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Równowa¿noæ biologiczna preparatów
generycznych leków immunosupresyjnych
- ró¿nice farmakokinetyczne i konsekwencje
dla terapii monitorowanej stê¿eniem leku
Podstawowe leki immunosupresyjne nale¿¹ do grupy leków o w¹skim indeksie terapeutycznym [(ang: narrow therapeutic index drugs (NTID)]; rejestracja ich preparatów generycznych na terenie Wspólnoty Europejskiej, a zatem i
w Polsce od dnia 01.08.2010 roku regulowana jest przez wytyczn¹ Europejskiej
Agencji Leków Guideline on the Investigation of Bioequivalence. Do rejestracji konieczne jest potwierdzenie równowa¿noci biologicznej generyka (LB)
wzglêdem leku oryginalnego (OLB) poprzez uzyskanie 90% przedzia³u ufnoci
(CI) dla stosunku wartoci LB/OLB dla obu decyzyjnych parametrów farmakokinetycznych jakimi s¹ AUC i Cmax w przedziale pomiêdzy 90,00% a 111,11%. Wymaganie takie redukuje potencjaln¹ redni¹ ró¿nicê w dostêpnoci biologicznej pomiêdzy generykiem, a lekiem oryginalnym do kilku procent. Jednoczenie, na rynku dostêpne s¹ w dalszym ci¹gu preparaty zarejestrowane wed³ug
wczeniej obowi¹zuj¹cych, mniej restrykcyjnych kryteriów (90% CI w zakresie
80,00-125,00%), dla których rednia ró¿nica pomiêdzy generykiem, a lekiem oryginalnym mo¿e wynosiæ do kilkunastu procent, a maksymalna ró¿nica miêdzy
dwoma generykami mo¿e potencjalnie siêgaæ nawet oko³o 28%, stanowi¹c powa¿ny problem w prowadzeniu skutecznej i bezpiecznej terapii immunosupresyjnej. Jako, ¿e wszystkie leki immunosupresyjne wymagaj¹ prowadzenia terapii monitorowanej stê¿eniem leku (TDM), ewentualna zamiana preparatów danego leku ró¿ni¹cych siê, nawet w dopuszczalnym zakresie, parametrami farmakokinetycznymi prowadziæ mo¿e do b³êdnego ustalenia optymalnej, zindywidualizowanej dawki. Proces zamiany preparatów wymaga uwa¿nego monitorowania zarówno klinicznego, jak i farmakokinetycznego bêd¹c niew¹tpliwym
utrudnieniem (np. koniecznoæ opracowania nowych algorytmów dla generyka
przy stosowaniu strategii LSS) i generuj¹c dodatkowe koszty, co powinno byæ
uwzglêdniane przy rozwa¿aniu farmakoterapii preparatami generycznymi.
(NEFROL. DIAL. POL. 2012, 16, 181-186)
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Bioequivalence of generic formulations
of immunosuppressive drugs - pharmacokinetic
differences and consequences for therapeutic drug
monitoring
Primary immunosuppressive agents are an evident example of narrow therapeutic index drugs (NTID). Since 01 Aug 2010 the registration of generic formulations at European Community including Poland has been managed according
to the "Guideline on the Investigation of Bioequivalence" recently released by
the European Medicines Agency. Registration requires confirmed bioequivalence of generic (T) vs. original (R) product by obtaining 90% confidence interval (CI) for T/R ratio of each of two decisive pharmacokinetic parameters namely
AUC and Cmax lying between 90.00% and 111.11%. Such a requirement reduces
down the potential mean difference in bioavailability between generic and original products into a few percent. At the same time, some formulations registered
according to formerly accepted but more liberal rules (90% CI in the range: 80.00125.00%) are still available on the market. For those formulations, the mean
difference in percentage between generic and original products may be as high
as a dozen or so, but the maximal difference between two different generics
may even reach some 28 %, creating serious problems for an efficient and safe
immunosuppressive therapy. As all immunosuppressants require therapeutic
drug monitoring (TDM), a possible switch from one formulation to another presenting different pharmacokinetic parameters (although within an accepted
range) may finally lead to erroneous setting of an individually optimized dose.
The necessity of careful clinical as well as pharmacokinetic monitoring during a
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switch of formulation is a disadvantage (e.g. due to new algorithms needed for
generic when applying LSS) and creates additional costs, which should be initially taken into account when starting pharmacotherapy with generic products.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2012, 16, 181-186)

Leki innowacyjne (oryginalne) wprowadzane s¹ na rynek farmaceutyczny w efekcie wieloletnich, wysokonak³adowych prac
badawczych. Powszechnie wiadomo, ¿e
zaledwie jedna z setek czy tysiêcy cz¹steczek badanych jako potencjalny lek przechodzi pomylnie szlak weryfikacji i zostaje
wdro¿ona jako nowa substancja lecznicza.
Okres ochrony patentowej zosta³ ustanowiony, by producent leku oryginalnego móg³
odzyskaæ zainwestowane w proces badawczy ogromne rodki finansowe, a lek zacz¹³
przynosiæ zyski. Po up³ywie tego okresu rynek farmaceutyczny staje siê otwarty dla
preparatów odtwórczych (generyków), których opracowanie z racji znacz¹co mniejszej liczby wymaganych badañ jest krótsze
i mniej kosztowne - co w oczywisty sposób
wymiernie wp³ywa na obni¿enie ceny leku.
W praktyce oznacza to, ¿e jeli po ustaniu
ochrony patentowej danego leku, sprzeda¿
preparatów odtwórczych jest ekonomicznie
uzasadniona, to ich obecnoæ na rynku jest
naturalna i nieunikniona. Wprowadzenie do
obrotu ka¿dego preparatu leczniczego wymaga uzyskania stosownych zezwoleñ. Preparaty odtwórcze (generyczne) do celów
rejestracji musz¹ mieæ odpowiednio potwierdzon¹ równowa¿noæ wzglêdem leku oryginalnego (innowacyjnego). W ka¿dym przypadku dowiedziona byæ musi równowa¿noæ
farmaceutyczna (in vitro) i prawie zawsze
równowa¿noæ biologiczna (in vivo). Dla
pewnych leków lub niektórych specyficznych
postaci farmaceutycznych dopuszczono
odst¹pienie od wykonywania badañ równowa¿noci biologicznej do celów rejestracji,
jednak w przypadku leków immunosupresyjnych postêpowanie takie nie jest dopuszczalne. Procedura wykazania równowa¿noci biologicznej dwóch preparatów w praktyce sprowadza siê do udowodnienia, ¿e badany preparat odtwórczy jest równowa¿ny
biologicznie referencyjnemu preparatowi
oryginalnemu. Obecnie w Polsce podstawowym dokumentem okrelaj¹cym wymagania dla badañ równowa¿noci biologicznej
jest wytyczna Europejskiej Agencji Leków
(EMA): Guideline on the Investigation of
Bioequivalence, CPMP/EWP/QWP/1401/
98 Rev.1, której zapisy obowi¹zuj¹ od dnia
01.08.2010 roku na terenie Wspólnoty Europejskiej [14].
