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Przedmowa

W

st´p do ksià˝ki ma uzasadniç koniecznoÊç jej
napisania i pisze si´ go z czterech powodów.
Po pierwsze, by podzi´kowaç wszystkim tym, którzy pomogli napisaç ksià˝k´, po drugie, ˝eby podzi´kowaç bliskim, nawet bez podawania powodu, po trzecie, aby podzi´kowaç wydawcy za drukowanie, oraz po czwarte, by
zach´ciç do przeczytania. Przejdêmy od razu do czwartego powodu. Zadanie to nie jest ∏atwe, bo trzeba udowodniç potencjalnemu czytelnikowi, ˝e znajomoÊç zawartoÊci
publikacji jest mu nieodzownie potrzebna zarówno w pracy, jak i dla uzupe∏nienia erudycji. Wykazaç mu, ˝e wiedzy
tej po prostu „nie posiada”. Czy wystarczy zapewnienie,
˝e nie móg∏ jej zdobyç na studiach? Byç mo˝e ów czytelnik da∏by si´ przekonaç, gdyby mu pokazaç, ˝e nawet
najwi´ksi koryfeusze farmacji czy medycyny nie majà pe∏nej wiedzy na temat leków-odpowiedników (generyków)
i publicznie twierdzà, ˝e leki te sà gorsze od swoich pierwowzorów, czyli leków referencyjnych. OczywiÊcie to nieprawda, ale cz´stotliwoÊç z jakà jest g∏oszona sugeruje
bardzo silne zaplecze farmaceutyczne. Mo˝na wi´c sàdziç, ˝e tym zapleczem sà wielkie firmy farmaceutyczne
produkujàce oryginalne leki innowacyjne. Chyba jednak
tak nie jest, bowiem w∏aÊnie te wielkie koncerny w swoich
fabrykach-córkach same produkujà leki-odpowiedniki po
wygaÊni´ciu patentu. Z punktu widzenia rynku jest to bardzo dobre posuni´cie, poniewa˝ w ten sposób potencjalny pacjent mo˝e zakupiç lek oryginalny, do którego jest
przyzwyczajony, lub du˝o taƒszy generyk, jeÊli posiada
zaufanie do urz´dów, które go zarejestrowa∏y. I w∏aÊnie
w treÊci naszej publikacji znajdujà si´ zasady, wy∏o˝one

Numer specjalny, luty 2013

w przyst´pny sposób, którymi kieruje si´ Urzàd Rejestracji przy wprowadzaniu na rynek leków-odpowiedników.
Potencjalny czytelnik mo˝e zainteresowaç si´ tymi zasadami po prostu z czystej ciekawoÊci, by np. sprawdziç,
jakie mo˝e mieç sam w przysz∏oÊci zaufanie do leków zarejestrowanych zgodnie z zasadami. Ka˝dy z nas jest lub
b´dzie pacjentem i warto wiedzieç, jakie mo˝liwoÊci daje
zamiana leku oryginalnego na jego znacznie taƒszy odpowiednik. Innymi s∏owy, czy przeprowadzane badania z lekiem-odpowiednikiem sà wystarczajàce do uznania, ˝e
lek ten dzia∏a tak samo jak lek oryginalny.
Potencjalny czytelnik, jeÊli jest studentem farmacji, powinien znaç zasady rejestracji generyku, gdy˝ zasady te
sà oparte o pot´˝ne zaplecze naukowe i w∏aÊciwie stanowià najwa˝niejszy owoc zastosowania nauk farmaceutycznych w praktyce. Najbardziej prosta prawda jest taka:
leki-odpowiedniki ratujà bud˝et wielu paƒstw na ca∏ym
Êwiecie i z punktu widzenia ˝ycia spo∏eczeƒstw trudno
o lepszy przyk∏ad na s∏u˝b´ nauki obywatelowi. Jednak,
by leki te spe∏ni∏y swoje zadanie, obok niskiej ceny, muszà
spe∏niaç warunki równowa˝noÊci z lekami oryginalnymi.
Warunki te i sposób przeprowadzania odpowiednich badaƒ sà przedstawione w naszej publikacji.
Potencjalny czytelnik mo˝e tak˝e byç zaanga˝owany
w prace przemys∏u generycznego (produkujàcego leki-odpowiedniki) lub przemys∏u leków oryginalnych.
W obydwu wypadkach wiedza, jakà pos∏ugujà si´ urz´dy
rejestracji leków przy wprowadzeniu odpowiedników na
rynek jest nieodzowna.
Autorzy
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Biorównowa˝noÊç – jeden
z podstawowych warunków
dopuszczania do obrotu produktów
leczniczych odtwórczych
Grzegorz Cessak
Prezes Urz´du Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

apotrzebowanie na prze∏amywanie monopolu leków
oryginalnych przez bardziej dost´pne leki odtwórcze,
u∏atwiajàce dost´p do podstawowej farmakoterapii
wi´kszoÊci masowo wyst´pujàcych chorób oraz ch´ç pokrywania takiego zapotrzebowania przez rzàdy i organizacje mi´dzynarodowe, stworzy∏y przed dziesi´cioleciami podwaliny dla
zaistnienia leków generycznych na rynku farmaceutycznym.
Idea wprowadzania do obrotu taƒszych leków-odpowiedników
dojrzewa∏a, rozwija∏a si´ i ewoluowa∏a, a wraz z jej praktycznymi owocami powstawa∏y i doskonali∏y si´ wymagania i przepisy okreÊlajàce zakres badaƒ gwarantujàcych tzw. zasadnicze
podobieƒstwo generyku do leku oryginalnego. Bardzo wczeÊnie zwrócono uwag´, ˝e dla skutecznego i bezpiecznego stosowania leku generycznego we wskazaniach, w postaci, mocy
i dawkowaniu analogicznym jak dla leku oryginalnego, konieczne jest zapewnienie tego samego stopnia wch∏aniania i/lub oddzia∏ywania leku na docelowe struktury organizmu. By tego dowieÊç, zacz´to stosowaç badania porównawcze, wÊród których, zgodnie z powszechnie uznanym przekonaniem o Êcis∏ej
zale˝noÊci dzia∏ania od st´˝enia leku, szczególnie uprzywilejowanà pozycj´ zaj´∏y specyficzne badania farmakokinetyczne
okreÊlane mianem badaƒ biorównowa˝noÊci.

Z

Biorównowa˝noÊç
Biorównowa˝noÊç to nie tylko porównawcze badania farmakokinetyczne. Istniejà leki i grupy leków, których równowa˝noÊci nie
mo˝na wykazaç poprzez oznaczanie st´˝eƒ w organizmie. W takich
wypadkach biorównowa˝noÊç wykazuje si´ w porównawczych badaniach farmakodynamicznych, oceniajàc nie st´˝enia, ale efekty
dzia∏ania porównywanych produktów. Wystarczajàcym sposobem
wykazania biorównowa˝noÊci mogà niekiedy byç te˝ same badania
in vitro, nie wymagajàce podawania leku cz∏owiekowi.
Z historycznego punktu widzenia, do g∏ównych animatorów i inicjatorów prowadzenia badaƒ biorównowa˝noÊci
nale˝y zaliczyç Âwiatowà Organizacj´ Zdrowia (WHO),
stawiajàcà sobie za cel promowanie i u∏atwianie dost´pu
do tanich leków generycznych, identyfikowanych za pomocà mi´dzynarodowych nazw powszechnie stosowanych (International Nonproprietary Names, INN). To w∏aÊnie ta instytucja, chcàc wprowadziç zakres wymagaƒ minimalnych dla badaƒ biorównowa˝noÊci generyków, opublikowa∏a na poczàtku lat 90. ubieg∏ego wieku wytycznà
poÊwi´conà wykazywaniu biorównowa˝noÊci.

6

Unia Europejska od lat docenia∏a potrzeb´ wykazywania biorównowa˝noÊci leków generycznych i tworzy∏a dotyczàce jej
przepisy. Dla krajów cz∏onkowskich kamieniem milowym sta∏o
si´ wejÊcie w ˝ycie Dyrektywy 2001/83/WE, w której art. 10
ust. 2 (b) definiuje generyczny produkt leczniczy, a nast´pnie
w styczniu 2002 r. wytycznej CPMP/EWP/QWP/1401/98, stanowiàcej zbiór podstawowych zasad wykazywania biorównowa˝noÊci i omawiajàcej przypadki, w których jest ono konieczne
bàdê nieobowiàzkowe. Wyrazem rozwoju wiedzy na temat biorównowa˝noÊci, wypracowywanej przez wszystkie kraje cz∏onkowskie, sta∏o si´ opublikowanie znowelizowanej wytycznej
(CPMP/EWP/QWP/1401/98 Rev. 1), która wesz∏a w ˝ycie
1 sierpnia 2010 r. Obecnie, wytyczna ta jest kluczowym narz´dziem dla regulatorów oceniajàcych badania biorównowa˝noÊci,
a dla firm farmaceutycznych – niezb´dnym przewodnikiem po
sposobie ich planowania. Nale˝y jednoczeÊnie stwierdziç, i˝
w dobie globalizacji, która nie omija tak˝e uregulowaƒ rejestracyjnych, kodeks wymagaƒ i zaleceƒ zawarty w wytycznej
CPMP/EWP/QWP/1401/98 Rev. 1 jest w bardzo du˝ym stopniu
zbie˝ny z analogicznymi przepisami wypracowanymi przez kraje
pozaeuropejskie, majàce nowoczesne systemy rejestracyjne
(m.in. USA, Kanada, Japonia, Republika Po∏udniowej Afryki). Zatem, podró˝ujàc po Êwiecie, mamy du˝à szans´ stosowaç leki
generyczne, których biorównowa˝noÊç wykazano podobnie, jak
w wypadku generyków dost´pnych w Unii Europejskiej – to
m.in. zas∏uga wytycznej CPMP/EWP/QWP/1401/98 Rev. 1.
Nowa wytyczna kompleksowo definiuje wymagania dotyczàce planowania, sposobu przeprowadzenia i oceny
wyników badaƒ biorównowa˝noÊci produktów leczniczych o normalnym uwalnianiu i o dzia∏aniu ogólnym.
W dokumencie uwzgl´dniono te˝ w szerszym ni˝ dotychczasowy zakresie mo˝liwoÊç wykorzystania badaƒ in vitro
wybranych produktów leczniczych dla dokumentowania
ich biorównowa˝noÊci, bez koniecznoÊci prowadzenia
badaƒ in vivo, czyli korzystania z tzw. biowaivera.
W wypadku niemo˝noÊci wykazania biorównowa˝noÊci
produktu leczniczego za pomocà pomiaru st´˝eƒ substancji czynnej w organizmie (badaƒ farmakokinetycznych), wytyczna daje przyzwolenie na przeprowadzanie
w charakterze badaƒ biorównowa˝noÊci innych badaƒ
porównawczych, oceniajàcych w∏aÊciwoÊci farmakodynamiczne i/lub skutecznoÊç klinicznà porównywanych produktów, którym poÊwi´cono odr´bne przepisy.
Wytyczna wymienia w pierwszym rz´dzie standardowy,
najcz´Êciej stosowany schemat badaƒ biorównowa˝noÊci, polegajàcy na porównaniu dwóch produktów podawanych w dawkach jednorazowych, w uk∏adzie skrzy˝owanym, randomizowanym, dwuokresowym i dwuseNumer specjalny, luty 2013
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kwencyjnym. Podanie obu porównywanych produktów
winno odbywaç si´ z zachowaniem przerwy, koniecznej
do pe∏nej eliminacji substancji czynnej z organizmu, za
którà uznaje si´ okres co najmniej 5 czasów pó∏trwania
tej˝e substancji w fazie eliminacji.
Zgodnie ze znowelizowanà wytycznà dopuszcza si´ równie˝ prowadzenie badaƒ biorównowa˝noÊci w innych, alternatywnych uk∏adach, takich jak np. uk∏ad równoleg∏y (dla substancji czynnych o bardzo d∏ugim okresie pó∏trwania) czy
uk∏ad z powtórzeniem (substancje o du˝ej zmiennoÊci parametrów farmakokinetycznych). Dla postaci o niemodyfikowanym uwalnianiu jest te˝ dopuszczalne prowadzenie badaƒ po
podaniu wielokrotnym u pacjentów (ale nie u zdrowych ochotników), jeÊli – ze wzgl´du na bezpieczeƒstwo – badaƒ nie
mo˝na prowadziç na osobach zdrowych, a podanie w dawce
pojedynczej nie mo˝e byç zastosowane u chorych. Innym,
cz´Êciej spotykanym powodem uzasadniajàcym prowadzenie
badaƒ po podaniu wielokrotnym jest niedoskona∏oÊç metod
analitycznych i/lub specyfika farmakokinetyczna substancji
czynnej, które uniemo˝liwiajà uzyskanie wystarczajàcej liczby
wiarygodnych pomiarów st´˝eƒ, niezb´dnych dla wyznaczenia parametrów farmakokinetycznych. Zastosowanie podania
wielokrotnego zamiast podania dawki pojedynczej zawsze
jednak musi byç uzasadnione przez wnioskodawc´.
Wytyczna stawia okreÊlone wymagania dotyczàce wyboru produktu referencyjnego, który powinien spe∏niaç
dwie zasadnicze cechy: mieç aktualny rejestr na terenie
Unii Europejskiej (niekoniecznie w paƒstwie, w którym
sk∏adany jest wniosek) oraz dopuszczenie do obrotu na
podstawie pe∏nej dokumentacji zgodnej z art. 8 Dyrektywy
2001/83/WE. Co wa˝ne, wybór produktu referencyjnego
nale˝y do wnioskodawcy i on te˝ odpowiada za konsekwencje tego wyboru; uzasadnienie wyboru produktu referencyjnego winno byç umieszczone w Module 1.5.2 dokumentacji do∏àczonej do wniosku.
Istotny aspekt wyboru produktu referencyjnego stanowi
potwierdzenie przez wnioskodawc´ jego mocy (zgodnoÊci
zawartoÊci substancji czynnej oznaczonej w produkcie z deklarowanà) na podstawie przeprowadzonych przez siebie badaƒ. ZawartoÊç substancji czynnej w seriach produktu badanego i referencyjnego nie powinna si´ ró˝niç o wi´cej ni˝ 5%.
W wyborze produktu badanego u˝ytego do badaƒ biorównowa˝noÊci wa˝na jest wielkoÊç jego serii; dla sta∏ych, doustnych postaci farmaceutycznych powinna stanowiç co najmniej
1/10 wielkoÊci serii produkcyjnej lub 100 000, o ile 1/10 wielkoÊci serii produkcyjnej jest liczbà mniejszà ni˝ 100 000. Je˝eli
badany produkt ma byç wytwarzany w niewielkich seriach
produkcyjnych (mniejszych ni˝ 100 000 jednostek), do przeprowadzenia badaƒ biorównowa˝noÊci wymaga si´ wytworzenia pe∏nej serii produkcyjnej. By wyniki badania biorównowa˝noÊci mog∏y byç w pe∏ni odnoszone do produktu wytwarzanego masowo po dopuszczeniu do obrotu, konieczne jest
zapewnienie przez wnioskodawc´ identycznoÊci serii produktu wykorzystanej do badaƒ z seriami produkcyjnymi; wa˝nym
narz´dziem wymaganym dla realizacji tego celu sà porównawcze badania dost´pnoÊci farmaceutycznej (tzw. badania dissolution) przeprowadzane w warunkach in vitro.
Wybór liczby ochotników uczestniczàcych w badaniu
biorównowa˝noÊci winien opieraç si´ na odpowiednich
wyliczeniach, uwzgl´dniajàcych wiedz´ o spodziewanej
zmiennoÊci parametrów farmakokinetycznych badanego
produktu i/lub jego substancji czynnej. Liczba ta nie powinna byç nigdy mniejsza ni˝ 12.
Numer specjalny, luty 2013

