¹dów [34]. W trakcie IV fazy jest badanie kliniczne otwarte, wieloorodkowe, randomizowane, z zadowalaj¹c¹ liczebnoci¹
chorych (n=100). Badanie ma na celu porównanie profilu farmakokinetycznego oryginalnej postaci mykofenolanu mofetylu
(CellCept) z postaci¹ generyczn¹ (Myfenax). Zgodnie bowiem z konsensusem opracowanym przez ekspertów zajmuj¹cych siê
zagadnieniem monitorowania MPA, u chorych o zwiêkszonym ryzyku wyst¹pienia procesu ostreo odrzucania, czy to na skutek
wyjciowego stanu immunologicznego, czy
na skutek stosowania nieadekwatnej immunosupresji takie monitorowanie jest zalecane [29]. Nale¿y przy tym zwróciæ uwagê, ¿e
przy badaniu ekspozycji na MPA poprzez
zastosowanie strategi tzw. ograniczonej liczby próbek (limited sampling strategy - LSS),
wzory opracowane dla leków innowacyjnych
nie powinny byæ stosowane dla oceny ekspozycji na MPA przy u¿yciu leków generycznych [36]. Na wyniki badania czekamy. Podobnie jak w badaniach klinicznych projektowanych dla leków innowacyjnych kryteria
w³¹czaj¹ce/wykluczaj¹ce, obowi¹zuj¹ce w
tym badaniu, prawdopodobnie nie pozwol¹
wyników badania ekstrapolowaæ na ca³¹
populacjê chorych po transplantacji nerki
[10].
Podsumowanie
Zwolennicy szerokiego zastosowania
preparatów odtwórczych wskazuj¹ na korzyci ekonomiczne p³yn¹ce z upowszechnienia tanich leków, które pozwalaj¹ na
oszczêdnoci: zarówno w bud¿etach rodzinnych, jak i w systemach opieki zdrowotnej.
W USA, Europie Zachodniej 40% - 60% leków dostêpnych na rynku to leki generyczne, z czego w USA wydatki na leki generyczne stanowi¹ jedynie 16% kosztów wydawanych na leki. Przepisywanie chorym
leków odtwórczych ma te¿ poprawiæ stopieñ
przestrzegania zaleceñ lekarskich, zmniejszyæ obecne równie¿ w populacji chorych
po transplantacji narz¹dów tzw. zjawisko
non-adherence. Zwolennicy stosowania leków generycznych mog¹ ponadto powo³aæ
siê na ostatnie wyniki badania przeprowadzonego w USA. W badaniu tym, z 12-letnim okresem obserwacji, stwierdzono ¿e

ró¿nice Cmax, AUC pomiêdzy lekiem innowacyjnym a generycznym wynosi³y odpowiednio 4,3% i 3,5% [12]. Jednak lek odtwórczy to nie zawsze to samo co lek innowacyjny. Nie wszystkie te¿ leki odtwórcze
tego samego leku innowacyjnego s¹ sobie
biorównowa¿ne. Wielu ekspertów wskazuje na niebezpieczeñstwo zalewu tanimi lekami w¹tpliwej jakoci, pochodz¹cymi z Indii, Chin czy Brazylii. W ostatnim czasie
obserwuje siê niebezpieczne zmniejszenie
liczby rejestracji leków innowacyjnych. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e to dziêki produktom innowacyjnym mo¿liwy jest rozwój farmacji, który pozwala na coraz to skuteczniejsze leczenie wielu chorób. Po¿¹dane by³oby wiêc
wprowadzenie takich regulacji prawnych
dotycz¹cych ochrony patentowej leku innowacyjnego, aby wprowadzanie na rynek
nowych cz¹steczek by³o op³acalne i nadal
stanowi³o si³ê napêdow¹ dla rozwoju medycyny. Zgodnie z danymi WHO nadal, mimo
ogromnego postêpu w medycynie, nie znamy skutecznego leczenia 75% z 30 tysiêcy
chorób wystêpuj¹cych na wiecie. Przy
wprowadzaniu leków odtwórczych nale¿y
natomiast do³o¿yæ wszelkich starañ, aby
procedura ta by³a przede wszystkim bezpieczna dla chorego. Potrzebna jest wiêc
edukacja zarówno personelu medycznego,
jak i chorych w tym zakresie. W USA w przeprowadzonej wród lekarzy ankiecie 23%
badanych lekarzy wypowiedzia³o siê negatywnie co do skutecznoci i bezpieczeñstwa
leków generycznych, 50% badanych lekarzy mia³o negatywne spostrze¿enia co do
ich jakoci, a oko³o 25% z nich nie zastosowa³aby leku generycznego, jako pierwszego rzutu, u siebie lub u cz³onków rodziny
[44]. Istnieje równie¿ potrzeba wypracowania miêdzynarodowego konsensusu dotycz¹cego zagadnienia stosowania leków generycznych u chorych po transplantacji narz¹dów. W tym celu potrzebny jest dialog
pomiêdzy przedstawicielami przemys³u farmaceutycznego, rz¹dów, naukowców, klinicystów. Nale¿y ustaliæ aspekty prawne, ekonomiczne, wymogi technologiczne, takie aby
naistotniejsze by³o bezpieczeñstwo chorych,
a jednoczenie pozwalaj¹ce na zachowanie respektu dla okresu patentowego leków
innowacyjnych, oraz umo¿liwiwaj¹ce zdrowe wspó³zawodnictwo pomiêdzy firmami farmaceutycznymi wytwarzaj¹cymi leki innowacyjne i preparaty odtwórcze.
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