Klasyczne kryteria równowa¿noci biologicznej dla produktów generycznych oparte s¹ na schemacie badania, który zak³ada
ocenê farmakokinetyczn¹ po pojedynczym
podaniu ka¿dego z preparatów. Najprostsze
z takich badañ obejmuje podawanie leków
w uk³adzie krzy¿owym (ang: cross-over), w
dwóch okresach i dwóch sekwencjach.
Wykonywane jest w grupie co najmniej 12
(najczêciej od 24 do 32) zdrowych ochotników w wieku 18-55 lat, którzy przeszli odpowiedni¹ kwalifikacjê zgodn¹ z potrzebami danego badania. Zazwyczaj badanymi
ochotnikami, tzw. probantami, s¹ mê¿czyni, choæ zdarza siê, ¿e w badaniu uczestnicz¹ osoby obojga p³ci. Jeli nie ma koniecz-
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noci wykonania oceny uwzglêdniaj¹cej interakcjê leku z posi³kiem, wówczas podanie preparatów odbywa siê na czczo. Specyfika wprowadzanego preparatu determinuje koniecznoæ wykonania odpowiednich
modyfikacji w standardowym schemacie
badania. Warto nadmieniæ, ¿e niezbêdne
jest czasem podanie preparatów po lub w
trakcie posi³ku zamiast (lub oprócz) podania ich na czczo. Zdarza siê, zw³aszcza w
przypadku leków o wysokiej zmiennoci
wewn¹trzosobniczej parametrów farmakokinetycznych, ¿e wymagana statystycznie
liczebnoæ grupy by³aby zbyt du¿a i st¹d
preparaty podawane s¹ dwukrotnie, a iloæ
okresów badania ulega podwojeniu. Dopasowaniu podlega równie¿ iloæ, czêstotliwoæ i czas pobrañ, odstêp pomiêdzy okresami, a tak¿e rodzaj pobieranego materia³u
biologicznego. Jakkolwiek najbardziej wskazana jest ocena równowa¿noci biologicznej oparta na pomiarze macierzystej substancji leczniczej, to niekiedy, z ró¿nych
wzglêdów, ów pomiar jest niemiarodajny lub
niemo¿liwy do przeprowadzenia. Wówczas
w ramach profilu farmakokinetycznego
oznaczany jest tak¿e jeden lub wiêcej metabolitów substancji leczniczej. Niekiedy
analizuje siê wy³¹cznie metabolit(y). W pewnych przypadkach - choæby dla preparatów
o modyfikowanym uwalnianiu - przeprowadzane s¹ tak¿e badania w ramach wielokrotnego podawania leku, w stanie stacjonarnym [14].
Przed omówieniem warunków, które
musi spe³niaæ preparat odtwórczy, by byæ
równowa¿nym biologicznie preparatowi referencyjnemu niezbêdne jest, by czytelnik
zrozumia³, i¿ nie ma technologicznych mo¿liwoci wytworzenia i wprowadzenia na rynek dwóch ró¿nych preparatów podawanych
pozanaczyniowo zapewniaj¹cych identyczn¹ charakterystykê farmakokinetyczn¹ leku.
Ró¿nice pomiêdzy preparatami produkowanymi przez ró¿ne firmy w ró¿nych procesach
technologicznych s¹ nieuniknione. Istota
problemu nie mo¿e dotyczyæ unikniêcia tych
ró¿nic, ale ustanowienia dla nich takich ilociowych zakresów, które bêd¹ mog³y zostaæ zaakceptowane z punktu widzenia bezpieczeñstwa i skutecznoci stosowania danego leku.
Przyjmijmy dla przejrzystoci rozwa¿añ
najprostszy schemat badania równowa¿noci biologicznej dla leków podawanych doustnie. Ka¿dy ochotnik uczestnicz¹cy w badaniu jest ród³em dwóch profili farmakokinetycznych: jednego - po podaniu preparatu badanego (potencjalny generyk) i drugiego - po podaniu preparatu referencyjnego
(preparat oryginalny). W toku przeprowadzonej analizy farmakokinetycznej z ka¿dego profilu uzyskujemy indywidualne wartoci parametrów farmakokinetycznych: pole
pod krzyw¹ stê¿enie-czas (AUC) odzwierciedlaj¹ce iloæ wch³oniêtego leku, stê¿enie
maksymalne (Cmax) i czas jego wyst¹pienia
(tmax) - oba bêd¹ce miar¹ szybkoci wch³aniania, a tak¿e inne: np. sta³a szybkoci eli-

minacji (lz), czy redni czas przebywania
leku w ustroju (MRT). Dla ka¿dego ochotnika otrzymujemy zatem jedn¹ parê wartoci
dla ka¿dego parametru; nastêpnie parametry decyzyjne, którymi s¹ AUC i Cmax zostaj¹ poddane analizie statystycznej uwzglêdniaj¹cej oprócz porównania preparatów tak¿e wp³yw: kolejnoci podawania preparatów,
okresu badania i zró¿nicowania miêdzyosobniczego. Finalnie, dla stosunku wartoci (preparat badany/preparat odniesienia)
danego parametru (zarówno AUC, jak i Cmax)
wyznaczony zostaje 90-procentowy przedzia³ ufnoci (CI). Wymagane jest, by granice tego 90% CI mieci³y siê w zakresie
80,00-125,00% dla danych po transformacji logarytmicznej, a liczebnoæ grupy zapewnia³a odpowiedni¹ moc statystyczn¹
wyników, odpowiedzialn¹ za wiarygodnoæ
wnioskowania o równowa¿noci biologicznej. W pewnym uproszczeniu oznacza to,
¿e produkt generyczny jest akceptowalny
jeli ró¿ni siê o mniej ni¿ 20% od produktu
oryginalnego u 90% osób badanych. Od
dawna kwestionowana by³a zasadnoæ stosowania jednakowych kryteriów akceptacji
dla wszystkich leków generycznych [3, 13,
19, 29]. W wietle aktualnie obowi¹zuj¹cej
wytycznej dla niektórych substancji leczniczych [leki o tzw. du¿ej zmiennoci wewn¹trzosobniczej parametrów farmakokinetycznych (ang: highly variable drug products
- HVDP)] zakresy akceptacji uznano za zbyt
restrykcyjne zgadzaj¹c siê na rozszerzenie
90% CI a¿ do wartoci 69,84-143,19% ale
wy³¹cznie przy ocenie parametru Cmax [14].