Kryteria doboru ochotników opisane w znowelizowanej wytycznej sà ogólnie zgodne z wczeÊniej akceptowanymi i wymaganymi
przez europejskie agencje rejestracyjne; opierajà si´ na koncepcji
stworzenia bezpiecznych dla uczestników i wiarygodnych dla regulatorów warunków badania. Preferuje si´ udzia∏ zdrowych ochotników, o ile ryzyko zwiàzane z podaniem danego leku osobom zdrowym nie budzi kontrowersji z etycznego punktu widzenia. Kryteria
w∏àczenia i wy∏àczenia, które muszà zostaç wymienione w protokole badania, obejmujà m.in. wiek co najmniej 18 lat oraz wskaênik
BMI w zakresie 18,5–30 kg/m2. Ochotnicy uczestniczàcy w badaniach biorównowa˝noÊci mogà byç przedstawicielami obu p∏ci pod
warunkiem zapewnienia ochrony kobiet w wieku rozrodczym przed
dzia∏aniem leku w okresie cià˝y i karmienia piersià.
Im wi´ksza standaryzacja warunków badania, tym wi´ksza szansa na uzyskanie wiarygodnych wyników, opisujàcych faktyczne podobieƒstwa lub ewentualne ró˝nice mi´dzy porównywanymi produktami, a nie ró˝nice wynikajàce
z wp∏ywu czynników od produktów niezale˝nych. T´ powszechnie znanà prawd´, od lat przek∏adanà na wymogi
praktyczne, uwzgl´dnia tak˝e ostatnio nowelizowana wytyczna, wskazujàc m.in. na koniecznoÊç jednolitej pory
przyjmowania produktów, warunków dietetycznych (czas
spo˝ywania posi∏ków i napojów wzgl´dem czasu przyjmowania leku, sk∏ad posi∏ków i napojów itp.), stosowanie u˝ywek czy aktywnoÊç fizycznà uczestników badaƒ.
W planowaniu badania biorównowa˝noÊci bardzo du˝e
znaczenie ma w∏aÊciwy dobór czasu pobierania próbek tak,
by oznaczenia wszystkich substancji czynnych, uzyskane
z pobranego materia∏u, by∏y najbardziej przydatne dla wierniejszego odwzorowania farmakokinetyki porównywanych
produktów. Podstawowe zasady pobierania próbek obejmujà m.in. odpowiednio cz´ste pobieranie w czasie zbli˝onym
do spodziewanej wartoÊci Tmax, uwzgl´dniajàcym faz´ narastania st´˝enia, jeszcze przed uzyskaniem wartoÊci Cmax i obj´cie oznaczeniami st´˝eƒ co najmniej 80% krzywej AUC0–∞.
Ten drugi warunek zyska∏ jednak w znowelizowanej wytycznej
modyfikacj´: przesta∏ byç bezwzgl´dnie wymagany dla leków
o d∏ugim okresie pó∏trwania, dla których nawet na podstawie
próbek pobieranych w ciàgu 72 godzin nie daje si´ wyznaczyç AUC0–t stanowiàcego co najmniej 80% AUC0–∞. W takich wypadkach dopuszcza si´ wykorzystanie do obliczeƒ
wartoÊci AUC0–72h w charakterze AUC0–t. Ten sam przywilej,
pozwalajàcy na zaprzestanie pobierania (a ÊciÊlej zbierania)
próbek po up∏ywie 72 godzin, dotyczy badaƒ biorównowa˝noÊci, w których badanym materia∏em jest mocz.
Metody badaƒ analitycznych s∏u˝àcych oznaczeniom
st´˝eƒ w p∏ynach ustrojowych muszà byç zgodne ze standardami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (Good Laboratory
Practice, GLP), dobrze opisane, zwalidowane, a uzyskane
za ich pomocà wyniki w∏aÊciwie dokumentowane i przechowywane. Do badaƒ biorównowa˝noÊci muszà byç stosowane metody analityczne, które umo˝liwiajà uzyskiwanie
wiarygodnych oznaczeƒ z odpowiednio szerokim marginesem st´˝eƒ w stosunku do st´˝eƒ spodziewanych; ich dolna granica oznaczalnoÊci musi wynosiç co najmniej 1/20
Cmax, a zdolnoÊç do wykrywania st´˝eƒ przed podaniem
leku na poziomie nie mniejszym ni˝ 5% Cmax.
Stosowanie metod analitycznych nie uwzgl´dniajàcych chiralnoÊci oznaczanych substancji jest ogólnie akceptowane, ale
tylko wtedy, gdy poszczególne enancjomery nie ró˝nià si´ od
siebie farmakokinetykà i w∏aÊciwoÊciami farmakodynamicznymi. Substancje endogenne, stanowiàce jednoczeÊnie substancje czynne badanych produktów leczniczych, wymagajà takie-

7

1-32/Leki generyczne nr spec

28/2/13 11:40 AM

Page 8

go sposobu przeprowadzania badaƒ, który pozwoli odró˝niç
st´˝enia pochodzàce od leku od st´˝eƒ stanowiàcych t∏o fizjologiczne.
Zasadniczym celem ka˝dego farmakokinetycznego badania biorównowa˝noÊci jest uzyskanie parametrów farmakokinetycznych dla zwiàzków macierzystych (w tym
tak˝e nieaktywnych substancji prekursorowych, o ile ich niskie st´˝enia nie uniemo˝liwiajà wykonania oznaczeƒ), czyli
substancji czynnych, które ju˝ uleg∏y wch∏oni´ciu do organizmu, ale nie zosta∏y zmienione w procesach metabolicznych. Przyjmuje si´ bowiem, ˝e wyznaczone w ten sposób
parametry sà bardziej czu∏ym narz´dziem do wykrywania
ewentualnych ró˝nic mi´dzy porównywanymi produktami,
ni˝ parametry uzyskane dla metabolitów. Wyznaczanie parametrów farmakokinetycznych dla metabolitów i wnioskowanie o biorównowa˝noÊci produktu na ich podstawie dopuszcza si´ tylko w wyjàtkowych wypadkach, uzasadnionych niemo˝noÊcià oznaczania (obecnie – za sprawà post´pów w chemii analitycznej – wyst´pujà coraz rzadziej).
W wypadku potrzeby wykazania biorównowa˝noÊci produktu o tej samej postaci farmaceutycznej, dost´pnego
w kilku mocach, wytyczna pozwala odstàpiç od obejmowania wszystkich mocy porównawczymi badaniami farmakokinetycznymi na rzecz jednej lub dwóch z nich. O zastosowaniu takiej mo˝liwoÊci przesàdza spe∏nienie przez poszczególne moce produktu okreÊlonych warunków, do
których nale˝à: liniowoÊç farmakokinetyki, identycznoÊç jakoÊciowa i iloÊciowa proporcjonalnoÊç sk∏adów (z wy∏àczeniem niektórych substancji pomocniczych o Êladowej zawartoÊci oraz poza przypadkami produktów o ma∏ym,
mniejszym ni˝ 5% udziale wagowym substancji czynnej
w masie ca∏ej postaci farmaceutycznej), a tak˝e uzyskanie
w odpowiednich badaniach in vitro dowodów na równowa˝noÊç farmaceutycznà wszystkich mocy produktu.
Parametry farmakokinetyczne, które muszà byç wyliczane w badaniach biorównowa˝noÊci po podaniu jednorazowym to: AUC0–t, AUC0–∞, AUC szczàtkowe lub alternatywnie AUC0–72h oraz Cmax i Tmax; w badaniach po podaniu wielokrotnym zast´pujà je: AUC0–∞, Cmax,ss
i Tmax,ss. W wypadku oznaczeƒ w moczu: zamiast AUC
wyznacza si´ Ae0–t, a zamiast Cmax – Rmax.
Po podaniu jednorazowym, zasadniczym kryterium
uznania porównywanych produktów za biorównowa˝ne
jest zmieszczenie si´ 90% przedzia∏u ufnoÊci dla ilorazu
wartoÊci ich parametrów AUC0–t lub AUC0–72h i Cmax w zakresie 80–125%. Ten sam zakres procentowy dotyczy te˝
badaƒ po podaniu wielokrotnym (w stanie stacjonarnym),
ale odnosi si´ do parametrów AUC0–τ i Cmax,ss, zaÊ w wypadku oznaczeƒ w moczu – do Ae0–t i Rmax.
Dla leków o wàskim przedziale terapeutycznym (Narrow Therapeutic Index, NTI) przewiduje si´ mo˝liwoÊç zaw´˝ania opisanego powy˝ej zakresu do 90–111%, zaÊ
dla leków o du˝ej zmiennoÊci parametrów farmakokinetycznej (Highly Variable Drug Product, HVDP) wytyczna
dopuszcza rozszerzenie zakresu dla Cmax do maksymalnie 69,84–143,19%.
Niezwykle wa˝nym sk∏adnikiem dokumentacji biorównowa˝noÊci sà dane uzyskane w badaniach in vitro. Rola tych
badaƒ mo˝e byç pomostowa (gdy uzupe∏niajà badania in vivo), jak i zasadnicza dla wnioskowania o biorównowa˝noÊci
(gdy ca∏kowicie zast´pujà badania in vivo). Znowelizowana
wytyczna w bardzo szerokim zakresie omawia sposób wykorzystywania badaƒ równowa˝noÊci farmaceutycznej do doku-
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mentowania biorównowa˝noÊci produktów leczniczych,
uwzgl´dniajàc rol´ tych badaƒ w zast´powaniu nimi badaƒ in
vivo. Temu zagadnieniu poÊwi´cono specjalny za∏àcznik wytycznej, opisujàcy zasady zast´powania badaƒ biorównowa˝noÊci badaniami równowa˝noÊci farmaceutycznej na podstawie tzw. systemu klasyfikacji biofarmaceutycznej (BCS-based
Biowaiver).
Warto przypomnieç wymagania, jakie musi spe∏niaç
produkt leczniczy, by obowiàzek wykazania jego biorównowa˝noÊci móg∏ zostaç zrealizowany wy∏àcznie za pomocà badaƒ in vitro. Jest to bowiem, z punktu widzenia
wnioskodawców produktów leczniczych, bardzo atrakcyjna perspektywa unikni´cia kosztownego badania lub
badaƒ klinicznych na rzecz prostszych i taƒszych badaƒ
laboratoryjnych po∏àczonych z analizà teoretycznà.
Pierwszym, zasadniczym kryterium jest przynale˝noÊç substancji czynnej do klasy I BCS (charakteryzujàcej si´ wysokà
rozpuszczalnoÊcià i ca∏kowitym wch∏anianiem z przewodu pokarmowego) lub ewentualnie do klasy III BCS (wysoka rozpuszczalnoÊç i ograniczone wch∏anianie z przewodu pokarmowego). Drugim – bardzo szybkie lub podobnie szybkie uwalnianie
z postaci farmaceutycznej (odpowiednio ponad 85% w ciàgu
15 minut lub 85% w ciàgu 30 minut dla klasy I i ponad 85%
w ciàgu 15 minut dla klasy III). Trzecim – dla klasy I: taka sama
(jakoÊciowa i iloÊciowa) zawartoÊç substancji pomocniczych
mogàcych wp∏ywaç na biodost´pnoÊç, a dla klasy III: taka sama (jakoÊciowa i iloÊciowa) zawartoÊç substancji pomocniczych mogàcych wp∏ywaç na biodost´pnoÊç wraz z identycznà jakoÊciowà zawartoÊcià pozosta∏ych substancji pomocniczych i bardzo podobnà ich zawartoÊcià iloÊciowà.
Znowelizowana wytyczna CPMP/EWP/QWP/1401/98
Rev. 1, choç dedykowana g∏ównie lekom o ogólnym dzia∏aniu, wyst´pujàcym w sta∏ych, doustnych postaciach farmaceutycznych o natychmiastowym uwalnianiu substancji
czynnej, uwzgl´dnia te˝ w skróconym zakresie przypadki leków w innych postaciach farmaceutycznych; nale˝à do nich
m.in. tabletki ulegajàce rozpadowi w jamie ustnej, roztwory
doustne i przeznaczone do podawania pozajelitowego (zwykle zwolnione z obowiàzku przeprowadzania klinicznych badaƒ biorównowa˝noÊci), postacie farmaceutyczne do podawania doodbytniczego, parenteralne postacie farmaceutyczne do podawania do˝ylnego w formie liposomalnej, micelarnej lub emulsyjnej, doustne postacie o modyfikowanym
uwalnianiu, postacie do podawania przezskórnego, parenteralne postacie o modyfikowanym uwalnianiu oraz produkty
lecznicze do podawania miejscowego, dzia∏ajàce miejscowo.
Podsumowanie
Przedstawiona powy˝ej prezentacja zagadnienia biorównowa˝noÊci produktów leczniczych, zwiàzana z niedawnym
wejÊciem w ˝ycie wytycznej CPMP/EWP/QWP/1401/98
Rev. 1, jest tylko zasygnalizowaniem wybranych wàtków tego niezwykle obszernego tematu. Zainteresowani czytelnicy,
chcàc szerzej poznaç z∏o˝onoÊç wymagaƒ rejestracyjnych
odnoszàcych si´ do wykazywania biorównowa˝noÊci
(w tym równowa˝noÊci terapeutycznej) produktów leczniczych, mogà skorzystaç z wielu innych wytycznych europejskich, dost´pnych na stronie Europejskiej Agencji Leków
(www.ema.europa.eu).

Numer specjalny, luty 2013

1-32/Leki generyczne nr spec

28/2/13 11:40 AM

Page 9

Leki generyczne: znaczenie
badania biorównowa˝noÊci

Prof. dr hab. n. med. Jacek Sp∏awiƒski

astosowanie leków generycznych szybko roÊnie,
poniewa˝ w Polsce, Europie i USA leki generyczne
sà dla wielu chorych warunkiem dost´pnoÊci do leczenia, bowiem leki te, nie ró˝niàce si´ od oryginalnych
(co b´dzie przedstawione poni˝ej), sà znacznie od nich
taƒsze. Jednak˝e podstawowym warunkiem rejestracji leku generycznego jest badanie biorównowa˝noÊci, bez
którego generyk nie jest generykiem. Dlatego, zrozumienie podstaw i zasad biorównowa˝noÊci jest niezb´dne
w praktyce lekarskiej i farmaceutycznej.