Przeciwnie, dla leków o krytycznym znaczeniu dawki, wymagaj¹cych prowadzenia terapii monitorowanej stê¿eniem leku [ang:
narrow therapeutic index drugs (NTID)],
zakres akceptacji uznano za zbyt liberalny,
i w znowelizowanej wytycznej 90% CI zosta³ zawê¿ony do wartoci 90,00-111,11%.
Kryterium to obowi¹zuje dla parametru AUC,
a tak¿e, co istotne, dla parametru Cmax, jeli
jest on wa¿ny z punktu widzenia bezpieczeñstwa, skutecznoci lub terapii monitorowanej przy stosowaniu danego leku [14]. W
praktyce oznacza to, ¿e wszystkie leki z tej
grupy, dla których wykorzystuje siê algorytmy w ramach strategii ograniczonej iloci
próbek (ang: LSS), lub oznacza stê¿enie w
tzw. punkcie C2 spe³niaj¹ powy¿szy warunek. Dotyczy to równie¿ leków, których profil bezpieczeñstwa wi¹¿e siê z czasem wyst¹pienia maksimum stê¿enia we krwi (np.
mykofenolan mofetylu). Dla tych leków zawê¿enie zakresu akceptacji do wartoci
90,00-111,11% redukuje dopuszczaln¹ ró¿nicê pomiêdzy preparatem generycznym a
oryginalnym do 10%.
Podstawowe leki immunosupresyjne
[cyklosporyna (CSA), takrolimus (TAC), syrolimus (SYR), ewerolimus (EWE), a tak¿e
kwas mykofenolowy (MPA)] stanowi¹ specyficzn¹ grupê leków przeznaczonych do
przewlek³ego podawania. Leki te wymagaj¹ stosowania terapii monitorowanej stê¿eniem leku, gdy¿ maj¹ w¹skie zakresy stê-
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¿eñ terapeutycznych - cyklosporyna okrelana jest nawet mianem leku o krytycznym
znaczeniu dawki (ang: critical dose drug)
[13]. Ka¿dy z czterech pierwszych immunosupresantów wykazuje du¿¹ zmiennoæ
miêdzyosobnicz¹ parametrów farmakokinetycznych, wywo³an¹ m.in. czynnikami genetycznymi. Z jednej strony zagro¿eniem w
terapii jest zbyt niskie dawkowanie prowadz¹ce do niedostatecznej immunosupresji i
odrzucania przeszczepu, z drugiej strony
przedawkowanie mo¿e byæ przyczyn¹ ciê¿kich objawów niepo¿¹danych. Pomimo, i¿
wytyczna EMA zaleca ka¿dorazowe indywidualne uzasadnienie zakwalifikowania danego leku jako NTID, to istnieje powszechna zgoda, ¿e CSA, TAC, SYR, EWE s¹ lekami z grupy NTID. W przypadku MPA, zdania rodowiska naukowego s¹ w chwili obecnej podzielone. Autorzy amerykañscy i kanadyjscy nie widz¹ podstaw, by preparaty
uwalniaj¹ce MPA, zarówno mykofenolan
mofetylu (MMF), jak i mykofenolan sodu
(EC-MPS), traktowane by³y wed³ug kryteriów obowi¹zuj¹cych dla NTID [15, 22]. Stanowisko europejskiej transplantologii sformu³owane ostatnio, jednoznacznie klasyfikuje preparaty uwalniaj¹ce MPA w grupie
leków o w¹skim indeksie terapeutycznym
[11]. O ile ten stan mo¿e i powinien byæ
przedmiotem merytorycznej dyskusji, to w
przypadku samych wymogów rejestracyjnych obowi¹zuj¹cych w Polsce nie powinnimy odwo³ywaæ siê ani do regulacji kanadyjskiej (Health Canada) [13], ani do amerykañskiej (FDA) [12]. Za co najmniej nierzeteln¹ nale¿y uznaæ argumentacjê spotykan¹ niekiedy zarówno w pimiennictwie, jak
i w materia³ach promuj¹cych leki, ¿e dany
preparat jest równowa¿ny biologicznie, gdy
spe³nione zosta³y dla niego normy FDA lub
¿e badanie biorównowa¿noci odby³o siê
zgodnie z wymaganiami kanadyjskimi, podczas gdy preparat rejestrowany jest na rynku, gdzie obowi¹zuje regulacja Wspólnoty
Europejskiej. W myl obecnie obowi¹zuj¹cych wymogów preparat odtwórczy leku
immunosupresyjnego (jako przyk³ad leku z
grupy NTID) farmakokinetycznie ³atwiej staje
siê generykiem w USA (90% CI w zakresie
80,00-125,00%) ni¿ w krajach Wspólnoty
Europejskiej (90% CI w zakresie 90,00111,11%) [12, 14]. Wydaje siê, ¿e w przysz³oci tak¿e wymagania amerykañskie ulegn¹ zaostrzeniu, o czym mo¿e wiadczyæ
dyskusja naukowa rozpoczêta na forum
FDA w 2011 roku, gdzie jednym z postulatów jest ujednolicenie kryteriów USA z regulacjami miêdzynarodowymi [35]. Faktem
jest, ¿e istnienie w zale¿noci od rynku, ró¿nych wymagañ dla generyków z grupy NTID
mo¿e dziwiæ, a nawet irytowaæ, warto je jednak postrzegaæ tak¿e przez pryzmat polityki lekowej: bardziej sprzyjaj¹cej rejestracji
generyków (USA) lub bardziej ukierunkowanej na ochronê preparatów oryginalnych
(Wspólnota Europejska).
Jak przedstawiono, obowi¹zuj¹ce od 1
sierpnia 2010 r. zapisy nowej wytycznej europejskiej zawieraj¹ zaostrzenie kryteriów
akceptacji w trosce o bezpieczeñstwo pacjenta, gdy¿ dopuszczalna ró¿nica pomiêdzy preparatami zostaje zmniejszona z 20%
do 10%. Nowo rejestrowane preparaty odtwórcze dla leków o w¹skim indeksie terapeutycznym, w tym immunosupresyjnych,

musz¹ byæ o wiele bardziej podobne farmakokinetycznie do preparatu oryginalnego,
ani¿eli generyki, które zosta³y zarejestrowane przed kilku laty zgodnie z bardziej liberalnymi zakresami akceptacji równowa¿noci biologicznej. Zaistnia³a mo¿liwoæ jednoczesnego przebywania na rynku starych
i nowych generyków tego samego leku
immunosupresyjnego ró¿ni¹cych siê znacz¹co odtwarzalnoci¹ farmakokinetyczn¹
wzglêdem leku oryginalnego. Przepisy prawa rejestracyjnego nie nakazuj¹ wycofania
z rynku preparatów nie spe³niaj¹cych obecnych, bardziej zaostrzonych kryteriów, zatem odpowiedzialnoæ za ich stosowanie
zosta³a przerzucona na barki lekarza [11].
Jeli nie wiemy, kiedy lek zosta³ zarejestrowany, tym samym nie wiemy, które kryterium: bardziej liberalne, czy bardziej restrykcyjne, musia³ by³ spe³niæ, ergo, nie wiemy,
czy jest mniej, czy bardziej zbli¿ony do orygina³u. Co wiêcej, dane liczbowe (m.in. uzyskane przedzia³y ufnoci) z badania równowa¿noci biologicznej wykonanego do rejestracji maj¹ charakter poufny i nie s¹ publicznie dostêpne dla zainteresowanych (np.
lekarzy); a przez swój wymiar komercyjny
rzadko s¹ przedmiotem publikacji naukowych - w zasadzie bywaj¹ udostêpniane jedynie przez producenta generyka w wybranej przez niego formie i zakresie, w materia³ach reklamowych promuj¹cych nowy preparat. Musimy przyj¹æ, ¿e obecny na rynku
preparat odtwórczy spe³ni³ kryteria akceptacji wymagane w czasie swojej rejestracji.
Nie wiemy jednak, czy iloæ substancji leczniczej dostêpna dla organizmu (wyra¿ana
wartoci¹ AUC) po podaniu tego preparatu
wynosi³a w badaniu rejestracyjnym rednio:
np. 85%, 98%, czy mo¿e 116% ?
Powa¿niejszy problem pojawia siê gdy
jeden preparat generyczny jest zamieniany
na inny generyk. Jak wspomniano, ¿aden
preparat odtwórczy nie ma podanej informacji ile procent substancji leczniczej udostêpnia organizmowi pacjenta w porównaniu z
lekiem oryginalnym. Przyk³adowo, jeli zamiana dotyczy generyka A o redniej dostêpnoci biologicznej ni¿szej o 18% od leku innowacyjnego (EBA=82%) na generyk B o
takiej samej ró¿nicy, ale in plus"
(EBA=122%), to w efekcie zamiany ró¿nica
pomiêdzy obu generykami wynosi oko³o
33%. Jak wyjanimy w dalszym ci¹gu pracy, tak du¿a ró¿nica mo¿e teoretycznie wyst¹piæ przy klasycznym zakresie akceptacji.
Mo¿na z du¿ym prawdopodobieñstwem za³o¿yæ, ¿e przyk³adowy generyk A nie bêdzie
równowa¿ny biologicznie generykowi B [11,
16]. Rzecz jasna, równie¿ mo¿liwy jest scenariusz, gdy ten sam generyk A zamieniany
jest na generyk C o redniej dostêpnoci
biologicznej ni¿szej od leku innowacyjnego
np. o 15% (EBA=85%) - w takim przypadku
ró¿nica pomiêdzy obu generykami wynosi
zaledwie oko³o 3,5%, a sama konwersja
wydaje siê byæ stosunkowo bezpieczn¹. Pragniemy podkreliæ, ¿e ró¿nica pomiêdzy
generykiem a lekiem innowacyjnym w przypadku klasycznego 90% CI w zakresie
80,00-125,00% nie mo¿e byæ w zasadzie
wiêksza ni¿ ± 18%, co wynika z prostego
faktu, i¿ aby dolna granica 90% CI zmieci³a siê w wymaganym zakresie, to uredniona wartoæ stanowi¹ca rodek przedzia³u
ufnoci (rednia geometryczna) musi byæ
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zazwyczaj o co najmniej 2 punkty procentowe wy¿sza. Trudno jest w praktyce badania
równowa¿noci biologicznej uzyskaæ 90%
CI o tak ma³ej 4-procentowej szerokoci,
przewa¿nie wartoæ ta oscyluje w granicach
6-10%, a czêsto bywa jeszcze wiêksza.
Opieraj¹c siê na tym za³o¿eniu, mo¿na wyliczyæ, ¿e teoretycznie maksymalna ró¿nica
pomiêdzy redni¹ dostêpnoci¹ biologiczn¹ w przypadku dwu generyków tego samego leku nie bêdzie wiêksza ni¿ oko³o
33%. Tak by³oby, gdyby o równowa¿noci
biologicznej decydowa³ wy³¹cznie parametr
AUC, poniewa¿ jednak kryterium akceptacji musi spe³niæ zarówno AUC, jak i Cmax, to
w³anie Cmax prawie zawsze staje siê parametrem decyduj¹cym o powodzeniu b¹d
niepowodzeniu badania równowa¿noci biologicznej. Stê¿enie maksymalne (Cmax) charakteryzuje siê wiêksz¹ (czêsto kilkukrotnie)
zmiennoci¹ wewn¹trzosobnicz¹ ni¿ pole
pod krzyw¹ stê¿enie-czas (AUC) st¹d w
przypadku parametru Cmax 90% przedzia³
ufnoci jest jeszcze szerszy (powy¿ej 10%
a¿ do 45%). Mo¿na z du¿ym prawdopodobieñstwem za³o¿yæ, ¿e w praktyce nie uda
siê udowodniæ równowa¿noci biologicznej
preparatu ró¿ni¹cego siê od orygina³u o wiêcej ni¿ 15% (wed³ug Ensora i wsp. granica
ta wynosi jeszcze mniej - jedynie 13% [9]).
Co wiêcej, analiza 2070 badañ równowa¿noci biologicznej przeprowadzonych przez
FDA w latach 1996-2007 wykaza³a, ¿e zaledwie w oko³o 2% przypadków ró¿nica wartoci AUC pomiêdzy generykiem a lekiem
oryginalnym przekroczy³a 10%; wynosz¹c
rednio: 3,56% dla parametru AUC, a 4,35%
dla Cmax [6]. Jeli za³o¿ymy jednak ró¿nicê
pomiêdzy generykiem a lekiem oryginalnym
na poziomie 15%, wówczas, maksymalna
ró¿nica miêdzy dwoma generykami wynosi³aby nawet nie 33%, lecz oko³o 28%. Tak,
czy owak, jest to zdecydowanie mniej, ni¿
s³ynne 40%, 45% lub nawet 50%, które to
liczby pojawiaj¹ siê niekiedy w komentarzach osób nie znaj¹cych wystarczaj¹co statystyki badania biorównowa¿noci, a przestrzegaj¹cych przed stosowaniem generyków [9, 22, 28], ale - nie tylko naszym zdaniem - jest to wystarczaj¹co du¿o, by niezwykle powa¿nie potraktowaæ ten problem
[2, 11, 16].