Z

1. Historia i wprowadzenie
Od niepami´tnych czasów ludzie stosujà leki. By∏y to
jednak metody leczenia oparte na anegdotycznych dowodach, tradycji pami´tajàcej jeszcze czasy szamanów lub
bezpodstawne zalecenia jakiÊ prehistorycznych autorytetów. Dopiero w pierwszej po∏owie XIX wieku Lewis udowodni∏, ˝e praktyka upustów krwi stosowana przez
2000 lat! nie pomaga w leczeniu chorób (1); w tym samym
czasie Gavaret po∏o˝y∏ fundamenty pod stosowanie statystyki w badaniach medycznych (2), otwierajàc tym samym
drog´ do badaƒ klinicznych nowych leków. Takie nowoczesne badanie po raz pierwszy przeprowadzono w Anglii
w 1948 r. (streptomycyna versus ekspozycja s∏oneczna
chorych na gruêlic´) (3) i od tego czasu dziesiàtki tysi´cy
badaƒ o przeró˝nych akronimach opublikowano w setkach magazynów naukowych.
Pierwszym aktem prawnym o wielkiej donios∏oÊci dotyczàcym leków by∏a ustawa o czystoÊci ˝ywnoÊci i leków
uchwalona w USA w 1906 r. (4). Wtedy – po raz pierwszy
na Êwiecie – zosta∏ na∏o˝ony na producentów leków obowiàzek pos∏ugiwania si´ sta∏à recepturà i podawania na
opakowaniu sk∏adników danego leku. W tym samym akcie prawnym administracja paƒstwowa zosta∏a zobowiàzana do nadzoru i badania produktów farmaceutycznych.
Kolejnym znaczàcym aktem w tej dziedzinie by∏ Food,
Drugs, and Cosmetics Act z 1938 r., który rodzi∏ si´ ju˝ od
1933 r., a zosta∏ uchwalony dopiero po Êmiertelnych skutkach stosowania w USA syropu zawierajàcego sulfanilamid (zgon ponad 100 leczonych). Przed 1938 ka˝dy móg∏
wprowadziç lek do obrotu, zaÊ po – wszystkie leki obowiàzkowo rejestrowano w FDA (Food and Drug Administration), która to instytucja testowa∏a je od tego czasu
przed dopuszczeniem na rynek (4). Leki sta∏y si´ – jak na
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ówczesne czasy – wzgl´dnie bezpieczne, ale nadal wi´kszoÊç z nich by∏a nieskuteczna.
Przez ca∏y wiek XIX i niemal do po∏owy XX przemys∏ farmaceutyczny nie produkowa∏ gotowych leków, ale wytwarza∏ surowce, które sprzedawano aptekarzom – ci zaÊ
przygotowywali leki. Ka˝dy lekarz móg∏ zapisaç dowolnà
substancj´ czynnà, nieomal w dowolnej dawce i sk∏adzie
z innymi substancjami, pod warunkiem, ˝e aptekarz takà
substancjà dysponowa∏. W czasach, kiedy pojawi∏y si´
patenty na leki nie wykorzystywano ich po to, by zapewniç sobie wy∏àcznoÊç na wytwarzanie, dystrybucj´ i cen´
produktu, lecz by mo˝liwie szeroko odsprzedawaç licencje (4). Stopniowo, najpierw w USA, sytuacja uleg∏a zmianie. Przepisywanie wszystkich leków wy∏àcznie na recept´, ograniczenie licencji i uniemo˝liwianie – w pewnych
okresach – zast´powania leków innowacyjnych generykami doprowadzi∏o do wysokich cen leku. Lata 40.–60.
XX wieku to z∏oty okres dla przemys∏u farmaceutycznego,
zarówno w USA, jak i w Europie; leki musia∏y byç bezpieczne – na tyle na ile w badaniach przedrejestracyjnych
mo˝na bezpieczeƒstwo sprawdziç, ale nikt nie bada∏ ich
skutecznoÊci w tak rygorystyczny sposób jak obecnie.
SkutecznoÊç leków pozostawa∏a pod znakiem zapytania.
W tym czasie kwit∏ przemys∏ generyczny – nie by∏o k∏opotu z wprowadzeniem generyku na rynek. Uznawano, i˝
skoro produkt generyczny zawiera identycznà substancj´
czynnà co lek oryginalny, to nie wymaga ˝adnych badaƒ
i mo˝e byç stosowany wymiennie, pod warunkiem, ˝e odpowiednie przepisy dotyczàce zapisywania leków tego nie
zabraniajà (4).
Olbrzymi problem stanowi∏y w tym czasie nazwy leków.
Prawo patentowe stanowi, i˝ ochrona znaku towarowego
(nazwy handlowej) jest wieczysta. Poniewa˝ nie istnia∏y
nazwy powszechnie stosowane, mi´dzynarodowe („generyczne”), ka˝dy nowy lek oryginalny czy generyk mia∏ swojà zastrze˝onà nazw´, a popularne leki mia∏y nawet do
200 odpowiedników o ró˝nych nazwach! (5). Taka mnogoÊç nazw nios∏a niebezpieczeƒstwo pomy∏ek i prawdziwych niespodzianek dla pacjentów i lekarzy, szczególnie
gdy nazwy ró˝nych leków by∏y bardzo podobne. Kiedy
wycofano talidomid (lek odpowiedzialny za fokomeli´
u noworodków), by∏ on nadal w obrocie w kilku krajach,
zanim zorientowano si´, ˝e ró˝ne nazwy kryjà ten sam
groêny teratogen.
Poczàtkowo paƒstwa wprowadzi∏y w swoich krajach
obowiàzek dopuszczania leku do obrotu pod warunkiem,
˝e producent – obok nazwy handlowej – zaproponuje nazw´ potocznà, „generycznà”. Tworzenie tych nazw w ka˝dym kraju nadal prowadzi∏o do zam´tu. Stàd popularny
w Europie paracetamol, w USA okreÊla si´ terminem ace-
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taminofen, a takich przyk∏adów jest wi´cej. Porzàdek
wprowadzi∏a, istniejàca od 1948 r., Âwiatowa Organizacja
Zdrowia (WHO). Ju˝ od 1952 nadaje ona nazw´ „generycznà” (International Nonpropietary Name, INN). Nonpropietary oznacza, ˝e nazwa nie mo˝e byç zastrze˝ona, „nie
jest w∏asna” i ˝aden urzàd patentowy nie mo˝e jej przypisaç jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej (5).
Poprawka Harrisa-Kefauvera i Drug Price Competition Act
Prze∏omu na rynku farmaceutycznym, szczególnie generyków, dokona∏a pracujàca od 1954 r. Antytrustowa i Antymonopolowa Podkomisja Senatu USA, kierowana przez senatorów Kefauvera i Harrisa (6). Poczàtkowo mia∏a za zadanie zahamowaç wprowadzanie na rynek nowych leków minimalnie ró˝niàcych si´ od istniejàcych, tylko po to, by przed∏u˝yç patent, jednak prace Komisji posz∏y du˝o dalej. Ostatecznie poprawk´ Harrisa-Kefauvera do ustawy o lekach
uchwalono dopiero w 1962 r., co zbieg∏o si´ z europejskà
tragedià zwiàzanà z talidomidem. W wyniku tej poprawki
producenci zostali zmuszeni – po raz pierwszy na Êwiecie –
do wykazania, ˝e ich produkty sà skuteczne, jeÊli sà podawane zgodnie z zarejestrowanymi wskazaniami do stosowania. Innymi s∏owy, mo˝na by∏o zarejestrowaç wskazanie
pod warunkiem, ˝e udowodniono, i˝ lek jest w tym wskazaniu skuteczny (7). Poprawka Harrisa-Kefauvera zobowiàzywa∏a FDA do przeprowadzenie przedrejestracyjnego badania leku, stawia∏a firmom farmaceutycznym wymóg wytwarzania leku w warunkach GMP (Dobrej Praktyki Wytwarzania), wprowadza∏a kontrol´ zak∏adów produkcyjnych
i wreszcie okreÊla∏a wymagania dotyczàce leków generycznych. Pod wp∏ywem tej poprawki, WHO w 1969 r. uchwali∏a dwie rezolucje, z których pierwsza (Certification Scheme
on the Quality of Pharmaceutical Products) zabrania∏a produkcji niepe∏nowartoÊciowych leków w krajach wysoko rozwini´tych (np. Szwajcarii) na potrzeby krajów biednych,
Trzeciego Âwiata (trudno to sobie dzisiaj wyobraziç, ˝e
w Szwajcarii produkowano leki, których nie stosowano
w ...Szwajcarii). Druga rezolucja obligowa∏a kraje do produkcji leków wed∏ug standardów GMP. Obie stosowa∏y si´
zarówno do produkcji leków oryginalnych, jak i generyków.
Dla generyków poprawka Harrisa-Kefauvera mia∏a olbrzymie znaczenie – jej uchwalenie zahamowa∏o produkcj´ tych leków. Sta∏o si´ tak dlatego, ˝e o ile przed poprawkà leki generyczne wchodzi∏y na rynek bez badaƒ,
o tyle po jej wprowadzeniu producent leku generycznego
by∏ zobowiàzany do powtórzenia wszystkich badaƒ przeprowadzonych przez wynalazc´, ∏àcznie z kosztownymi
badaniami klinicznymi.
Polski przedwojenny przemys∏ farmaceutyczny ogranicza∏ si´ do produkcji licencyjnej. W Polsce przed wojnà
i po niej respektowano ochron´ patentowà, a znacjonalizowany przemys∏ farmaceutyczny produkowa∏ wiele wartoÊciowych generyków, poniewa˝ w tym czasie ochrona
patentowa dotyczy∏a sposobu procesu syntezy i nie obejmowa∏a koƒcowego produktu. Polscy uczeni wyspecjalizowali si´ w wynajdywaniu nowych dróg syntezy leków
(prym wiód∏ prof. Supniewski z Krakowa), dzi´ki temu
w kilka lat po wprowadzenia leku oryginalnego na Êwiecie,
w Polsce pojawia∏ si´ generyk. Badania jakoÊciowe leku
przeprowadzano poczàtkowo w zak∏adach naukowych
akademii medycznych, a nast´pnie w Instytucie Leków
w Warszawie. Badania skutecznoÊci klinicznej przeprowadzano w oddzia∏ach szpitalnych i klinikach. O biorów-
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nowa˝noÊci nikt w tych czasach, chocia˝ tak bliskie, nie
wspomina∏. Mo˝na powiedzieç, ˝e w tym pierwszym
i wa˝nym dla chorych okresie w powojennej Polsce, skutecznoÊç leków generycznych by∏a oparta na ocenie skutecznoÊci klinicznej, najcz´Êciej odnoszonej do kontroli historycznej (czyli do wyników w grupie kontrolnej uzyskanych w innym doÊwiadczeniu, w innym miejscu,
w przesz∏oÊci), rzadziej do placebo, a prawie nigdy do leku oryginalnego, który by∏ niedost´pny.
O ile wi´c poprawka Harrisa-Kefauvera odegra∏a wa˝nà
rol´ w rozwoju leków oryginalnych – po raz pierwszy prawo domaga∏o si´, by leki by∏y skuteczne, o tyle dla rozwoju leków generycznych, które te˝ musia∏y wykazaç skutecznoÊç w badaniach klinicznych, by∏a bardzo niekorzystna. Spowodowa∏o to zastój w produkcji leków generycznych, a tak˝e – przez zwi´kszenie wymagaƒ – wyd∏u˝enie (ok. 5-krotne) czasu rejestracji leku oryginalnego.
Co wi´cej, spadek produkcji generyków paradoksalnie
by∏ tak˝e przyczynà zahamowania produkcji leków oryginalnych, prawdopodobnie dlatego, ˝e zahamowa∏ inicjatyw´ firm produkujàcych leki oryginalne – zabrak∏o bodêca do poszukiwania nowych, lepszych rozwiàzaƒ (brak
konkurencyjnego generyku umo˝liwia∏ przed∏u˝anie eksploatowania starych pomys∏ów [4] z zachowaniem wysokiej ceny i zysku). Dopiero ustawa Kongresu USA
z 1984 r. u∏atwi∏a produkcj´ generyków, a jej zasady zosta∏y nast´pnie przyj´te na ca∏ym Êwiecie.
Ustawa ta (Drug Price Competition and Patent Term
Restoration Act) wprowadzi∏a podstawy rejestracji generyków w skróconym procesie rejestracji (Abbreviated New
Drug Application, ANDA) (4,7). Po jej wejÊciu w ˝ycie producenci leków generycznych nie musieli przeprowadzaç
ju˝ kosztownych i d∏ugotrwa∏ych badaƒ klinicznych dowodzàcych skutecznoÊci leczniczej ich produktów. Zamiast
tego zostali zobowiàzani do dostarczenia dowodów, ˝e
ich produkt jest biorównowa˝ny z oryginalnym.
Oznacza∏o to kolosalnà zmian´. Odstàpiono od testowania na chorych skutecznoÊci leków generycznych,
a przyj´to, ˝e istotà rejestracji jest dowód podobieƒstwa,
jeÊli nie identycznoÊci (ocena statystyczna wyników biorównowa˝noÊci nie pozwala na odró˝nienie podobieƒstwa od identycznoÊci) z lekiem oryginalnym. Takie podejÊcie oznacza, ˝e przez stwierdzenie biorównowa˝noÊci
leku generycznego z oryginalnym „przenosi” si´ wszystkie
cechy kliniczne (skutecznoÊç i bezpieczeƒstwo) leku oryginalnego na generyk. W badaniu biorównowa˝noÊci
chodzi wy∏àcznie o bezpoÊrednie porównanie dwóch leków (badanego i referencyjnego) i jeÊli wypada ono pozytywnie (biorównowa˝noÊç zostaje dowiedziona), uznaje
si´, ˝e lek generyczny jest równie skuteczny jak referencyjny (nieomal zawsze oryginalny). Stàd przy stwierdzeniu
biorównowa˝noÊci urzàd rejestrujàcy nie wymaga badaƒ
skutecznoÊci, a dokumentacja kliniczna generyku jest
skrócona do badaƒ biorównowa˝noÊci. W miejsce badaƒ
na tysiàcach chorych, przeprowadza si´ badania na dziesiàtkach ochotników (stàd „skrócony wniosek”, „abbreviated [...] application”).
Wprowadzenie ustawy z 1984 r. spowodowa∏o, ˝e na
rynku amerykaƒskim (a tak˝e i europejskim) znalaz∏y si´
leki, potencjalnie nie-biorównowa˝ne (wprowadzone
przed 1984) i biorównowa˝ne. W zwiàzku z licznymi pytaniami kierowanymi do FDA i ró˝nymi listami leków, jakie
tworzono w ró˝nych stanach, FDA postanowi∏a ujednoliNumer specjalny, luty 2013
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ciç informacje dotyczàce biorównowa˝noÊci gwarantujàcej wymienialnoÊç mi´dzy lekami; powsta∏ spis zarejestrowanych leków w formie ksià˝ki (od jej koloru tzw.
Orange Book), podzielonych na kategorie w zale˝noÊci
od równowa˝noÊci (wymienialnoÊci) terapeutycznej.
Wszystkie leki kategorii A sà wymienialne terapeutycznie
(albo korzystnie zakoƒczone badania biorównowa˝noÊci,
albo zwolnione z takich badaƒ, lub biorównowa˝ne z definicji), a niewymienialne terapeutycznie nale˝à do kategorii B (badanie biorównowa˝noÊci nie jest zakoƒczone, nie
by∏o przeprowadzone lub wypad∏o negatywnie) (8). Ponad 75% leków nale˝y do kategorii A. W Europie takiego
wykazu nie sporzàdzono. Od 1991 obowiàzujà Êcis∏e regu∏y prowadzenia badaƒ biorównowa˝noÊci, a szczegó∏owe wymagania dotyczàce tych badaƒ w Unii Europejskiej przedstawiono w nowo opublikowanych zaleceniach CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use – Komitet ds. Spraw Leków Stosowanych u Ludzi) z 2010 r. zmieniajàcych poprzednie zalecenia opublikowane w 2001 (9). Wed∏ug ostatnich zaleceƒ CHMP,
dwa produkty lecznicze uwa˝a si´ za biorównowa˝ne, jeÊli sà równowa˝ne farmaceutycznie, a ich biodost´pnoÊç
po podaniu identycznej dawki molarnej le˝y w granicach
wczeÊniej przyj´tych odchyleƒ (11). Od 1 stycznia 2009
wszystkie leki generyczne zarejestrowane w Polsce spe∏niajà wymagania rejestracyjne okreÊlone przez prawo farmaceutyczne UE. Podstawà ich rejestracji jest badanie
biorównowa˝noÊci.
Ekonomia i etyka
Przed 1984 r. do rejestracji ka˝dego leku generycznego agencje rejestracyjne na Êwiecie wymaga∏y pe∏nych
badaƒ klinicznych, na setkach czy tysiàcach pacjentów,
takich jak w wypadku leków oryginalnych. By∏y to pe∏ne
badania skutecznoÊci klinicznej, stanowiàce powtórzenie badania III fazy leku oryginalnego. Ci, którzy sà adwokatami klinicznych badaƒ generyków nie zdajà sobie
sprawy, ˝e takie badania musia∏yby dzisiaj kosztowaç
tyle samo co badania III fazy leku oryginalnego (setki milionów dolarów). Liczba ochotników w badaniu równowa˝noÊci w porównaniu generyku z orygina∏em, opartym na ocenie klinicznych punktów koƒcowych (np.
zgon, zawa∏ serca, udar) musia∏aby bowiem wyra˝aç si´
w tysiàcach chorych (takie badanie nie mog∏oby byç
prowadzone na zdrowych ochotnikach!). Co wi´cej, takie badanie musia∏oby dotyczyç ka˝dego wskazania
z osobna, wymaga∏oby ustalenia, o ile badany generyk
mo˝e w zakresie badanych zmiennych (twarde: zgony,
zawa∏y serca, udary, utrata wzroku itd.; surogaty: ciÊnienie krwi, poziom cholesterolu) ró˝niç si´ od orygina∏u, by
uznaç go za równowa˝ny, i by∏oby wyzwaniem dla obowiàzujàcych zasad etycznych. Obowiàzujàca zasada,
tzw. equipoise (10) stanowi, ˝e pacjent mo˝e byç poddany badaniu tylko wtedy, kiedy wed∏ug najlepszej wiedzy badajàcego istnieje równorz´dna szansa na pozytywny skutek w obu porównywanych grupach (to powód, dla którego Deklaracja Helsiƒska z 2000 r. zabrania badaƒ leku w stosunku do placebo), a przecie˝
w grupie z generykiem trudno za∏o˝yç, ˝e skutek dzia∏ania b´dzie korzystny, gdy˝ niezarejestrowany generyk to
nowy lek dotychczas nie przebadany. Nastàpi∏by
ogromny wzrost kosztów wprowadzenia na rynek leku
generycznego, za który zap∏aci∏by pacjent i ubezpieczyNumer specjalny, luty 2013

ciel (NFZ). W okresie 1962–1984, kiedy wymagano pe∏nych badaƒ klinicznych dla generyków, produkcja tych
leków praktycznie zamar∏a. D∏ugoletnia dyskusja nad takim stanem rzeczy doprowadzi∏a do wniosku, ˝e dobrobyt spo∏eczeƒstw uleg∏ obni˝eniu, a firmy farmaceutyczne wytwarzajàce nowe leki wcale na tym „eldorado” nie
zyska∏y – liczba rejestrowanych nowych leków spad∏a
z 51 w 1961 r. do 20 w 1967 (4).
Podstawy naukowe
W latach 60. XX wieku nastàpi∏ olbrzymi rozkwit nauki
o receptorach, z którymi wià˝à si´ leki. Wiàzanie z receptorem na powierzchni komórki powoduje zmiany biochemiczne w jej wn´trzu i odpowiedê na bodziec. Bodziec
jest zale˝ny od st´˝enia leku w tzw. biofazie, co z kolei
jest zale˝ne od st´˝enia leku we krwi. Bez wzgl´du na to,
jak skomplikowany jest zwiàzek mi´dzy liczbà receptorów, stopniem powinowactwa do leku, obecnoÊcià receptorów zapasowych, aktywnoÊcià wewn´trznà leku
itp. a st´˝eniem leku we krwi nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e
„x” czàsteczek leku, które znajdà si´ w krwiobiegu, wywo∏a zawsze, z uwzgl´dnieniem zmiennoÊci biologicznej,
t´ samà odpowiedê organizmu. Receptory sà zwykle
(poza receptorami np. na skórze, w przewodzie pokarmowym) niedost´pne z zewnàtrz i podanie leku do˝ylne,
do krwiobiegu, skàd lek przechodzi do biofazy, oznacza
pe∏nà, 100% biodost´pnoÊç leku. Stwierdzenie to wynika z definicji biodost´pnoÊci, okreÊlanej jako cz´Êç niezmienionej substancji aktywnej, która dosta∏a si´ do krà˝enia ogólnego. Poniewa˝ po podaniu do˝ylnym niezmieniona substancja aktywna dostaje si´ w ca∏oÊci do
krà˝enia ogólnego, biodost´pnoÊç wynosi 100%. Ta sama substancja aktywna pochodzàca z dwóch ró˝nych
leków podanych do˝ylnie w tej samej dawce i z tà samà
szybkoÊcià b´dzie dzia∏aç tak samo, a jej biodost´pnoÊç
jest w obu przypadkach jednakowa (100%). W takiej sytuacji obydwa leki sà biorównowa˝ne. Stàd te˝ dla roztworów do˝ylnych dwóch leków zawierajàcych t´ samà
substancj´ aktywnà, w tej samej dawce, np. leku oryginalnego i generycznego, nie wykonuje si´ badaƒ biorównowa˝noÊci.
Definicja leku generycznego
Powy˝sze rozwa˝ania doprowadzi∏y do definicji produktu odtwórczego (generycznego). Definicja ta zosta∏a
zamieszczona w Dyrektywie 2001/83/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady w art. 10 (2)(b). „Odtwórczy produkt leczniczy (tzw. generyk) to lek posiadajàcy ten sam
iloÊciowy i jakoÊciowy sk∏ad substancji czynnych oraz t´
samà postaç farmaceutycznà jak referencyjny produkt
leczniczy oraz którego biorównowa˝noÊç wzgl´dem
produktu referencyjnego zosta∏a udowodniona”. Fundamentalnà rol´ badania biorównowa˝noÊci w dopuszczaniu do obrotu odtwórczych produktów leczniczych podkreÊla Dyrektywa 2001/83/WE w art. 10 (1). Ta sama
dyrektywa okreÊla, w jakich sytuacjach nie sà wymagane badania biorównowa˝noÊci, przywo∏ujàc kryteria
okreÊlone szczegó∏owo w odpowiednich wytycznych.
Tak˝e wed∏ug zaleceƒ CHMP dwa produkty lecznicze
uwa˝a si´ za biorównowa˝ne, jeÊli sà równowa˝ne farmaceutycznie, a ich biodost´pnoÊç po podaniu identycznej dawki molarnej le˝y w granicach wczeÊniej przyj´tych odchyleƒ (11).
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2. Badanie biorównowa˝noÊci
Zarówno elementy farmacji, nieodzowne w badaniu
biorównowa˝noÊci, jak i zasady prawne, sposób i rodzaj
badania sà wynikiem wieloletnich dyskusji naukowych,
artyku∏ów naukowych i podr´czników. Ukoronowaniem
prawie 20-letnich badaƒ by∏o przyj´cie zasad, które od
1984 r. sta∏y si´ niepodwa˝alne w USA i Unii Europejskiej. W Polsce ukaza∏y si´ dwie publikacje, które dok∏adnie opisujà sposób wykonania badania biorównowa˝noÊci (1,2). Obecny tekst – pisany z punktu widzenia lekarza – ma owe publikacje uzupe∏niç przez po∏o˝enie nacisku na wyjaÊnienie podstaw i udzielenie odpowiedzi na
wàtpliwoÊci wyra˝ane w ró˝nych miejscach przez lekarzy
i farmaceutów.
Wch∏anianie leku: transport przez Êcian´ jelita
Ogólnie, biodost´pnoÊç leku zale˝y od trzech czynników:
• szybkoÊci i wielkoÊci uwalniania substancji aktywnej
z tabletki lub kapsu∏ki (badanej w teÊcie uwalniania –
dissolution test);
• przenikania (permeability) przez Êcian´ jelita;
• metabolizmu w komórkach, przez które lek jest transportowany (komórki Êciany jelit i hepatocyty), o ile taki
istnieje (wi´kszoÊç leków przenika przez Êcian´ jelita na
zasadzie dyfuzji biernej).
Gdy lek podaje si´ doustnie, jego biodost´pnoÊç
w najlepszym razie mo˝e tylko zbli˝aç si´ do 100%, zale˝nie od procesu wch∏aniania. Proces ten nie mo˝e
prowadziç do 100% dost´pnoÊci, poniewa˝, by ulec
wch∏oni´ciu, substancja czynna musi zostaç przetransportowana przez Êcian´ jelita do krwi, w ˝yle pró˝nej,
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a nast´pnie – jeÊli lek nie zosta∏ podany w czopku dla
omini´cia wàtroby – przejÊç przez wàtrob´, ˝eby dostaç
si´ do krà˝enia ogólnego. Innymi s∏owy, proces wch∏aniania leku zaczyna si´ w komórce nab∏onka jelitowego
i koƒczy w hepatocycie, chyba ˝e lek nie stanowi
w ogóle substratu dla enzymów wàtrobowych. Przy
przechodzeniu przez komórki nab∏onka jelitowego
i podczas przechodzenia przez hepatocyty jakaÊ cz´Êç
substancji aktywnej zostaje zatrzymana, co zmniejsza
dost´pnoÊç ogólnà leku.
Przewód pokarmowy, szczególnie jelita, s∏u˝y do trawienia i wch∏aniania pokarmu, ale tak˝e stanowi barier´
dla toksyn, antygenów czy mikroorganizmów. PrzejÊcie
leku doustnego przez barier´ Êciany jelita do krwi (ewentualnie te˝ przez komórki wàtrobowe) stanowi warunek jego dzia∏ania w organizmie. Liczne czynniki fizjologiczne
i biochemiczne kontrolujà przenikalnoÊç czàsteczek przez
Êcian´ jelita, a substancje pomocnicze obecne w tabletce
(kapsu∏ce) leku mogà mieç wp∏yw na proces przenikania
substancji czynnej (Aneks: Wch∏anianie leku: transport
przez Êcian´ jelita).
Wspomniane sk∏adniki pomocnicze mogà zmieniaç
stopieƒ wch∏aniania z przewodu pokarmowego w zale˝noÊci od wp∏ywu tych sk∏adników na mechanizm transportu czàsteczek leku lub oddzia∏ywanie na struktury
biochemiczne Êciany jelita i Êródb∏onka. JeÊli budowa
Êciany jelita b´dzie odbiega∏a od normy (np. zmieniona
chorobowo), mo˝e dojÊç do zamaskowania hamujàcego
(lub pobudzajàcego) wp∏ywu sk∏adnika pomocniczego,
poniewa˝ brak pewnego enzymu czy transportera w b∏onie (wynikajàcy z choroby) nie pozwoli na wykrycie interakcji sk∏adnika pomocniczego z brakujàcym elementem
budowy Êciany i wynik badania biorównowa˝noÊci b´dzie zafa∏szowany. Stàd du˝à wag´ w badaniu biorównowa˝noÊci przypisuje si´ prawid∏owej budowie Êciany
jelita, gdy˝ podstawà tego badania jest mo˝liwoÊç dyskryminacji mi´dzy wch∏anianiem leku oryginalnego i generycznego. Dlatego tak wa˝ne jest, by struktura Êciany
jelita by∏a mo˝liwie najbli˝sza fizjologicznej z zachowaniem wszystkich cz´Êci sk∏adowych. Najkorzystniej by∏oby odtworzyç in vitro struktur´ Êciany ze wszystkimi jej
sk∏adnikami, enzymami, transporterami itp. i w tym jednym, niezmiennym, modelu badaç przechodzenie tej samej substancji aktywnej z dwóch ró˝nych tabletek, zawierajàcych ró˝ne sk∏adniki pomocnicze. W takim uk∏adzie ∏atwo wykryç najmniejsze ró˝nice pomi´dzy przechodzeniem przez Êcian´ leku generycznego i referencyjnego, a celem badania biorównowa˝noÊci jest w∏aÊnie wykrycie tych ró˝nic. Gdyby taki teoretyczny model
zmieniano w trakcie badania przechodzenia leków, tzn.
stosowano do ka˝dego eksperymentu inny model, ró˝nice pomi´dzy wch∏anianiem substancji aktywnej
z dwóch preparatów mog∏yby zostaç zatarte. Uwagi te
majà s∏u˝yç zrozumieniu, ˝e najbli˝sze owego teoretycznego modelu sà jelita zdrowych, m∏odych ludzi. W takich
warunkach, nieomal identycznej budowy Êciany jelit
u 20–40 zdrowych osób, naj∏atwiej wykryç nawet subtelne ró˝nice we wch∏anianiu mi´dzy dwoma preparatami,
zawierajàcymi t´ samà substancj´ aktywnà. Ró˝nice te
nie b´dà maskowane ró˝nicami wynikajàcymi z ró˝nic
w budowie Êciany jelita. Trzeba pami´taç, ˝e w badaniu
równowa˝noÊci nie chodzi o okreÊlenie dzia∏ania substancji aktywnej zawartej w dwóch ró˝nych preparatach,
Numer specjalny, luty 2013
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ale o wykrycie ró˝nic we wch∏anianiu, w jej przechodzeniu ze Êwiat∏a jelita do krà˝enia. Proponuje si´, by badanie biorównowa˝noÊci generyków stosowanych w chorobie Alzheimera przeprowadzaç na osobach starszych
(4). Jednak˝e jest kilka powodów przemawiajàcych przeciwko takiemu pomys∏owi. Istnieje prawdopodobieƒstwo, ˝e u osób starszych, inaczej ni˝ u m∏odych, wyst´pujà wi´ksze ró˝nice mi´dzy osobnikami w budowie
Êciany jelita i sk∏adu komórek nab∏onka. Z jednej strony,
b∏ony Êciany jelita i Êródb∏onka u osób w zaawansowanym wieku mogà byç mniej „wymagajàce” dla przechodzàcych czàsteczek leku, a z drugiej ró˝nice mi´dzy pojedynczymi starszymi osobnikami w budowie Êciany jelita sà z pewnoÊcià wi´ksze, ni˝ te ró˝nice mi´dzy m∏odymi, zdrowymi osobami. W ten sposób zwi´ksza∏yby si´
ró˝nice mi´dzyosobnicze, które w koƒcu mog∏yby byç
tak du˝e, ˝e zamaskowa∏yby ró˝nice (jeÊli takie wyst´pujà) pomi´dzy wch∏anianiem substancji aktywnej z leku
oryginalnego i generycznego. Pomys∏odawcy badania
biorównowa˝noÊci u osób starszych twierdzà – i s∏usznie
– ˝e farmakokinetyka u tych osób jest inna ani˝eli u m∏odych. Zapominajà jednak, ˝e w badaniu biorównowa˝noÊci nie chodzi o badanie farmakokinetyczne, ale
wy∏àcznie o porównanie procesu wch∏aniania tej samej
substancji aktywnej z dwóch ró˝nych tabletek; chodzi
wy∏àcznie o wykrycie ró˝nic mi´dzy przechodzeniem ze
Êwiat∏a jelita do krà˝enia substancji z leku oryginalnego
a przechodzeniem tej samej substancji z leku generycznego. Po wch∏oni´ciu, dalsze losy (dystrybucja, metabolizm, eliminacja) owej substancji identycznej w dwóch
produktach b´dà takie same. Stàd wniosek, ˝e technika
badania musi byç mo˝liwie najbardziej czu∏a na wykrywanie ró˝nic we wch∏anianiu tej samej substancji, a nie
na ich zacieranie. JeÊli badanie nie spe∏nia tego warunku
– nie nadaje si´ do zastosowania. I tak, gdy po podaniu
doustnym st´˝enie substancji aktywnej pochodzàcej
z dwóch ró˝nych leków osiàgnie ten sam poziom w krà˝eniu ogólnym, w tym samym czasie, bez wzgl´du na
ró˝ne sk∏adniki pomocnicze (które po wch∏oni´ciu substancji aktywnej „przestajà si´” liczyç), leki te b´dà dzia∏aç tak samo (z uwzgl´dnieniem praw odpowiedzi biologicznej – patrz ni˝ej). W wypadku formy doustnej pomiar
wielkoÊci i szybkoÊci zmian st´˝enia leku (obecnie nie
wymaga si´ biorównowa˝noÊci w zakresie aktywnego
metabolitu, chyba ˝e pomiar macierzystego leku nie jest
mo˝liwy) w surowicy, osoczu lub w pe∏nej krwi stanowi
podstaw´ badania biorównowa˝noÊci. Dla biorównowa˝noÊci nie sà istotne procesy dystrybucji, metabolizmu czy eliminacji leku, bo przy tej samej substancji muszà byç takie same. Rola sk∏adników pomocniczych tabletki koƒczy si´ na poziomie wch∏aniania leku i sk∏adniki te nie majà wp∏ywu na dalsze jego losy w ustroju. Wi´cej na ten temat – Aneks: Wch∏anianie leku: transport
przez Êcian´ jelita.

PiÊmiennictwo:
1. Janicki S., Sznitowska M., Zieliƒski W.: Dost´pnoÊç
Farmaceutyczna i Dost´pnoÊç Biologiczna. Warszawa,
OIN „Polfa” Sp. z o.o., 2001.
2. Marzec A. (red.): Badania Dost´pnoÊci i Równowa˝noÊci Biologicznej. Warszawa, OIN OINPHARMA Sp.
z o.o., 2007.
Numer specjalny, luty 2013

3. Staƒczak A., Soƒta K.: Leki oryginalne i leki generyczne: czy i kiedy mo˝liwy jest konsensus? Almanach
2008, 3: 61–77.

3. Wch∏anianie leku: charakterystyka procesu
Dwie wartoÊci farmakokinetyczne (PK) charakteryzujà
wch∏anianie: (a) AUC (Area Under the Curve), czyli powierzchnia pod krzywà, wykresu st´˝enia we krwi (surowicy, osocza lub pe∏nej krwi) wzgl´dem czasu, i (b) st´˝enie
maksymalne we krwi (Cmax) (ryciny 1 i 2).

Rycina 1. Wyznaczenie sta∏ej eliminacji, Kel. Na osi „y” st´˝enie
leku (skala logarytmiczna!), na osi „x” – czas. Prosta opisujàca
krzywà eliminacji jest wynikiem zastosowania metody najmniejszych kwadratów – chodzi o to, by by∏a przeprowadzona mo˝liwie najdok∏adniej pomi´dzy eksperymentalnie otrzymanymi
punktami. Tangens kàta alfa jest równy Kel. C – st´˝enie

Rycina 2. AUC dwóch leków: referencyjnego (kropki)
i badanego (ciàg∏a linia). Rycina pochodzi z Orange Book (3)

BezpoÊrednio po podaniu doustnym, poziom leku nale˝y oznaczaç mo˝liwie cz´sto (np. co 10–15 minut), by
mo˝liwie najdok∏adniej uchwyciç Cmax. Cmax jest najwy˝szym st´˝eniem leku we krwi jaki uda∏o si´ oznaczyç,
a czas w którym to zosta∏o dokonane okreÊla si´ terminem Tmax. WartoÊci te nie stanowià wartoÊci bezwzgl´dnych, a ich wzgl´dnoÊç polega na tym, ˝e w du˝ym stopniu zale˝à od badajàcego. JeÊli próbki krwi sà pobierane
rzadko, np. co godzin´, mo˝na sobie wyobraziç, i˝ rzeczywista wartoÊç Cmax i Tmax dla danej substancji aktywnej jest ró˝na od oznaczonej. W wypadku badania biorównowa˝noÊci nie ma to wielkiego znaczenia, poniewa˝
próbki krwi zarówno po podaniu leku badanego, jak i referencyjnego sà pobierane zawsze w tym samym czasie –
pokazuje to jednak, ˝e starannoÊç wykonania (cz´ste pobieranie krwi) zbli˝a badajàcego do wartoÊci rzeczywistych.
WielkoÊç AUC okreÊla dok∏adnie iloÊç leku, która zosta∏a
wch∏oni´ta i jest dla badania biorównowa˝noÊci, szczególnie gdy lek stosuje si´ chronicznie i raz dziennie, wielkoÊcià
najwa˝niejszà. Powierzchni´ pod krzywà st´˝enia leku
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w czasie trzeba oznaczyç mo˝liwie najdok∏adniej, co jest
uwarunkowane doÊç d∏ugim pobieraniem krwi. Chodzi
o to, ˝e jeÊli chcemy wykryç ró˝nice we wch∏anianiu leku
generycznego w porównaniu z oryginalnym (istota badania biorównowa˝noÊci!), to trzeba porównaç ca∏kowite iloÊci wch∏oni´tego leku generycznego z oryginalnym. Czyli AUC – przy podaniu jednorazowym – powinno byç oznaczone do nieskoƒczonoÊci. Jednak czu∏oÊç metody analitycznej, stosowanej do pomiaru st´˝enia substancji aktywnej, jest zawsze ograniczona, co ogranicza nieskoƒczenie
d∏ugie oznaczanie leku w osoczu (surowicy, krwi). Wobec
tego badajàcy wykorzystuje nast´pujàcà metod´: mierzy
st´˝enia leku we krwi od czasu zero do ostatniego pobrania (tzw. AUC0–t), a wartoÊç AUC od zera do nieskoƒczonoÊci (AUC0–∞) otrzymuje, sumujàc wartoÊç AUC0–t z ilorazem st´˝enia ostatniego pomiaru (Ct) przez sta∏à eliminacji
Kel: AUC0–∞ = AUC0–t + Ct/Kel. Odpowiednie programy
komputerowe w sekundach po wprowadzeniu danych podajà wartoÊci: AUCt, Kel, AUC00–∞, Cmax i t0,5.
Pierwszorz´dowymi parametrami farmakokinetycznymi
charakteryzujàcymi wielkoÊç i szybkoÊç wch∏aniania po
podaniu jednorazowym sà: AUC0–t, AUC00–∞, Cmax
i Tmax. Parametrami drugorz´dowymi sà: Tmax, Kel i t0,5.
Oznaczajàc powy˝sze parametry dla leku oryginalnego
i generycznego, w tym samym doÊwiadczeniu (patrz ni˝ej)
po podaniu jednorazowym, oceniamy biorównowa˝noÊç.
Wymóg, by AUC0–t stanowi∏o co najmniej 80%
AUC00–∞ wynika po prostu z koniecznoÊci bardzo dok∏adnego wyznaczenia fazy eliminacji, która umo˝liwia
obliczenie Kel (Aneks: Wch∏anianie leku: charakterystyka
procesu); gdyby wykres st´˝enia wzgl´dem czasu nie
obejmowa∏ co najmniej 3–4 punktów z fazy eliminacji,
mo˝na by sobie prostà okreÊlajàcà faz´ eliminacji ustawiaç pod dowolnym kàtem i w ten sposób przez fa∏szywe oznaczenie Kel manipulowaç wielkoÊcià AUC00–∞
(patrz rycina 1: za∏ó˝my, ˝e pobieranie krwi koƒczymy
w 10. godzinie, wtedy prosta okreÊlajàca faz´ eliminacji
przebiega bardziej równolegle do osi „x”, ani˝eli ta znaleziona po pomiarach we krwi do godziny 33. i tangens kàta alfa jest ró˝ny). Czu∏oÊç badania po podaniu jednorazowym jest w∏aÊnie uzale˝niona od koniecznoÊci dok∏adnego wyznaczenia fazy eliminacji. W modelu wielokrotnego podania leku, w którym zwykle nie oznacza si´
AUC00–∞ (najbardziej wra˝liwym parametrem jest ró˝nica
mi´dzy st´˝eniem maksymalnym i minimalnym podzielona przez Êrednie st´˝enie leku, w procentach) nie uzyskuje si´ tak du˝ej czu∏oÊci i mo˝liwoÊci dyskryminacji
mi´dzy dwoma badanymi produktami. W badaniu w stanie równowagi redukuje si´ zmiennoÊç i dlatego przy lekach o du˝ej zmiennoÊci, stosuje si´ model wielokrotnego podania. Odpowiedni wybór modelu badania, szczegó∏owy sposób post´powania, dyskusja na temat GCP
(Good Clinical Practice – dobra praktyka kliniczna),
a szczególnie wyjaÊnienie równowa˝noÊci farmaceutycznej (bez której nie mo˝na przystàpiç do badania biorównowa˝noÊci) sà przedstawione w pozycjach piÊmiennictwa (1) i (2), a tak˝e omówione w Rozdziale 5 (patrz te˝
Aneks: Protokó∏ badania). Za najwa˝niejsze nale˝y uznaç
zrozumienie, ˝e w biorównowa˝noÊci porównuje si´
wch∏anianie tej samej substancji z dwóch ró˝nych êróde∏,
a nie dzia∏anie tej substancji czy jej pe∏ny profil farmakokinetyczny, i ˝e badanie ma sens tylko wtedy, gdy umo˝-
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liwi rozró˝nienie stopnia wch∏aniania, czyli jeÊli jest wystarczajàco czu∏e w tym zakresie. JeÊli bowiem badanie
nie jest wystarczajàco czu∏e, niewielkie ró˝nice we wch∏anianiu leku oryginalnego i generyku mogà zostaç zamaskowane. Stàd urz´dy rejestracyjne przyk∏adajà olbrzymià wag´ do oceny czu∏oÊci badania.