Zastosowanie dla leków immunosupresyjnych wê¿szego przedzia³u akceptacji
(90% CI w zakresie 90,00-111,11%) redukuje znacz¹co potencjalne ró¿nice farmakokinetyczne - analogicznie: pomiêdzy generykiem a lekiem innowacyjnym nie mog¹
one byæ w zasadzie wiêksze ni¿ 8%, a pomiêdzy dwoma generykami tego samego
leku nie przekrocz¹ wartoci 15,5%. W rzeczywistoci, zró¿nicowanie pomiêdzy generykiem a lekiem innowacyjnym nie powinno
przekroczyæ 5%, a pomiêdzy dwoma generykami tego samego leku mo¿na oczekiwaæ,
¿e nie przekroczy redniej wartoci 10% [11].
W tym miejscu nale¿y podkreliæ dwa
niezwykle wa¿ne aspekty przedstawionych
powy¿ej rozwa¿añ. Po pierwsze, omówione wczeniej procentowe wartoci ró¿nic
farmakokinetycznych pomiêdzy preparatami s¹ wartociami urednionymi dla wszystkich uczestnicz¹cych w badaniu osób. Zarejestrowanie generyka zapewniaj¹cego
rednio np. 98% dostêpnoæ biologiczn¹ w
porównaniu z preparatem oryginalnym ozna-
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cza, i¿ zgodnie z prawami rozk³adu normalnego indywidualne wartoci u poszczególnych osób bêd¹ oscylowa³y wokó³ tej liczby
przyjmuj¹c wartoci ograniczone 90% przedzia³em ufnoci, a u niektórych osób wypadaj¹ce poza jego granice, w tym tak¿e poza
granice za³o¿onych kryteriów akceptacji [11].
Nie jest mo¿liwe unikniêcie sytuacji, ¿e w
nielicznych przypadkach (u pojedynczych
osób) generyk zapewni np. jedynie 50-procentow¹ lub a¿ 200-procentow¹ dostêpnoæ
biologiczn¹. Po wtóre, nale¿y mieæ wiadomoæ, ¿e rejestracyjne badanie równowa¿noci biologicznej jest dla ka¿dego preparatu odtwórczego zdarzeniem jednokrotnym.
Weryfikuje jakoæ wykonania i podobieñstwo
farmakokinetyczne do leku innowacyjnego
wy³¹cznie dla danej serii nowego preparatu. Utrzymanie odpowiedniej jakoci, w tym
zachowanie deklarowanej iloci substancji
czynnej i sk³adu substancji pomocniczych
jest zale¿ne od restrykcyjnej kontroli procesu produkcji, przechowywania itd. Ale, co
tak¿e trzeba podkreliæ, zachowanie wysokiej i stabilnej jakoci produkowanego leku
w identycznym stopniu dotyczy zarówno leków generycznych, jak i oryginalnych.
Za ka¿dym razem, gdy wygasa³a ochrona patentowa leku immunosupresyjnego,
prawie natychmiast na rynku farmaceutycznym pojawia³y siê leki generyczne - niejednokrotnie przygotowane wczeniej, oczekiwa³y na moment, kiedy ich rejestracja bêdzie prawnie mo¿liwa. Leki generyczne stanowi¹ ju¿ ponad 50% wszystkich preparatów zawieraj¹cych cyklosporynê, które znajduj¹ siê na rynku farmaceutycznym. Od 4
lat oryginalny takrolimus (Prograf®) posiada co najmniej 3 leki odtwórcze, a mykofenolan mofetylu (CellCept®) a¿ 14 leków
generycznych [31]. Niezad³ugo inhibitory
sygna³u proliferacji strac¹ ochronê patentow¹. Lek odtwórczy musi zawieraæ tê sam¹
iloæ substancji leczniczej, co lek oryginalny, mo¿e jednak zawieraæ ró¿ne substancje
pomocnicze. Sama formulacja leku mo¿e
zatem mieæ istotny wp³yw na jego biodostêpnoæ. Zw³aszcza w przypadku leków o w¹skim przedziale terapeutycznym, leków z
klasy NTID, o tzw. krytycznym znaczeniu
dawki nale¿y szczególnie ostro¿nie dokonywaæ ich zamiany w trakcie ju¿ rozpoczêtego leczenia. Zmiana parametrów farmakokinetycznych wystêpuj¹ca przy zamianie
preparatów mo¿e mieæ decyduj¹cy wp³yw
na skutecznoæ prowadzonej terapii okrelonym lekiem. Poniewa¿ terapia lekiem
immunosupresyjnym jest przyk³adem terapii zindywidualizowanej, ka¿da zmiana preparatu mo¿e prowadziæ do niekorzystnych
efektów leczniczych. Du¿¹ ostro¿noæ nale¿y zachowaæ równie¿ w przypadku leków
o modyfikowanym uwalnianiu. Przyk³adem
jest tu choæby postaæ mykofenolanu sodu w
formie dojelitowej (MyforticÒ), do której to
postaci i ró¿nic w farmakokinetyce powrócimy w dalszej czêci pracy.
Jak trafnie zauwa¿ono w ubieg³orocznej
pracy autorstwa T. B¹czkowskiej i M. Lao
dotycz¹cej leków oryginalnych i odtwórczych
stosowanych w immunosupresji, badania
biorównowa¿noci u zdrowych ochotników
nie odzwierciedlaj¹ rzeczywistej biodostêpnoci wystêpuj¹cej u chorych po zabiegu
przeszczepienia narz¹du [2]. Chorzy po
transplantacji charakteryzuj¹ siê wysokim
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wewn¹trz- i miêdzyosobniczym zró¿nicowaniem wartoci stê¿eñ leku w organizmie
zwi¹zanym z ogólnym stanem klinicznym,
wp³ywem podawanych innych leków indukuj¹cych b¹d hamuj¹cych enzymy cytochromu P450, wspó³istnieniem innych chorób metabolicznych b¹d uk³adowych. Wa¿nym przyk³adem mo¿e byæ tegoroczna publikacja badania przeprowadzonego z inicjatywy producenta leku odtwórczego, w której porównano farmakokinetycznie dwa preparaty MMF: oryginalny CellCeptÒ i generyczny MyfenaxÒ, w grupie osób po transplantacji nerki obejmuj¹cej równie¿ polskich
pacjentów [32]. Analiza farmakokinetycznostatystyczna uwidoczni³a ni¿sz¹ dostêpnoæ
biologiczn¹ generyka w porównaniu z badaniem rejestracyjnym wykonanym na zdrowych ochotnikach - o kilka procent dla parametru AUC i o oko³o 10% dla parametru
Cmax, który to parametr w badaniu klinicznym nie spe³ni³ nawet klasycznych kryteriów
równowa¿noci biologicznej (90% CI w zakresie 78,7-96,8%) [5, 32].