PiÊmiennictwo:
1. Janicki S., Sznitowska M., Zieliƒski W.: Dost´pnoÊç
Farmaceutyczna i Dost´pnoÊç Biologiczna. Warszawa,
OIN „Polfa” Sp. z o.o., 2001.
2. Marzec A. (red.): Badania Dost´pnoÊci i Równowa˝noÊci Biologicznej. Warszawa, OIN OINPHARMA Sp.
z o.o., 2007.
3. US Department of Health and Human Services, Food and Drug Administration: Approved Drug Product with
Therapeutic Equivalence Evaluations. 25th ed., 2005.

4. Farmakodynamiczna/kliniczna ocena
biorównowa˝noÊci
Badania biorównowa˝noÊci sà oparte na ocenie surogatów zast´pujàcych twarde punkty koƒcowe. Po pojedynczym podaniu leku niemo˝liwa jest ocena twardych
punktów koƒcowych takich jak zgon, zawa∏, udar. Najcz´Êciej wykorzystuje si´ parametry farmakokinetyczne
(PK) (AUCt, AUC00–∞, Cmax) jako surogaty, co omówiono
powy˝ej. Jednak, w pewnych okolicznoÊciach (np. niemierzalne st´˝enie leku we krwi) niemo˝liwe jest wykonanie badania biorównowa˝noÊci opartego na surogatach
farmakokinetycznych (PK). Wykonuje si´ wtedy badanie
oparte na odpowiedziach farmakodynamicznych (PD) (np.
poziom glukozy czy agregacji p∏ytek krwi) lub klinicznych
(liczba stolców, zawartoÊç t∏uszczu w stolcu itp.). Trzeba
pami´taç, ˝e punkty koƒcowe, które nie ulegajà zmianie
bezpoÊrednio po podaniu leku (poziom cholesterolu, poziom hemoglobiny glikowanej itp.) nie nadajà si´ do oceny biorównowa˝noÊci.
Badanie biorównowa˝noÊci oparte na farmakodynamicznym punkcie koƒcowym, czyli na okreÊlonym dzia∏aniu biologicznym leku jest przyj´tym sposobem post´powania w zaleceniach EMA (Europejskiej Agencji Leków). Mo˝liwe sà ró˝ne efekty farmakodynamiczne
(EMA nie precyzuje ich istoty), a wybór nie jest ∏atwy
i zawsze musi byç dobrze uzasadniony. Nadrz´dnym
celem jest wymiennoÊç kliniczna dwóch badanych leków, stàd reakcja farmakodynamiczna, na której oparta jest ocena, winna charakteryzowaç si´ nast´pujàcymi cechami:
• powinna wiàzaç si´ z ostatecznym dzia∏aniem klinicznym (np. w wypadku leku zapobiegajàcemu zakrzepom
˝ylnym powinno to byç dzia∏anie skierowane na czynniki krzepni´cia krwi);
• winna byç ÊciÊle okreÊlona;
• powinna byç mierzalna;
• winna charakteryzowaç si´ ma∏à zmiennoÊcià;
• powinna umo˝liwiç dyskryminacj´ iloÊciowà pomi´dzy
produktami;
• winna podlegaç ∏atwej walidacji, tj. potwierdzeniu wyniku innà metodà.
Numer specjalny, luty 2013
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Ogólnie wybór punktu koƒcowego jest trudny, poniewa˝
zwiàzek pomi´dzy wch∏anianiem leku a odpowiedzià jest
skomplikowany i nie tak prosty jak mi´dzy wch∏anianiem
a st´˝eniem leku we krwi. W badaniu PK bezpoÊrednio porównuje si´ wch∏anianie leku oparte na poziomie leku we
krwi, zaÊ w badaniu PD lub klinicznym antycypuje si´ wielkoÊç wch∏aniania na podstawie odpowiedzi koƒcowej; innymi s∏owy, w pierwszym badaniu wch∏oni´tà iloÊç leku podaje bezpoÊrednio wielkoÊç AUC, w drugim koƒcowa odpowiedê biologiczna ma Êwiadczyç o iloÊci wch∏oni´tego leku.
W badaniu farmakokinetycznym iloÊç leku we krwi (AUC)
mo˝na mierzyç od chwili podania (dawka leku jest oparta
na danych dla leku oryginalnego) i iloÊç ta wzrasta wraz
z wch∏anianiem leku do krwi. JeÊli wi´c w leku generycznym obecnoÊç jakiegoÊ sk∏adnika tabletki hamuje wch∏anianie, wtedy mniej czàsteczek leku przejdzie do krwiobiegu i z wykresu st´˝enie leku w czasie odczyta si´ mniejszà
wartoÊç AUC. Tymczasem w badaniu farmakodynamicznym lub klinicznym punktem koƒcowym w zakresie odpowiedzi poni˝ej 25% i powy˝ej 85% odpowiedzi maksymalnej (na krzywej logarytm dawki vs odpowiedê) nie mo˝na
zró˝nicowaç st´˝enia, które je powodujà. JeÊli krzywa
dawka-odpowiedê jest p∏aska (tzn. kiedy zwi´kszenie
dawki, na osi „x”, nie powoduje wzrostu odpowiedzi, na
osi „y”), co ma miejsce w zakresie odpowiedzi od 0 do
25% i powy˝ej 85% odpowiedzi maksymalnej, nie mo˝na
znaleêç ró˝nic w wielkoÊci odpowiedzi PD i wykrycie ró˝nic we wch∏anianiu leku staje si´ niemo˝liwe. Dlatego
w badaniu biorównowa˝noÊci, opartym na surogacie PD
lub klinicznym, nale˝y wybraç dawki leku, które dajà odpowiedzi w zakresie 25–85% odpowiedzi maksymalnej.
Rozró˝nienie mi´dzy dwoma lekami jest równie˝ niemo˝liwe u osobników: (a) u których nie mo˝na wywo∏aç reakcji PD; zdarza si´ np. ˝e ochotnik w ogóle nie reaguje
agregacjà na dany czynnik agregacyjny (jeÊli zmiennà badanà jest wielkoÊç agregacji p∏ytek) stosowany w metodzie
badania, lub (b) którzy nale˝à do osób w ogóle nie reagujàcych na badany lek antyagregacyjny (by badaç efekt antyagregacyjny ex vivo trzeba najpierw wywo∏aç agregacj´
p∏ytek krwi). Wprawdzie u takich osób lek mo˝e si´ wch∏aniaç (i dawaç mierzalne st´˝enie we krwi), jednak z ró˝nych powodów mo˝e nie wywo∏ywaç odpowiedzi biologicznej. Wszystkie te czynniki powodujà, ˝e przyst´pujàc
do badania opartego na farmakodynamicznych punktach
koƒcowych, nale˝y przeprowadziç selekcj´ ochotników,
by: (a) wybraç poziom badanej odpowiedzi (25–85% maksymalnej), (b) odrzuciç wszystkich nie reagujàcych na
czynnik wywo∏ujàcy okreÊlonà reakcj´ PD oraz (c) odrzuciç
ochotników, którzy nie reagujà na badany lek (1). Taka selekcja nie jest konieczna w wypadku farmakokinetycznych
surogatów, wystarczy jeÊli ochotnicy spe∏niajà warunki pe∏nego zdrowia, abstynencji itp. (2,3), bowiem mo˝liwoÊç
wykrycia leku we krwi nie zale˝y od indywidualnych cech
badanych (np. wra˝liwoÊci na badany lek), ale od czu∏oÊci
zastosowanej metody do oznaczania leku we krwi.
Zgoda agencji rejestrujàcych na genotypowanie oznacza, ˝e mo˝na przeprowadzaç preselekcj´ ochotników,
by uzyskaç jednorodny materia∏ badawczy (patrz wy˝ej –
uwagi na temat transportu leku przez Êcian´ jelita). Genotypowanie (4,5) mo˝e byç zbyt kosztowne i wtedy mo˝na
je zastàpiç jednorazowym podaniem badanego leku generycznego i jednorazowym pobraniem krwi w czasie odpowiadajàcym Cmax leku referencyjnego (znanego z literaNumer specjalny, luty 2013

tury). Mo˝na wtedy wykluczyç z badania ochotnika, u którego st´˝enie substancji aktywnej odbiega od wartoÊci
wskazanej w literaturze leku referencyjnego (ochotnik ten
móg∏by zafa∏szowaç ca∏à statystyk´ stanowiàcà podstaw´ populacyjnego podejÊcia do biorównowa˝noÊci).
W omówionych wy˝ej badaniach, opartych na farmakodynamicznych punktach koƒcowych, nale˝y zastosowaç
uk∏ad krzy˝owy (ka˝dy ochotnik otrzymuje w losowo dobranej kolejnoÊci obydwa leki oddzielone w∏aÊciwym –
zwykle 5 razy t0,5 – czasem wyp∏ukiwania); niekiedy jest to
uk∏ad niemo˝liwy do zastosowania – wtedy nale˝y si´ pos∏u˝yç uk∏adem z równoleg∏ymi grupami ochotników.
Mo˝liwe sà równie˝ badania biorównowa˝noÊci przeprowadzone na zwierz´tach lub w wybranych modelach
in vitro. Badania takie muszà byç jednak bardzo dobrze
uzasadnione, a ich walidacja mo˝e poch∏onàç wi´cej czasu i wysi∏ku, ni˝ proste badanie oparte na farmakokinetycznych surogatach.

PiÊmiennictwo:
1. Sp∏awiƒski J., Kuêniar J., Kurianowicz R., Wanczura P.:
Bioequivalence of two preparations of ticlopidine evaluated by
pharmacodynamics of platelet aggregation. Int J Clin Pharmac Ther 2005, 43: 452–456.
2. Janicki S., Sznitowska M., Zieliƒski W.: Dost´pnoÊç Farmaceutyczna i Dost´pnoÊç Biologiczna. Warszawa, OIN „Polfa” Sp. z o.o., 2001.
2. Marzec A. (red.): Badania Dost´pnoÊci i Równowa˝noÊci
Biologicznej. Warszawa, OIN OINPHARMA Sp. z o.o., 2007.
4. www.imm.ki.se/CYPalleles
5. Exploring pharmacogenetics in drug discovery and development. w: Pharmacogenetics. red. Shah R. Geneva, Council for International Organizations of Medical Sciences
(CIOMS), 2005.

5. Protokó∏ badania
Najwa˝niejszà cz´Êcià badania biorównowa˝noÊci jest odpowiednie zaplanowanie badania przygotowane w formie protoko∏u badania. Koniecznie trzeba pami´taç, ˝e protokó∏ ten
mo˝e byç „szerszy” od samego badania; np. zaplanowanie
wi´kszego marginesu dla Cmax – o ile zezwalajà na to w∏aÊciwoÊci leku – jest w∏aÊciwym post´powaniem i stawia badajàcego po bezpiecznej stronie: jeÊli bowiem Cmax w wyniku badania zmieÊci si´ w granicach 0,8–1,25 ∏atwo wyt∏umaczyç nie
wykorzystanie wi´kszego marginesu, w przeciwnym wypadku
(Cmax znalaz∏ si´ poza marginesem, a w protokole nie zaplanowano takiej mo˝liwoÊci) agencja odrzuci wynik badania.
Szersze omówienie tematu – patrz Aneks: Protokó∏ badania.