W ostatnich latach w schematach immunosupresyjnych stosowanych w transplantologii coraz czêciej podawany jest
TAC, który jako inhibitor kalcyneuryny wystêpuje w terapii zamiast CSA, oraz pochodne kwasu mykofenolowego, które w terapii
skojarzonej z TAC pozwalaj¹ obni¿yæ jego
dawkê. Z tego wzglêdu wa¿ne wydaje siê
odniesienie w niniejszej pracy do farmakokinetyki i terapeutycznego monitorowania
leków odtwórczych, zarówno dla TAC jak
równie¿ MPA. W dwóch pracach opublikowanych ostatnio, dokonano porównania
wp³ywu konwersji leku u pacjentów ze stabilnie funkcjonuj¹cym przeszczepionym narz¹dem z oryginalnego PrografuÒ na formê
generyczn¹ TAC wytworzon¹ przez Sandoz
oraz porównanie parametrów farmakokinetycznych dwóch postaci zawieraj¹cych
MMF: leku oryginalnego CellCeptÒ i preparatu odtwórczego MyfenaxÒ. Porównanie
przebiegu farmakokinetyki i wartoci parametrów z punktu widzenia prowadzonej terapii monitorowanej stê¿eniem leku jest bardzo wa¿ne. Potwierdza ono bowiem bezpieczeñstwo prowadzonej terapii tymi lekami i
pozwala na ocenê stopnia ekspozycji leku
w organizmie [25, 32]. Przyk³adowo, analiza danych z porównawczego badania MyfenaxuÒ i CellCeptuÒ wykaza³a zbli¿one dla
obu preparatów wartoci stê¿enia MPA
przed podaniem rannej dawki, zasadnicze
w monitorowaniu opartym o pomiar Cmin, ale
jednoczenie ujawni³a ró¿nice w przebiegu
profili farmakokinetycznych kwestionuj¹ce
mo¿liwoæ wiarygodnego stosowania jednego algorytmu LSS dla obu preparatów [32].
W populacji koreañskiej przed kilku laty
dokonano porównania pod wzglêdem biorównowa¿noci leku generycznego takrolimusu TacroBellÒ z lekiem oryginalnym PrografÒ [26]. Preparaty nie by³y biorównowa¿ne: przy 90% przedziale ufnoci stosunek
dla Cmax, AUC00-¥ i AUC0-24 TacroBellÒ do
PrografuÒ wyra¿ony w procentach wynosi³
odpowiednio: 139% (119-161%), 112% (96131%) i 119% (102-139%). Istotne dla terapii monitorowanej TAC, stê¿enie minimalne
tak¿e wykaza³o znamienn¹ ró¿nicê pomiêdzy preparatami: 2,14 wzgl. 1,71 ng/ml co
stanowi 117% (90% CI w zakresie: 92148%). Pomimo takich wyników autorzy

stwierdzili, ¿e oba porównywane w badaniu
preparaty nie ró¿ni³y siê statystycznie (!).
Publikacja (w uznanym czasopimie: Clin.
Ther.) jest kuriozalnym przyk³adem b³êdnego wnioskowania statystycznego i interesuj¹cym materia³em szkoleniowym w dziedzinie biorównowa¿noci [26]. Z kolei Abdulnour w swoim badaniu na bardzo ma³ej grupie pacjentów pediatrycznych dowodzi znacz¹cych zmian w wartociach stê¿enia w
czasie t=0 po konwersji z PrografuÒ na formê generyczn¹ leku i zaleca szczegó³owe
monitorowanie tych¿e pacjentów [1].
W przypadku postaci takrolimusu o
modyfikowanym uwalnaniu - preparatu AdvagrafÒ, który, co nale¿y w tym miejscu
przypomnieæ, nie jest form¹ odtwórcz¹ leku,
lecz jedynie modyfikacj¹ postaci oryginalnej
umo¿liwiaj¹c¹ podawanie go raz dziennie,
równie¿ dokonano porównania parametrów
farmakokinetycznych [10]. Wyniki badania
potwierdzi³y bezpieczeñstwo i skutecznoæ
terapii z zastosowaniem AdvagrafuÒ, choæ
odnotowano wartoci AUC0-24 ni¿sze blisko
o 10% ni¿ ma to miejsce dla terapii PrografemÒ. Podobne zjawisko obserwowano w
przypadku C0. Ta ni¿sza ekspozycja leku w
organizmie w przypadku preparatu o modyfikowanym uwalnianiu mo¿e mieæ daleko
id¹ce konsekwencje w przypadku formy
generycznej. Istnieje bowiem potencjalne
zagro¿enie obni¿onej immunosupresji, która bêdzie dotyczy³a o wiele d³u¿szego okresu czasu ni¿ 3-4 doby potrzebne na wyrównanie wartoci AUC, jak to ma miejsce w
przypadku PrografuÒ. Innymi s³owy, wyd³u¿ony czas konieczny do uzyskania porównywalnej ekspozycji TAC w organizmie mo¿e
okazaæ siê szkodliwy lub wrêcz zagra¿aj¹cy zdrowiu i ¿yciu pacjenta [10, 34]. Nie zaobserwowano jednak znamiennych statystycznie ró¿nic w korelacji pomiêdzy C0 a
AUC pomiêdzy obydwoma preparatami.
Jest to szczególnie wa¿ne ze wzglêdu na
rutynowe oznaczanie stê¿eñ w czasie t=0
(przed podaniem kolejnej dawki leku) podczas terapii TAC. Chocia¿ istniej¹ liczne
kontrowersje dotycz¹ce rzeczywistej wysokiej korelacji pomiêdzy C0 i AUC, i pytanie,
czy rzeczywicie C0 w sposób wiarygodny
odzwierciedla ogólnoustrojow¹ zawartoæ
leku w organizmie podczas terapii TAC, to
jednak zaleca siê aby oznaczanie C0 odbywa³o siê zarówno przed jak i po zamianie
leku, szczególnie w okresie bezporednio
dotycz¹cym czasu konwersji.
W metodzie dotycz¹cej obliczania wartoci AUC z zastosowaniem strategii ograniczonej liczby próbek (ang: LSS) nale¿y
zwracaæ szczególn¹ uwagê na preparat leku
aktualnie stosowanego w terapii, czy jest
nim lek odtwórczy, czy oryginalny. Ma to
kolosalne znaczenie dla poprawnoci otrzymywanych wyników. Opracowany algorytm
w oparciu o przyjmowany lek oryginalny nie
powinien byæ stosowany do obliczania AUC
u pacjentów przyjmuj¹cych jego odpowiednik - lek generyczny. Wynika to z faktu, ¿e
pomimo wykazanej biorównowa¿noci obu
preparatów lek odtwórczy mo¿e ró¿niæ siê
od leku oryginalnego kszta³tem profilu farmakokinetycznego i wartociami stê¿eñ
oznaczonych w kolejnych próbkach po podaniu leku, w sposób niepozwalaj¹cy na
podstawienie do algorytmu LSS uzyskanych
stê¿eñ. Pomimo prób dopasowania modelu

P.K. Kunicki wsp.

LSS, obserwuje siê obarczone nieprzewidywalnym b³êdem wartoci AUC. Dlatego te¿
zaleca siê opracowanie odrêbnych modeli
LSS w oparciu o grupy pacjentów po przeszczepach narz¹dowych przyjmuj¹cych leki
generyczne [27]. Dobrym przyk³adem jest
praca Doyle w której wyranie podkrelono, ¿e modele LSS opracowane w oparciu
o wielokrotn¹ regresjê liniow¹ i bayesowskie
modele farmakokinetyczne nie mog¹ byæ
zastosowane w stosunku do leków generycznych MMF, gdy¿ zosta³y opracowane w
oparciu o stê¿enia obserwowane podczas
terapii lekami oryginalnymi [8].
Pomimo ¿e mykofenolan sodu (ECMPS) nie jest generykiem mykofenolanu
mofetylu (MMF) - oba s¹ lekami uwalniaj¹cymi w kr¹¿eniu ogólnym aktywny kwas
mykofenolowy (MPA), to jednak pomiêdzy
MMF a EC-MPS zosta³a potwierdzona biorównowa¿noæ dla odpowiednio dobranych
dawek (ale tylko dla parametru AUC). Zastosowanie dla EC-MPS postaci dojelitowej
o opónionym uwalnianiu powoduje, ¿e obserwuje siê ni¿sze i o znacznie wiêkszym
zró¿nicowaniu wartoci Cmax [20, 23]. Ponadto konsekwencj¹ opónionego wch³aniania
jest równie¿ opónione kr¹¿enie w¹trobowo-jelitowe i w konsekwencji znacznie wiêksze zró¿nicowanie wy¿szych wartoci C0. Z
punktu widzenia terapii monitorowanej mocno problematycznym wydaje siê w tym przypadku rutynowe monitorowanie C0, dla którego wspó³czynnik korelacji z AUC wynosi
zaledwie 0,02 (!) w porównaniu z 0,48 dla
MMF [21]. Ochrona patentowa, która wygas³a w wielu krajach dla MMF (CellCept®)
umo¿liwia rejestracjê szeregu leków odtwórczych [30]. Pomimo udowodnionej biorównowa¿noci, przestrzega siê przed równym
traktowaniem postaci odtwórczej leku z postaci¹ generyczn¹ w aspekcie terapii monitorowanej. Czêsto bowiem ma miejsce wysokie zró¿nicowanie Cmin i AUC pomiêdzy
dwoma produktami podawanymi w tej samej dawce i u tego samego pacjenta. Dlatego powinno siê zachowaæ du¿¹ ostro¿noæ
podczas monitorowania stê¿enia leku po
konwersji z leku oryginalnego na preparat
odtwórczy, a ju¿ szczególnie, gdy zamiana
dotyczy dwóch generyków. Powody powy¿szej troski przedstawione zosta³y we wczeniejszej czêci artyku³u.
Szereg informacji na temat leków generycznych stosowanych w immunosupresji po
przeszczepieniu nerki przynosi praca Rath`a
[30]. Jedn¹ z najstarszych substancji czynnych, która po wyganiêciu ochrony patentowej w 1995 roku doczeka³a siê szeregu
postaci generycznych by³a CSA. Badania,
które dotyczy³y Sigmasporin i ArpimuneME
wykaza³y stabilnoæ przeszczepionych narz¹dów w okresie 6 miesiêcy po dokonanej
konwersji z NeoraluÒ. W artykule zosta³y
omówione badania porównuj¹ce wartoci
stê¿eñ podczas terapii generycznymi postaciami CSA - EquoralemÒ, MMF - MyfenaxemÒ i TAC - TacriÒ, wszystkie leki odtwórcze produkowane przez firmê Teva. Dowiadczenia zwi¹zane z podawanym Equoralem pacjentom w terapii skojarzonej z
EC-MPS b¹d MMF nie wskazuj¹ na istotne ró¿nice w wartociach C0 w pierwszym
tygodniu oraz w 1, 3 i 6 miesi¹cu po konwersji z leku oryginalnego na generyczny
[7, 33]. Dwa badania podczas których do-

konano 6 miesiêcznej obserwacji po konwersji do Equoralu nie wykaza³y równie¿ istotnych ró¿nic w wartociach C0 i Cmax. Badania te potwierdzi³y mo¿liwoæ zamiennego
stosowania obydwu preparatów i porównywalnoæ przebiegu farmakokinetyki.
Istniej¹ jednak przekonuj¹ce dowody, ¿e
na przebieg farmakokinetyki zw³aszcza na
etapie wch³aniania i wartoci Cmax w okolicach 2 godziny po podaniu cyklosporyny
istotny wp³yw ma forma leku odtwórczego.
Wiele orodków transplantacyjnych prowadzi monitorowanie stê¿enia w czasie t=2 h
podczas terapii CSA ze wzglêdu na relatywnie ³atwe do przeprowadzenia badanie. Trzeba jednak wzi¹æ pod uwagê osobnicze zró¿nicowanie farmakokinetyki, które w przypadku C0 nie daje a¿ tak istotnych ró¿nic wewn¹trzosobniczych jak to ma miejsce w przypadku C2. W przypadku terapii CSA, w przeciwieñstwie do TAC, (choæ i tu istniej¹ kontrowersje), C0 posiada niski wspó³czynnik
korelacji z polem powierzchni pod krzyw¹
stê¿enie-czas (r2=0,31-0,53) [24]. Oba zwi¹zki czynne zbli¿one do siebie pod wzglêdem
struktury chemicznej i wykazuj¹ce wysok¹
lipofilnoæ charakteryzuj¹ siê jednak wysokim zró¿nicowaniem wch³aniania.