6. Statystyczna ocena uzyskanych wyników
(punkt widzenia lekarza)
Porównanie biodost´pnoÊci tej samej substancji aktywnej pochodzàcej z dwóch ró˝nych leków nie jest zadaniem ∏atwym, poniewa˝ nie jest mo˝liwe, by biodost´pnoÊç substancji pochodzàcej z dwóch ró˝nych tabletek
by∏a taka sama. Tylko w drodze wyjàtkowego przypadku
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mo˝e si´ zdarzyç, ˝e biodost´pnoÊç b´dzie identyczna
po dwóch podaniach leku, nawet wtedy, kiedy bada si´
(przyk∏ad teoretyczny) dwie tabletki zawierajàce t´ samà
substancj´ aktywnà, tego samego producenta i pochodzàce z tego samego opakowania. Dwie Êrednie AUC dla
tego samego leku, otrzymane w dwóch grupach ochotników, b´dà praktycznie zawsze ró˝ne (1). Powodów jest
kilka: nieuchronna obecnoÊç b∏´du przypadkowego (jeÊli
wa˝y si´ kilka razy ten sam przedmiot, to za ka˝dym razem otrzymuje si´ nieco ró˝ne wagi), b∏àd wynikajàcy
z b∏´du instrumentu pomiarowego i, najwa˝niejszy powód, zmiennoÊç wewnàtrzosobnicza. W biologii nie ma
„tej samej” odpowiedzi i u ka˝dego z nas ten sam lek b´dzie si´ nieco inaczej (inne AUC i Cmax) wch∏ania∏ rano,
a inaczej wieczorem, decyduje o tym tzw. zmiennoÊç wewnàtrzosobnicza (patrz ni˝ej). W badaniu biorównowa˝noÊci list´ b∏´dów uzupe∏nia jeszcze zmiennoÊç mi´dzyosobnicza, czyli mi´dzy badanymi ochotnikami, chocia˝
w badaniu z wykorzystaniem uk∏adu „na krzy˝” jest ona
znacznie ograniczona. OczywiÊcie, do ró˝nicy mi´dzy
Êrednimi AUC b´dzie si´ „dok∏adaç” ró˝nica mi´dzy dwoma produktami: oryginalnym i generycznym. Tak wi´c
ró˝nica mi´dzy lekiem referencyjnym a generycznym
obejmuje: b∏àd przypadkowy, b∏àd instrumentów, zmiennoÊç wewnàtrzosobniczà i mi´dzyosobniczà oraz, najwa˝niejszà, ró˝nic´ pomi´dzy badanymi lekami.
Statystyka nie mo˝e rozstrzygnàç kwestii, czy biodost´pnoÊç substancji aktywnej z dwóch ró˝nych leków jest
identyczna, mo˝e natomiast odpowiedzieç na pytanie, czy
biodost´pnoÊç leku testowanego ró˝ni si´ znamiennie od
biodost´pnoÊci leku referencyjnego. JeÊli mi´dzy dwoma
Êrednimi wartoÊciami (np. wartoÊci AUC) pochodzàcymi
z dwóch ró˝nych leków nie stwierdzi si´ ró˝nicy ze znamiennà wartoÊcià p, nie oznacza to, ˝e biodost´pnoÊç
dwóch leków jest identyczna! Brak znamiennoÊci mo˝e
wynikaç z: (a) za ma∏ej liczebnoÊci badanych lub/i (b) ma∏ej mocy badania (w ocenie badania biorównowa˝noÊci
zarówno liczba badanych, jak i moc badania muszà byç
kontrolowane – patrz ni˝ej). Oznacza to, ˝e nie wolno
uznaç za biorównowa˝ne dwa leki, dla których w odpowiednim badaniu nie wykazano znamiennych ró˝nic w zakresie AUC i Cmax. JeÊli jednak porównanie zmiennej
(AUC) w dwóch grupach badanych wyka˝e znamiennà
(p < 0,05) ró˝nic´, wtedy mo˝na powiedzieç, ˝e dwa leki
ró˝nià si´ w zakresie AUC, czyli znamiennie ró˝nià si´
w iloÊci wch∏oni´tej substancji, ale – uwaga! – nadal mogà
wykazywaç biorównowa˝noÊç (mimo znamiennej ró˝nicy),
która zale˝y od przyj´tych granic 0,8–1,25 (patrz ni˝ej).
ZnamiennoÊç ró˝nicy w iloÊci wch∏oni´tej substancji mo˝na zawsze otrzymaç, zwi´kszajàc znacznie liczb´ ochotników, ale biorównowa˝noÊç mo˝e byç nadal zachowana
(patrz ni˝ej). W statystyce obowiàzuje zasada, ˝e nawet
minimalna ró˝nica mo˝e staç si´ znamienna statystycznie,
jeÊli grupa badanych b´dzie zwi´kszana w nieskoƒczonoÊç. Tak wi´c, podajàc ten sam lek temu samemu osobnikowi, mo˝emy doprowadziç do znamiennych ró˝nic we
wch∏anianiu, a przecie˝ nie mo˝na zakwestionowaç biorównowa˝noÊci!
Testy statystyczne wykorzystywane do oceny biorównowa˝noÊci zak∏adajà, ˝e badane zmienne sà roz∏o˝one normalnie w obr´bie ka˝dej grupy, a ponadto, ˝e wariancja
(miara rozproszenia wyników) pomiarów jest jednakowa
w grupach (tzw. homogenicznoÊç wariancji). Wymagania
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te mo˝na uzyskaç po logarytmicznym przekszta∏ceniu danych, gdy ich rozk∏ad przyjmuje kszta∏t rozk∏adu normalnego i mo˝na przeprowadzaç operacje opisane poni˝ej (2).
PodejÊcie oparte na mocy badania (power approach)
Z uwag zawartych w cz´Êci „Statystyczna ocena uzyskanych wyników” wynika, ˝e w naukach biologicznych
niemo˝liwe jest wykazanie, i˝ pomi´dzy dwoma rodzajami
leczenia czy procedur nie ma ró˝nicy i sà one identyczne.
Nigdy nie mo˝na bowiem wykazaç, ˝e dwie metody analityczne dajà dok∏adnie t´ samà odpowiedê. Poniewa˝ nie
mo˝na wykazaç idealnej równowa˝noÊci, mo˝na okreÊliç,
jakie ró˝nice sà tak ma∏e, ˝e nie majà ˝adnego znaczenia
praktycznego. W tym celu ustala si´ zakres równowa˝noÊci (±20% lub ±10%), a nast´pnie sprawdza, czy 90%
przedzia∏ ufnoÊci mieÊci si´ w tym zakresie (rycina 3).

Rycina 3. Stosunek µT do µR (µ – Êrednia, np. Êrednia AUC;
T – testowany; R – referencyjny) ∏àcznie z 90% przedzia∏em
ufnoÊci w przyk∏adzie B oznacza, ˝e T jest biorównowa˝ny
z R. Ani w A, ani w C badane T i R nie sà biorównowa˝ne

Za∏ó˝my, ˝e przez Êrodek litery „B” przechodzi pionowa
linia, okreÊlajàca idealny stosunek T do R, równy jeden.
W takim wypadku przedzia∏ ufnoÊci obejmuje „1”. Teoretycznie, zmieniajàc wielkoÊç liczby uczestników, N, mo˝na otrzymaç wyniki takie jak pokazano na rycinie 4: wraz
z wzrostem N – przy niezmienionej wartoÊci estymatora
punktowego (np. Êredniej AUC) i zmiennoÊci – zmienia si´
wielkoÊç CI (przedzia∏ ufnoÊci) i przy N równej 88 wyst´puje wysoce znamienna ró˝nica, chocia˝ nadal biorównowa˝noÊç jest dowiedziona, poniewa˝ estymator punktowy ±90% CI mieÊci si´ w granicach 0,8–1,25.
Innymi s∏owy, wartoÊç AUC testowanego jest znamiennie ró˝na od referencyjnego, ale nadal lek jest biorównowa˝ny (przedzia∏ mieÊci si´ w granicach ±20%). Zasada
jest nast´pujàca: najmniejsza ró˝nica (w przypadku produkcji nawet tego samego leku taka ró˝nica istnieje mi´Estymator punktowy ±90% CI

Rycina 4. Hipotetyczne badania, w których zwi´kszano liczb´
uczestników z 24 do 88. N – liczba badanych; CI – przedzia∏
ufnoÊci; #Nie ma znamiennej ró˝nicy mi´dzy lekiem badanym
i referencyjnym; @p < 0,05; @@p < 0,01
Numer specjalny, luty 2013
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dzy seriami) stanie si´ znamienna statystycznie po zwi´kszeniu liczby badanych w nieskoƒczonoÊç. W praktyce
jednak taki wynik si´ nie zdarza, byç mo˝e dlatego, ˝e
liczba badanych jest zawsze ograniczona (z przyczyn
etycznych – patrz Ekonomia i etyka). Niektóre agencje
(Nowa Zelandia) arbitralnie ograniczajà liczb´ mo˝liwych
ochotników do 44.
Kiedy badanie biorównowa˝noÊci upowa˝nia do
wniosku, ˝e stosunek danej zmiennej (np. AUC) leku generycznego do zmiennej (AUC) leku referencyjnego nie
ró˝ni si´ znamiennie od 1, czyli nie ma mi´dzy nimi ró˝nicy, nale˝y przekonaç si´, czy uzyskany rezultat nie wynika∏ ze zbyt ma∏ej liczby badanych lub z niedostatecznej mocy badania. Gdyby np. badanie wykonano na nielicznej grupie ochotników (powiedzmy 4), wtedy z du˝ym prawdopodobieƒstwem stosunek zmiennej leku
badanego do referencyjnego nie ró˝ni∏by si´ znamiennie
od 1, bowiem grupa badanych by∏a za ma∏a (patrz powy˝ej: przy istnieniu minimalnej ró˝nicy zwi´kszanie liczby badanych zawsze doprowadzi do znamiennego wyniku). Stàd ogólna zasada – dotyczàca wszystkich badaƒ – ˝e brak znamiennej ró˝nicy mi´dzy dwoma estymatorami punktowymi nie oznacza, ˝e taka ró˝nica nie
wyst´puje. Absence of evidence is not the evidence of
absence. Dopiero sprawdzenie, czy badanie posiada∏o
odpowiednià moc pozwala na zweryfikowanie otrzymanego wyniku. I w∏aÊnie wymóg sprawdzenia mocy badania jest konieczny w metodzie statystycznej o nazwie
power approach (Aneks: Statystyczna ocena uzyskanych wyników).
Mo˝liwe sà dwa rodzaje b∏´dów w badaniu: b∏àd typu I (wynik fa∏szywie dodatni, w wypadku biorównowa˝noÊci oznacza znalezienie znamiennej ró˝nicy mi´dzy lekami i odrzucenie badania) i b∏àd typu II (wynik fa∏szywie
ujemny, w wypadku biorównowa˝noÊci oznacza przyj´cie
biorównowa˝noÊci, chocia˝ powinna byç odrzucona).
B∏àd typu II oznacza, ˝e nie uchwycono prawdziwej ró˝nicy mi´dzy badanymi zmiennymi. Innymi s∏owy, badanie
wskazuje na biorównowa˝noÊç, poniewa˝ pope∏niono
b∏àd typu II. B∏àd ten kontroluje si´ przez ocen´ mocy badania: jeÊli b∏àd wynosi 10%, to moc 90%; jeÊli b∏àd wynosi 20%, to moc 80%. Moc to pomiar mo˝liwoÊci wykrycia ró˝nicy mi´dzy estymatorami (Êrednimi charakteryzujàcymi zmienne obu leków). Moc okreÊla, czy badanie by∏o wystarczajàco czu∏e do wykrycia ró˝nicy; jeÊli jest niska
(< 80%), wtedy biorównowa˝noÊç b´dzie „wychodziç”;
nara˝a si´ wtedy pacjenta na ryzyko zastosowania leku
generycznego, nie-równowa˝nego (taki b∏àd cz´sto okreÊla si´ mianem „ryzyko konsumenta”). Poniewa˝ jest to ryzyko, które nale˝y zminimalizowaç, obliczenie mocy badania jest jednà z najwa˝niejszych jego cech; wysoka moc
oznacza du˝à szans´ na wykrycie nie-biorównowa˝noÊci.
Stàd wynik badania wskazujàcy na biorównowa˝noÊç
przy wysokiej mocy badania jest bardziej wiarygodny od
takiego, w którym tej wysokiej mocy nie mo˝na wykazaç.
Moc badania zale˝y od 3 czynników: (a) od wielkoÊci ró˝nicy mi´dzy Êrednimi parametrów farmakokinetycznych
(np. AUC) dla dwóch badanych leków, (b) od liczby badanych – im wi´ksza liczba, tym wi´ksza moc, (c) od wariancji (zmiennoÊci, rozproszenia wyników) w obu badanych
grupach (3).
Kolejnym wa˝nym czynnikiem jest liczba wymaganych
ochotników. Liczb´ t´ nale˝y zawsze obliczyç dla konkretNumer specjalny, luty 2013

nego badania, nie mo˝e byç „dana” przez jakiÊ przepis czy
zwyczaj. Liczba wymaganych ochotników zale˝y od: (a)
mocy badania – wymagana jest moc co najmniej 80%, (b)
wariancji (zmiennoÊci) w obu badanych grupach – im wi´ksza wariancja, tym wi´ksza liczba ochotników jest wymagana, (c) wielkoÊci ró˝nicy mi´dzy estymatorami punktowymi
(najcz´Êciej Êrednie AUC obu leków). Odpowiednia liczba
gwarantuje wystarczajàcà moc do wykrycia nie-biorównowa˝noÊci. Najcz´Êciej oblicza si´ t´ liczb´ na podstawie badania uprzednio przeprowadzonego – niestety, nie zawsze
jest takie dost´pne. Pomocne sà wzory lub tablice, w których mo˝na znaleêç przewidywanà liczb´ koniecznych
ochotników do badania, pod warunkiem, ˝e zna si´ (w przybli˝eniu) mo˝liwà wariancj´ (opartà na CV [Coefficient of Variation]) i prawdopodobny stosunek µT do µR (4,5).
Powy˝szy opis pokazuje jak mocno obwarowana musi
byç metoda statystyczna, w której zasadniczym punktem
jest wàtpliwoÊç dotyczàca b∏´du typu II. Informacje o metodach oceny statystycznej uzyskiwanych wyników w badaniach biorównowa˝noÊci przedstawiono w Aneksie:
Statystyczna ocena uzyskanych wyników.

PiÊmiennictwo:
1. Jackson A.J. (red.): Generics and Bioequivalence. Library of
Congress, 1994.
2. Ferguson G.A., Takane Y.: Analiza Statystyczna w Psychologii i Pedagogice. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003.
3. Rowe P.: Essential Statistics for the Pharmaceutical Sciences. West Sussex, John Wiley & Sons, 2007.
4. Diletti E. i wsp.: Sample size determination: extended tables
for the multiplicative model and bioequivalence ranges of 0.9 to
1.11 and 0.7 to 1.43. Int J Clin Pharm Ther Tox 1992, 30 (Suppl
1–1992): S59?S62.
5. Chow S.-C., Wang H.: On sample size calculation in bioequivalence trials. J Pharmacokin Pharmacodyn 2001, 28: 155–169.