Coraz czêciej spotykana jest opinia, ¿e
nie ka¿dy lek odtwórczy jest taki sam. Chocia¿ ka¿dy z zarejestrowanych generyków
zawiera tê sam¹ substancjê czynn¹, ró¿nice
jakie istniej¹ w procesie wytwarzania i stosowane noniki, odczynniki i substancje pomocnicze prowadz¹ do zmian w sk³adzie produktu koñcowego. Przyk³adem mo¿e tu byæ
polisorbat-80, czy te¿ ß-cyklodekstryny, które u¿yte w formulacji leku posiadaj¹ istotny
wp³yw na ostateczn¹ biodostêpnoæ leku.
Ostatnio przedstawione zosta³y porównawcze wyniki dokumentuj¹ce testy uwalniania
in vitro dla 2 serii preparatu oryginalnego
CellCeptÒ i 14 ró¿nych generyków MMF.
Stwierdzone du¿e zró¿nicowanie w szybkoci uwalniania pomiêdzy preparatami, zdaniem autorów, mo¿e mieæ istotny wp³yw na
równowa¿noæ biologiczn¹ in vivo [31]. Warto
pamiêtaæ historiê pierwszego preparatu generycznego cyklosporyny w formie emulsji
do podawania doustnego (SangCyA®), który zosta³ wycofany z rynku po stwierdzeniu
braku biorównowa¿noci z lekiem innowacyjnym Neoralem®, w przypadku równoczesnego przyjmowania z sokiem jab³kowym [17].
Wa¿nym elementem omawianych aspektów dotycz¹cych bezpieczeñstwa stosowania leków odtwórczych z punktu widzenia
terapeutycznego monitorowania ich stê¿eñ
jest równie¿ czystoæ koñcowych preparatów. Leki immunosupresyjne aktualnie stosowane w lecznictwie posiadaj¹ liczne metabolity, które s¹ nierzadko aktywne farmakologicznie. Zanieczyszczenia i produkty
degradacji, które mog¹ siê pojawiæ w produkcie koñcowym maj¹ niew¹tpliwie istotny
wp³yw na jakoæ i stabilnoæ substancji czynnej. Znakomitym przyk³adem, potwierdzaj¹cym ww. problem, jest badanie na zawartoæ
zanieczyszczeñ w 7 lekach zawieraj¹cych
CSA z zastosowaniem wysokosprawnej
chromatografii cieczowej. Okaza³o siê, ¿e
jeden z produktów zawiera³ jedynie niespe³na 70% substancji czynnej, a ca³kowita zawartoæ zanieczyszczeñ siêga³a a¿ 28%. W
przypadku pozosta³ych 6 preparatów, wród
których by³ oryginalny Neoral® - zawartoæ
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cyklosporyny mieci³a siê w przedziale 94102%, a zanieczyszczenia nie przekracza³y 1%. Ten przyk³ad pokazuje jakie potencjalne zagro¿enia mog¹ nieæ nowe postaci generyczne leków [4].
Ka¿dego roku po wyganiêciu ochrony
patentowej pojawiaj¹ siê na rynku farmaceutycznym leki generyczne, g³ównie ze
wzglêdu na znacznie ni¿sze ceny i równoczesne obni¿enie kosztów farmakoterapii.
Czy jednak na pewno w przypadku leków
immunosupresyjnych jest to prawda [16,
18] ? Klintmalm w komentarzu do pracy
Momper`a dotycz¹cym konwersji z leku
oryginalnego na generyczny TAC sugeruje, ¿e zamiana leków daje jedynie pozorne
oszczêdnoci, a koszty terapii mog¹ wrêcz
wzrosn¹æ w zwi¹zku z czêstym monitorowaniem stê¿enia leku i dodatkowymi czynnociami zwi¹zanymi z konwersj¹ [22]. Z
kolei w podsumowaniu swojej pracy Ensor
zamieszcza nastêpuj¹ce stwierdzenie: chocia¿ jeszcze wiele badañ jest potrzebnych
w celu potwierdzenia równowa¿noci klinicznej i terapeutycznej preparatów odtwórczych oraz wynikaj¹cych z terapii nimi korzyci farmakoekonomicznych, stosowanie
generycznych immunosupresantów mo¿e
w bezpieczny sposób zastêpowaæ leki innowacyjne tak d³ugo jak d³ugo pacjent przyjmuje ten sam lek generyczny pod warunkiem, ¿e zarówno pacjent jak i klinicysta s¹
wiadomi w jakim momencie dokonywana
jest konwersja i jakie wyniki oznaczanych
stê¿eñ leków obserwuje siê podczas terapeutycznego monitorowania w trakcie zamiany leków [9]. Podobnie, stosowanie
generyków mo¿e byæ racjonalnym rozwi¹zaniem w przypadku terapii de novo, rzecz
jasna, ewentualna póniejsza konwersja do
leku oryginalnego musi byæ ostro¿nie nadzorowana, natomiast zamiana na inny generyk jako nadmiernie ryzykowna (zak³adaj¹c ci¹g³¹ obecnoæ na rynku preparatów rejestrowanych wg przedzia³u: 80,00125,00%), nie powinna byæ rozwa¿ana.
Oczywiste jest, ¿e w przypadku rejestracji produktów generycznych mamy do
czynienia z kolizj¹ interesów: producent
leku oryginalnego oczekuje, ¿e kryteria
wprowadzania preparatów odtwórczych
bêd¹ ostre, producent leku generycznego
- przeciwnie - chcia³by wzglêdnie ³agodnych
wymagañ rejestracyjnych. Odbiorca leku
ma prawo oczekiwaæ racjonalnych kryteriów zapewniaj¹cych, ¿e preparat odtwórczy bêdzie równowa¿ny pod wzglêdem
bezpieczeñstwa i skutecznoci stosowania.
Obecne regulacje europejskie dla grupy
leków immunosupresyjnych s¹ z farmakokinetycznego punktu widzenia krokiem w
dobrym kierunku. Wiêkszy udzia³ generyków w rynku powinien, przynajmniej w teorii, obni¿yæ na drodze konkurencyjnoci
ceny wszystkich preparatów i per saldo zredukowaæ koszty leczenia. Potencjalna korzyæ finansowa dla systemu opieki zdrowotnej nie mo¿e byæ jednak realizowana za cenê
pogorszenia poziomu leczenia populacji pacjentów wymagaj¹cych szczególnego i zindywidualizowanego podejcia, jakimi s¹ chorzy po transplantacjach narz¹dowych.
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