7. Zakres biorównowa˝noÊci
Dla uznania biorównowa˝noÊci w badaniu po jednorazowym podaniu opartym na pomiarze farmakokinetycznych punktów koƒcowych (AUC0–t, AUC0–inf, Cmax, dane
zlogarytmowane) stosunek leku testowanego do referencyjnego wraz z 90% przedzia∏em ufnoÊci musi si´ zmieÊciç w zakresie: powy˝ej 80,00% (po zaokràgleniu do
dwóch miejsc po przecinku) i poni˝ej 125% (po zaokràgleniu do dwóch miejsc po przecinku). Kiedy przeprowadza
si´ badanie w stanie stacjonarnym analizuje si´ zmienne:
AUC0–t, Cmax, i stosuje taki sam zakres jak podano powy˝ej. Nie wymaga si´ statystycznej analizy dla wartoÊci
Tmax (ta wartoÊç jest bardzo zale˝na od eksperymentatora), z wyjàtkiem sytuacji, gdy szybkoÊç wch∏aniania leku
ma kliniczne znaczenie (1).
W pewnych okolicznoÊciach mo˝liwy jest szerszy zakres
ani˝eli 80–125, ale tylko dla Cmax i tylko wtedy, gdy zostanie uzasadniony w protokole badania. Uzasadnieniem jest
stwierdzenie zmiennoÊci wewnàtrzosobniczej przekraczajàcej wartoÊç 30%. Takà wysokà zmiennoÊç wewnàtrzosobniczà wykazujà leki o wysokiej zmiennoÊci (Highly Variable Drug Product, HVDP). Badanie biorównowa˝noÊci
leków HVDP musi byç przeprowadzone w uk∏adzie z po-
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wtórzeniem w czterech okresach (ka˝dy badany otrzymuje produkt referencyjny i badany w dwóch okresach), co
pozwala na okreÊlenie wielkoÊci zmiennoÊci wewnàtrzosobniczej. Przy wspó∏czynniku zmiennoÊci (CV) równym
35% zakres Cmax mo˝na poszerzyç do 77,23–129,48%,
a maksymalnie – przy CV równym ponad 50% – mo˝na
przyjàç zakres od 69,84% do 143,19% (1).
W wypadku leków o wàskim indeksie terapeutycznym
(Narrow Therapeutic Index, NTI), tzn. w sytuacji, kiedy poziom leczniczy leku we krwi jest bliski poziomu toksycznego, zakres mo˝liwy do akceptacji dla AUC musi si´ zmieÊciç w granicach 90,00–111%. Podobnie zakres dla
Cmax, szczególnie gdy wymagajà tego wzgl´dy bezpieczeƒstwa. Wytyczna badania biorównowa˝noÊci
z 2010 r. (1) nie podaje definicji leku NTI i panuje przekonanie, ˝e nale˝y o tym decydowaç zale˝nie od przypadku, a podstawà do zaszeregowania leku do grupy NTI jest
stosunek dawki LD50 (dawka Êmiertelna u 50% poddanych dzia∏aniu) do dawki ED50 (dawka skuteczna u 50%
poddanych dzia∏aniu) (2).
Leki NTI cz´sto s∏u˝à przeciwnikom leków generycznych jako argument przemawiajàcy za niewymienialnoÊcià terapeutycznà generyków z lekami oryginalnymi.
Tymczasem jest to nieporozumienie. Dopuszczenie generyków do rynku w wypadku leków NTI mia∏o na celu
obni˝enie cen tych leków, szczególnie ˝e w tej grupie
znajdujà si´ bardzo drogie leki stosowane w transplantologii. Jednak w grupie NTI nie nale˝y zamieniaç leku oryginalnego na jego odpowiednik generyczny lub generyku
(jeÊli zosta∏ zastosowany jako pierwszy) na oryginalny tylko dlatego, ˝e w terapii lekami NTI nie powinno si´
w ogóle zmieniaç leku, którym rozpocz´to leczenie (niezale˝nie od tego, czy jest to lek referencyjny, czy jego generyk). JeÊli jednak konieczna jest zamiana, wolno jà wykonaç jedynie pod warunkiem Êcis∏ego monitorowania
st´˝enia we krwi.
LiniowoÊç
SzybkoÊç wch∏aniania leku zale˝y od kinetyki tego procesu, która mo˝e byç pierwszego lub zerowego rz´du. Kinetykà pierwszego rz´du okreÊlany jest proces, w którym
lek jest wch∏aniany z szybkoÊcià proporcjonalnà do iloÊci
mo˝liwej do przeniesienia, czyli iloÊci znajdujàcej si´
w Êwietle jelita. Zgodnie z definicjà kinetyk´ pierwszego
rz´du obserwuje si´ wtedy, gdy proces przebiega z szybkoÊcià proporcjonalnà do st´˝enia jednego z reaktantów.
Kiedy st´˝enie leku na poczàtku procesu wch∏aniania jest
wysokie, szybkoÊç przechodzenia przez b∏ony jest du˝a,
gdy zaÊ st´˝enie maleje dochodzi do zmniejszenia szybkoÊci transportu biernego leku. Tak przedstawia si´
wch∏anianie w procesie dyfuzji biernej dotyczàcej wi´kszoÊci wch∏anianych leków. Zachowana jest proporcjonalnoÊç mi´dzy dawkà a wyznaczonym polem AUC. Transport (dyfuzja) bierny odbywa si´ zgodnie z gradientem st´˝eƒ i dotyczy niezjonizowanej czàsteczki leku (3,4).
Niektóre leki wymagajà obecnoÊci noÊnika w b∏onie
komórkowej nab∏onka jelitowego. Wtedy, dopóki czàsteczki leku nie wysycà mo˝liwoÊci noÊnika, szybkoÊç
przechodzenia przez b∏on´ przebiega zgodnie z kinetykà pierwszego rz´du. Kiedy jednak dochodzi do wysycenia noÊnika, wtedy szybkoÊç przechodzenia jest
sta∏a i bez wzgl´du na wielkoÊç st´˝enia leku nie ulega zmianie, poniewa˝ noÊnik „pracuje” na swoich
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maksymalnych obrotach. To kinetyka zerowego rz´du. Z takà samà szybkoÊcià (zerowego rz´du) przebiega reakcja enzymatyczna po wysyceniu enzymu –
jest ona niezale˝na od st´˝enia substratu. Ogólnie
uwa˝a si´, ˝e kiedy st´˝enie substratu znajduje si´
poni˝ej sta∏ej Michaelisa-Menten, szybkoÊç reakcji enzymatycznej przebiega zgodnie z kinetykà pierwszego
rz´du, a gdy st´˝enie substratu przekracza wartoÊç
tej sta∏ej, szybkoÊç zbli˝a si´ do kinetyki zerowego
rz´du. Kiedy kinetyka pierwszego rz´du zmienia si´
w kinetyk´ zerowego rz´du, mówi si´ o kinetyce zale˝nej od dawki. I rzeczywiÊcie, w wypadku transportu aktywnego lub dyfuzji u∏atwionej (tj. tam gdzie we
wch∏anianiu poÊredniczy noÊnik), kiedy transporter
(enzym) jest wysycony, wzrost st´˝enia leku na powierzchni nab∏onka jelitowego (np. przez zwi´kszenie
dawki) nie prowadzi do proporcjonalnego wzrostu
st´˝enia we krwi (4). Podobnie, jeÊli transporter poÊredniczy w wydalaniu leku i zostanie wysycony, wtedy zwi´kszenie dawki leku mo˝e prowadziç do znacznego wzrostu st´˝enia leku we krwi.
JeÊli po zwi´kszeniu dawki leku, AUC wzrasta nieproporcjonalnie, w planowanym badaniu biorównowa˝noÊci
nale˝y zastosowaç najwy˝szà moc leku, jeÊli – z kolei – po
zwi´kszeniu dawki nast´puje mniejszy ni˝ proporcjonalny
przyrost AUC, badanie nale˝y wykonaç przy najni˝szej
i najwy˝szej mocy leku. Do leków charakteryzujàcych si´
nieliniowà farmakokinetykà nale˝à: salicylany, fenytoina,
karbamazepina, dizopiramid, glikokortykoidy, lewodopa,
propranolol, ryfampicyna, werapamil, fluorouracyl i kwas
walproinowy.
Badanie dwuetapowe
Nowe wytyczne (1) po raz pierwszy dopuszczajà mo˝liwoÊç wykonania badania w dwóch etapach, pod warunkiem przedstawienia takiego planu w protokole badania.
Mo˝na wi´c zbadaç najpierw grup´ probantów o liczebnoÊci np. 12, wyniki zanalizowaç i przy braku biorównowa˝noÊci, równoczeÊnie posiadajàc dane sugerujàce, ˝e
badanie biorównowa˝noÊci powinno wypaÊç pozytywnie,
wykonaç nast´pnie badanie u np. 12 probantów i wyniki
po∏àczyç. By zastosowaç ten wygodny model (pozwala
zaoszcz´dziç czas i pieniàdze) trzeba spe∏niç klika warunków: dok∏adnie okreÊliç liczb´ probantów, po której zatrzymuje si´ badanie i wykonuje pierwsze wyliczenie biorównowa˝noÊci, przedstawiç metody adiustacji b∏´du
i rodzaju b∏´du oraz – po konsultacji ze statystykiem –
wprowadziç wszystkie zamierzenia (w tym wykonanie badania w dwóch etapach) do protoko∏u. DoÊwiadczenie
uczy, ˝e zaplanowanie wszystkich mo˝liwoÊci w protokole badania jest póêniej podstawà do ich wykorzystania.
Warto pami´taç, ˝e zarzuty ze strony agencji rejestracyjnych, i˝ zaplanowane np. rozszerzenie granic biorównowa˝noÊci dla Cmax (w miejsce 0,8–1,25 planowane
0,77–1,29) by∏o niepotrzebne (bo wyniki Cmax zmieÊci∏y
si´ w granicy 0,8–1,25), mo˝na skwitowaç jednym zdaniem komentarza: gdyby Cmax w badaniu wypad∏o poza
granice 0,8–1,25, a poszerzenie granic nie by∏o planowane w protokole, wtedy ca∏e badanie jest do odrzucenia.
Umiej´tnoÊç przewidywania niekorzystnych wyników badania biorównowa˝noÊci i wprowadzenie odpowiednich
zapisów w protokole nadzwyczaj u∏atwia otrzymanie po˝àdanego efektu.
Numer specjalny, luty 2013
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JakoÊç badaƒ biorównowa˝noÊci
Jak w ka˝dym badaniu, tak˝e i w badaniu biorównowa˝noÊci, mo˝liwe sà fa∏szerstwa. O ile producenci leków innowacyjnych sà pod kontrolà ca∏ego Êwiata naukowców i klinicystów (a i tak od czasu do czasu media sà wstrzàsane wiadomoÊciami o Êwiadomych nieprawid∏owoÊciach w badaniach nowych leków), o tyle
producenci leków generycznych sà pod kontrolà wy∏àcznie agencji rejestracyjnych. Dzieje si´ tak dlatego,
˝e badania fazy III s∏u˝àce do rejestracji leków innowacyjnych sà publikowane, dost´pne dla wszystkich, jeÊli badanie zosta∏o przedstawione w FDA. EMA obiecuje, ˝e pracuje nad znalezieniem Êrodków umo˝liwiajàcych dost´p do danych z planowanych i przeprowadzonych badaƒ klinicznych (5). Podobny sposób post´powania ju˝ jakiÊ czas temu przyj´∏a FDA, która wymaga tzw. Premarket Approval – dokumentu zawierajàcego informacje na temat badania klinicznego, do
u˝ytku przez naukowców, lekarzy, a nawet pacjentów
(6). W czerwcu 2009 FDA zaanonsowa∏a FDA Transparency Initiative, która oznacza szeroki dost´p do
dokumentów posiadanych w biurze i która jest odpowiedzià na memorandum prezydenta Obamy i og∏oszenie tzw. Open Government Directive (7). JawnoÊç
dokumentacji klinicznej sk∏adanej w agencjach rejestracyjnych jest znaczna, ale nie obejmuje (jeszcze?)
badaƒ biorównowa˝noÊci, które sà znane wy∏àcznie
tej˝e agencji. Pe∏ny dost´p do wyników tych badaƒ
móg∏by korzystnie wp∏ynàç na jakoÊç badaƒ, a tak˝e
zniech´ciç do fa∏szerstw (8).
Prowadzona przez 10 lat kontrola badaƒ biorównowa˝noÊci przez agencj´ francuskà na czterech kontynentach
i w 20 krajach wykaza∏a, ˝e mniej lub bardziej Êwiadome
nieÊcis∏oÊci w badaniach zdarzajà si´ cz´sto i dotyczà
(w kolejnoÊci stopnia niebezpieczeƒstwa):
• identyfikacji produktów zastosowanych w badaniu (brak
w∏aÊciwych opakowaƒ, brak poÊrednictwa firmy CRO,
brak protoko∏u u˝ycia);
• dokumentacji serii leków;
• jakoÊci badaƒ laboratoryjnych ochotników (ochotnicy sà
zdrowi i zdarza si´, ˝e badajàcy nie przyk∏adajà wagi do
wyników laboratoryjnych);
• zapisywania i interpretacji wyników w cz´Êci analitycznej
(najcz´Êciej: walidacja metody nie jest w∏aÊciwa);
• odrzucania odstajàcych (niewygodnych) wyników;
• (rzadko): b∏´dów w obliczeniach AUC, b∏´dów w zastosowanych st´˝eniach standardu.
W rezultacie agencja francuska w ciàgu 10 lat wycofa∏a
3 leki i 3 wnioski rejestracyjne oraz nakaza∏a korekt´ danych w 6 przypadkach.
JednoczeÊnie, analiza 2070 badaƒ przeprowadzonych w latach 1996–2007 wykaza∏a, ˝e Êrednia ró˝nica
we wch∏anianiu leku generycznego i oryginalnego wynosi∏a 3,5% (9). W 1999 r. oceniono 127 badaƒ biorównowa˝noÊci umieszczonych (w 1997 r.) w aktach rejestracyjnych produktów odtwórczych w USA (10). Stwierdzono, ˝e ró˝nice mi´dzy lekiem odtwórczym a referencyjnym w parametrze AUC0–t wynosi∏y Êrednio +3,25%.
Podobna analiza przeprowadzona w 2005 r., obejmujàca 1636 badaƒ biorównowa˝noÊci, wykaza∏a ró˝nic´
w AUC0–t mi´dzy lekiem odtwórczym i referencyjnym
+3,19% (10). Stwierdzono wówczas, ˝e analiza retroNumer specjalny, luty 2013

spektywna wszystkich aplikacji leków generycznych wykaza∏a, ˝e je˝eli wartoÊç Cmax i AUC0–t mieÊci∏y si´
w przedziale 0,8–,25, to wówczas ró˝nice w dost´pnoÊci obu leków mieÊci∏y si´ w granicach ±5% (10). Ponadto, w analizie 38 opublikowanych badaƒ, w których
porównano dzia∏anie oryginalnych leków krà˝eniowych
z ich generykami nie stwierdzono znamiennie statystycznie ró˝nic (11). Podobnà identycznoÊç dzia∏ania
opisano dla leków stosowanych w schizofrenii (12). Nale˝y wi´c z ca∏à stanowczoÊcià podkreÊliç, ˝e dopuszczane produkty odtwórcze w oparciu o aktualny stan
wiedzy, w tym w oparciu o aktualne zalecenia EMA,
FDA, Health Canada, sà dobrej jakoÊci, bezpieczne
i skuteczne. Dopuszczenie do obrotu produktu odtwórczego opiera si´ na identycznej jakoÊci produktu jak lek
referencyjny (w tym odnoÊnie cz´Êci zamkni´tej DMF)
i udowodnionej biorównowa˝noÊci. Mo˝na wi´c powiedzieç, ˝e kolejna odpowiedê terapeutyczna po zamianie
leku oryginalnego na generyczny (z wyjàtkiem leków NTI
– patrz wy˝ej) b´dzie taka jakby tego leku w ogóle nie
zamieniono.

PiÊmiennictwo:
1. Guideline on the Investigation of Bioequivalence. Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP). London, 20 January 2010.
2. Bourne H.R., von Zastrow M.: Drugs Receptors & Pharmacodynamics. w: Basic & Clinical Pharmacology. red. Katzung B.G. New York, McGraw-Hill, 2004: 11.
3. Benet L.Z. i wsp.: Pharmacokinetics. w: Goodman & Gilman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics. red. Hardman J.G., Limbrid, J.E. New York, McGraw-Hill, 1996.
4. Notari R.E.: Biopharmaceutics and Pharmacokinetics.
New York, Marcel Dekker, 1971.
5. Minutes of the 67th Meeting of the Management Board,
London, 10 June 2010.
6. www.fda.gov/AboutFDA/Transparency/PublicDisclosure
7. FDA Transparency Initiative: Draft proposals for public
comment regarding disclosure policies of the U.S. Food and
Drug Administration. Transparency Task Force U.S. Department of Health and Human Services Food and Drug Administration, May 2010. https://www.trialstransformation.org
8. Marzo A., Fibbioli M.: Could publication of bioequivalence data discourage frauds on bioequivalence trials? Clin Res
Reg Affairs 2002, 19: 63–66.
9. Davit B.M. i wsp.: Comparing Generic and Innovator
Drugs: A Review of 12 Years of Bioequivalence Data from the
United States Food and Drug Administration. Ann Pharmacother 2009, 43: 1583–1597.
10. Peters J.R. i wsp.: Generic drugs – safe, effective, and
affordable. Dermatol Ther 2009 May, 22 (3): 229–240.
11. Kesselheim A.S. i wsp.: Clinical Equivalence of Generic
and Brand-Name Drugs Used in Cardiovascular Disease:
A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA 2008, 300:
2514–2526.
12. Oloruntoba O. i wsp.: Does Therapeutic Equivalence
Follow Bioequivalence? A Randomized Trial to Assess Clinical
Effects After Switching From Clozaril to Generic Clozapine
(Gen-Clozapine). J Clin Pharm 2010, 50: 531–535.
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8. Dyskusja
Porównanie dwóch produktów leczniczych zawierajàcych t´ samà substancj´ leczniczà wymaga wykonania
badaƒ równowa˝noÊci terapeutycznej, by móc w leczeniu
chorego zastàpiç jeden produkt drugim. W praktyce regulacyjnej uwa˝a si´, ˝e dla tych samych substancji czynnych wystarczy wykonaç badanie biorównowa˝noÊci. Poglàd ten opiera si´ na fundamentalnym za∏o˝eniu, ˝e u tej
samej osoby podobne krzywe st´˝enia substancji leczniczej w czasie prowadzà do bardzo podobnych efektów
klinicznych (identycznych efektów nie obserwuje si´ nawet wtedy, gdy temu samemu choremu podajemy ponownie ten sam lek). Zatem dane farmakokinetyczne mogà zastàpiç równowa˝noÊç terapeutycznà.
Mimo wszystkich argumentów przedstawionych powy˝ej, coraz cz´Êciej kwestionuje si´ zasadnoÊç i tryb dopuszczania do obrotu produktów odtwórczych (generyków) (1,2). Jest to zjawisko niepokojàce, podwa˝a bowiem zaufanie do powszechnie obowiàzujàcych zasad
dopuszczania do obrotu produktów leczniczych, a zarazem ogranicza powszechnà dost´pnoÊç farmaceutyków
dla spo∏eczeƒstwa.
Pierwsze prace nad wykorzystaniem badaƒ biorównowa˝noÊci i okreÊleniem ich standardów wykonania pochodzà z wczesnych lat 70. XX wieku. W 1986 r. w USA
pojawi∏y si´ g∏osy podwa˝ajàce mo˝liwoÊç zamiany biorównowa˝nych produktów w procesie leczenia. Na skutek tych obaw powo∏ano grup´ roboczà oceniajàcà dotychczas stosowane procedury i analizy statystyczne
w porównywaniu produktów leczniczych w postaci sta∏ej.
Od tego czasu dosz∏o do ogromnego post´pu w zasadach dopuszczania do obrotu produktów leczniczych
przez narodowe i ponadnarodowe organy (FDA, EMA).
W wielu przypadkach dosz∏o do standaryzacji metod badawczych. Wyniki wielu badaƒ i metaanaliz (patrz wy˝ej)
dowiod∏y, ˝e badanie biorównowa˝noÊci zapewnia pe∏nà
wymiennoÊç terapeutycznà mi´dzy lekiem oryginalnym
a odtwórczym, z wyjàtkiem leków o wàskim indeksie terapeutycznym (NTI; patrz wy˝ej), poniewa˝ w tych wypadkach wymiennoÊç terapeutyczna musi byç po∏àczona
z monitorowaniem st´˝enia leku w osoczu.

PiÊmiennictwo:
1. Woroƒ J., Kostka-Tràbka E., Korbut R.: Leki oryginalne
czy generyczne w farmakoterapii kardiologicznej? Jak dokonaç racjonalnego wyboru? Terapia 2010, 1: 79–81.
2. Sp∏awiƒski J.: Komentarz do artyku∏u „Leki oryginalne
czy generyczne w farmakoterapii kardiologicznej? Jak dokonaç racjonalnego wyboru?”. Terapia 2010, 4, 2: 67–68.

9. Podsumowanie
Wprowadzenie „skróconej” rejestracji leków-odpowiedników (generycznych) na podstawie badania biorównowa˝noÊci by∏o wielkim osiàgni´ciem farmaceutycznym,
które umo˝liwi∏o zaoszcz´dzenie olbrzymich funduszy bez
zmniejszenia jakoÊci produktów leczniczych i jakoÊci leczenia. RównoczeÊnie, prawo w∏asnoÊci intelektualnej –
ochrona patentowa, dodatkowa ochrona patentowa oraz
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przed∏u˝enie ochrony patentowej w wyniku prowadzenia
dodatkowych wskazaƒ, a tak˝e wy∏àcznoÊç danych rejestracyjnych stanowià korzystne zabezpieczenie interesów
firm innowacyjnych, bez których trudno sobie wyobraziç
dzisiejszy dynamiczny rozwój medycyny. Innymi s∏owy,
obecne regulacje rejestracyjne upowa˝niajàce do wprowadzenia leku na rynek wydajà si´ byç w pe∏ni zadowalajàce i bezpieczne. Zdarzajà si´ napaÊci na leki generyczne, ale jak to ujà∏ Kesselheim i wsp. (1) sà one oparte na
anegdotycznych przekazach, a nie klinicznym doÊwiadczeniu i prawdopodobnie wynikajà z financial relationships of editorialists with brand-name pharmaceutical
companies. Nie ma lepszej kontroli (a na kontrol´ paƒstwowà stale zmniejszajà si´ fundusze) ani˝eli konkurencja, stàd postulowana wczeÊniej jawnoÊç wszystkich badaƒ mog∏aby si´ przyczyniç do ∏atwiejszego wykrywania
uchybieƒ. Obecnie wszystkie produkty generyczne (osobny rozdzia∏ to leki NTI – patrz powy˝ej) sà w pe∏ni wymienne z oryginalnymi, a przedstawione wy˝ej elementy medycznej oceny leków generycznych powinny byç znane
ka˝demu lekarzowi wypisujàcemu recept´.

PiÊmiennictwo:
1. Kesselheim A.S. i wsp.: Clinical Equivalence of Generic and Brand-Name Drugs Used in Cardiovascular Disease: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA
2008, 300: 2514–2526.

ANEKS
Wch∏anianie leku: transport przez Êcian´ jelita
Ogólnie, biodost´pnoÊç leku zale˝y od 3 czynników:
szybkoÊci i wielkoÊci uwalniania substancji aktywnej z tabletki lub kapsu∏ki, przenikania przez Êcian´ jelita oraz metabolizmu w komórkach, przez które lek jest transportowany, o ile taki istnieje.
Przenikanie leku przez kilka b∏on i cytozol komórki nab∏onka jelitowego (oraz Êródb∏onek naczynia) mo˝e stanowiç: (a) dyfuzj´ biernà niezjonizowanej czàsteczki leku
(zgodnie z ró˝nicà st´˝eƒ), przy czym dyfuzja ta nie mo˝e
zostaç wysycona (tzn. im wi´cej czàsteczek leku dotrze
do Êciany jelita, tym wi´cej przedostanie si´ do krwi) i nie
jest hamowana przez obecnoÊç czàsteczek innych leków;
(b) dyfuzj´ u∏atwionà, która przebiega zgodnie z ró˝nicà
st´˝eƒ, bez koniecznoÊci dostarczenia energii, ale czàsteczki leku sà przenoszone za pomocà bia∏kowego noÊnika, którego zdolnoÊç do przenoszenia mo˝e zostaç
nasycona – dyfuzja ta mo˝e byç hamowana przez obecnoÊç innych czàsteczek posiadajàcych powinowactwo
do noÊnika; (c) aktywny transport (tak jak dyfuzja u∏atwiona, ale „pod gór´” st´˝eƒ i wymaga dostarczenia energii).
Naj∏atwiej przechodzà przez b∏ony czàsteczki niezjonizowane i rozpuszczalne w t∏uszczach, które jednak muszà byç równie˝ rozpuszczalne w wodzie, by „przebiç si´”
przez warstw´ wody znajdujàcà si´ na kosmkach jelitowych. W∏asnoÊci te zale˝à od natury leku (leki mogà byç
kwasami, zasadami itd.), jak i od pomocniczych sk∏adników tabletki, kapsu∏ki czy zawiesiny. W komórce nab∏onka znajdujà si´ enzymy metabolizujàce leki nale˝àce do
grupy cytochromu P450 (CYP3A4) i bia∏ko glikoproteNumer specjalny, luty 2013
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ina P (P-gp), którego funkcja polega na zawracaniu czàsteczek z powrotem do Êwiat∏a jelita (podobne uk∏ady
znajdujà si´ w hepatocytach), oraz inne bia∏ka o znanej
i nieznanej jeszcze funkcji w transportowaniu czàsteczek
leku. Oznacza to, ˝e czàsteczka mo˝e wielokrotnie przechodziç ze Êwiat∏a jelita do komórki nab∏onka i z powrotem do Êwiat∏a, a równoczeÊnie w komórce mo˝e byç nara˝ona na dzia∏anie enzymu. Znanych jest wiele substancji (w tym leków), które nasilajà bàdê hamujà enzym
CYP3A4 lub bia∏ko P-gp w komórce nab∏onka jelitowego
lub w hepatocytach. Takie substancje, np. te, które hamujà P-gp, ale nie wp∏ywajà na CYP3A4, majà dwukierunkowy wp∏yw na AUC: zwi´kszajà AUC na poziomie jelita
(zwi´ksza si´ przechodzenie leku do krwi), ale zmniejszajà na poziomie hepatocytów (zwi´ksza si´ ekstrakcja
w wàtrobie). Stàd prosty wniosek, ˝e sk∏adniki pomocnicze leków nie sà dla procesu wch∏aniania oboj´tne (mogà
zwalniaç lub przyspieszaç wch∏anianie); wobec tego dwa
leki pochodzàce z ró˝nych firm zawierajàce t´ samà substancj´ aktywnà, w tej samej formie tabletki i w tej samej
dawce mogà dzia∏aç z ró˝nà szybkoÊcià i si∏à, poniewa˝
sk∏adniki pomocnicze np. w tabletce mogà opóêniaç lub
zmniejszaç wch∏anianie aktywnej substancji. W∏aÊnie badanie biorównowa˝noÊci i tzw. dissolution test ma wykazaç, czy zastosowane sk∏adniki pomocnicze nie wp∏ywajà
na wch∏anianie aktywnej substancji.
Wch∏anianie leku: charakterystyka procesu
AUC, czyli pole pod krzywà opisujàcà st´˝enie leku
w czasie, oznacza si´ metodà trapezów, tj. zsumowania
pól trapezów i trójkàtów znajdujàcych si´ pod krzywà –
prac´ wykonuje odpowiedni program komputerowy. Kel
oblicza si´ ze wzoru: 0,693/t0,5, gdzie t0,5 to czas pó∏trwania (0,693 pochodzi z wyra˝enia ln 0,5, poniewa˝ czas
pó∏trwania to czas po którym st´˝enie leku spadnie o po∏ow´, czyli Ct/C0 = 0,5). Jeszcze ∏atwiej znaleêç Kel, przed∏u˝ajàc na wykresie liniowym prostà opisujàcà faz´ eliminacji i odczytujàc tangens alfa (stosunek odcinka a do b),
a t0,5 przez znalezienie na osi „y” wartoÊci st´˝enia o po∏ow´ mniejszego od dowolnie wybranego na tej osi i odczytanie odpowiadajàcych im wartoÊci t1 i t2 z osi „x”; ró˝nica: t2 – t1 to w∏aÊnie t0,5.
AUC jest parametrem podstawowym (okreÊla iloÊç
czàsteczek w krà˝eniu) i dlatego muszà byç spe∏nione
okreÊlone warunki pomiaru. Konieczne jest tak d∏ugie pobieranie leku, by otrzymany wykres st´˝enia w czasie
obejmowa∏ znacznà cz´Êç fazy eliminacji, wytyczne ˝àdajà, ˝eby AUC0–t stanowi∏o nie mniej ni˝ 80% AUC0–∞. Takie ˝àdanie wynika z prostego stwierdzenia: kiedy
AUC0–t stanowi mniej ni˝ 80% AUC0–∞, np. tylko 40%
(jak na rycinie 1, w przypadku zakoƒczenia pobierania
krwi po 10 godzinach), wtedy nie wiadomo, jak wyglàda
faza eliminacji, jak po∏o˝ona jest prosta opisujàca t´ faz´,
a jakakolwiek zmiana kàta nachylenia tej prostej dramatycznie zmienia wartoÊç Kel i przez to najwa˝niejszy parametr: AUC0–∞. By wyznaczyç wystarczajàco d∏ugi czas
pobierania próbek krwi, nale˝y kierowaç si´ czasem pó∏trwania leku: po okresie czasu równym 5 okresom pó∏trwania, poziom leku nie przekracza 4%. Gdy w najcz´Êciej
stosowanym, krzy˝owym modelu badania biorównowa˝noÊci przy drugim podaniu obserwuje si´ wy˝szy, ni˝ przy
pierwszym podaniu poziom leku, nale˝y sàdziç, ˝e lek
z pierwszego podania nie zosta∏ do koƒca „wyp∏ukany”
Numer specjalny, luty 2013

i dlatego niektórzy zalecajà, by okres wyp∏ukiwania by∏
równy 8 czasom pó∏trwania. Kiedy czas wyp∏ukiwania jest
bardzo d∏ugi (bo czas pó∏trwania leku jest d∏ugi: tygodnie,
miesiàce), plan badania musi byç odpowiednio zmodyfikowany i albo oznacza si´ lek w moczu (o ile jest wydalany w postaci niezmienionej), albo przeprowadza badanie w grupach równoleg∏ych (patrz dalej). Warto pami´taç, ˝e odpowiedni, a nawet przesadzony czas wyp∏ukiwania mo˝e uchroniç przed niekorzystnymi interakcjami
(Aneks: Anova i interakcje).
Farmakodynamiczna/kliniczna ocena
biorównowa˝noÊci
Ostatnio popularne (i dozwolone) jest genotypowanie
ochotników. Chodzi o to, ˝e ok. 50% leków jest metabolizowanych w Êcianie jelita i w wàtrobie przez enzymy cytochromu P450 (CYP). Prawdopodobnie wszystkie enzymy CYP wykazujà polimorfizm, poniewa˝ zmiany w sekwencji DNA kodujàcych te enzymy sà bardzo cz´ste.
Klasyczny polimorfizm dotyczy enzymów CYP2D6
i CYP2C19 i mo˝e prowadziç do powstania nieaktywnego bia∏ka lub syntezy dwóch czàsteczek bia∏ka; w rezultacie wÊród badanych ochotników mogà si´ znaleêç
osoby, które zupe∏nie odmiennie od pozosta∏ych metabolizujà (w Êcianie jelita lub w wàtrobie) badany lek (np.
fenotyp z brakiem aktywnoÊci lub fenotyp z bardzo nasilonà aktywnoÊcià enzymatycznà), a tym samym odmiennie wch∏aniajà lek. W konsekwencji badana populacja
ochotników jest niejednorodna z punktu widzenia budowy struktur, które musi pokonaç lek zanim dojdzie do
krà˝enia ogólnego – to mo˝e prowadziç do du˝ych
zmian we wch∏anianiu mi´dzy osobnikami i znacznych
ró˝nic w AUC (lub odpowiedzi farmakodynamicznej – zale˝nie od rodzaju badania) wÊród badanych. OczywiÊcie,
lek oryginalny i generyczny b´dzie zachowywa∏ si´ tak
samo, ale znaczne ró˝nice we wch∏anianiu mogà byç
przyczynà znacznej zmiennoÊci mi´dzyosobniczej i –
w mniejszym stopniu – wewnàtrzosobniczej. Utrudnia to
badanie, bo du˝a zmiennoÊç powoduje, ˝e zwi´ksza si´
wymagana liczba ochotników do badania, a tym samym
rosnà koszty. Znajàc charakterystyk´ metabolizmu badanego leku (a badajàcy zawsze posiada pe∏nà wiedz´
o leku oryginalnym), mo˝na za pomocà genotypowania
(a nawet fenotypowania) odrzuciç przed badaniem osoby, u których wyst´puje polimorfizm CYP. JeÊli zmiennoÊç mi´dzyosobnicza (a tak˝e i wewnàtrzosobnicza)
b´dzie niewielka – a temu ma s∏u˝yç genotypowanie czy
preselekcja ochotników (przy farmakodynamicznych
punktach koƒcowych) – to b´dzie wi´ksza szansa na
wykrycie ró˝nic we wch∏anianiu tej samej substancji aktywnej z dwóch ró˝nych leków, a ró˝nice mi´dzyosobnicze czy wariancja wewnàtrzosobnicza nie b´dà maskowa∏y ró˝nic pomi´dzy formulacjami.
Protokó∏ badania
Standardowym badaniem biorównowa˝noÊci dla oceny
dwóch produktów jest badanie o charakterze próby podwójnie skrzy˝owanej. Badanie takie wyklucza w najwi´kszym stopniu wp∏yw zmiennoÊci mi´dzyosobniczej na
ostateczny wynik. Okresy podawania ocenianych produktów powinny byç poprzedzone okresem wyp∏ukiwania
produktu z wyjàtkiem specjalnej formy badania z podaniem wielokrotnym (patrz ni˝ej).
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Planujàc badanie na podstawie leku referencyjnego
(jego wybór musi byç bardzo krytycznie rozwa˝ony;
zdarza si´, ˝e na rynku europejskim jest obecnych kilka
leków referencyjnych tego samego producenta i dlatego zaleca si´ konsultacj´ z agencjà rejestracyjnà), nale˝y okreÊliç:
• ogólne informacje (tytu∏, numer, nazwiska, miejsce, adresy);
• opis badanego produktu (dane istotne dla badania,
szczególnie bezpieczeƒstwa);
• oÊwiadczenie dotyczàce GCP;
• rodzaj pierwszo- i drugorz´dowych punktów koƒcowych (omówione powy˝ej);
• rodzaj badania;
• podstawy etyczne badania;
• stan zdrowia probantów, czyli:
– zdrowi ochotnicy czy
– pacjenci (bardzo toksycznych leków z przyczyn
etycznych nie mo˝na podawaç osobom zdrowym –
np. cytostatyków);
• kryteria w∏àczenia i wy∏àczenia uczestników (tak˝e
w trakcie badania): badane grupy winny sk∏adaç si´
z osobników obu p∏ci, w wieku 18–55 lat, o Êredniej
budowie cia∏a (wskaênik masy cia∏a BMI
18,5–30 kg/m2); zaleca si´, by ochotnicy nie palili papierosów i nie nadu˝ywali alkoholu ani innych Êrodków odurzajàcych; dla ograniczenia zmiennoÊci, zachowania bezpieczeƒstwa, jak równie˝ okreÊlenia farmakokinetyki mo˝e byç konieczne przeprowadzenie
doboru ochotników w oparciu o kryteria fenotypowe/genotypowe (patrz Rozdzia∏ 4);
• sposób selekcji uczestników do badania (patrz Rozdzia∏ 4);
• punkty koƒcowe:
– farmakokinetyczne (oparte na pomiarze biodost´pnoÊci),
– farmakodynamiczne (oparte na pomiarze odpowiedzi
farmakodynamicznych, np. poziomu glukozy, agregacji p∏ytek krwi, liczby stolców, zawartoÊci t∏uszczu
w stolcach itp.);
• koniecznà liczb´ badanych (z zastosowaniem okreÊlonych wzorów): wybór liczebnoÊci badanej grupy musi
byç oparty na obliczeniach statystycznych, niemniej
grupa nie powinna byç mniejsza ni˝ 12 osób; ochotnicy
winni byç dobrani w taki sposób, by ró˝nice mi´dzyosobnicze by∏y jak najmniejsze i by jednoczeÊnie spe∏nione by∏y kryteria w∏àczenia (patrz wy˝ej);
• sposób post´powania z wynikami „odstajàcymi”;
• sposób post´powania z uczestnikami, którzy – z ró˝nych powodów – wypadajà z badania;
• procedury badania:
– na czczo, po posi∏ku (standaryzacja posi∏ku):
– badanie biorównowa˝noÊci wykonuje si´ u ochotników b´dàcych na czczo; pozwala to na eliminacj´
czynników wp∏ywajàcych na wch∏anianie produktu
leczniczego; gdy charakterystyka produktu referencyjnego zaleca przyjmowanie leku po posi∏ku, badanie
równie˝ nale˝y wykonaç w takich samych warunkach;
trzeba wówczas zapewniç standardowy posi∏ek, pod
wzgl´dem obj´toÊci, zwartoÊci t∏uszczu, bia∏ka i w´glowodanów; z kolei, gdy produkt nale˝y do grupy leków o zmodyfikowanym uwalnianiu, badanie nale˝y
wykonaç na czczo, jak i po spo˝yciu posi∏ku; jeÊli
w charakterystyce produktu referencyjnego znajduje
si´ zapis o za˝ywaniu leku po posi∏ku, to ka˝de badanie biorównowa˝noÊci wykonane na czczo zostanie

22

przez agencj´ rejestrujàcà odrzucone (badanie na
czczo w takich okolicznoÊciach mo˝e byç tylko badaniem uzupe∏niajàcym);
• substancj´, która ma byç oznaczana we krwi;
• cz´stoÊç pobierania krwi (AUC0–t musi przekraczaç 80%
AUC0–∞): dobór czasowych parametrów pobierania krwi
do oznaczeƒ jest bardzo istotny dla prawid∏owego przeprowadzenia badania biorównowa˝noÊci; nale˝y unikaç
doboru punktów czasowych powodujàcych, ˝e pierwszym pomiarem staje si´ wartoÊç zbli˝ona do wartoÊci
Cmax dla danego produktu; z regu∏y badanie projektuje
si´ tak, by na tzw. ramieniu wst´pujàcym by∏y 3–4 punkty pomiarowe; istotnym czynnikiem jest miarodajne
okreÊlenie czasu maksymalnej ekspozycji dla badanej
substancji czynnej; czas dokonywanych pobraƒ winien
równie˝ objàç faz´ eliminacji substancji czynnej z krwiobiegu; wyd∏u˝enie pobraƒ powy˝ej 72 godzin od podania produktu nie jest konieczne dla produktów szybko
uwalniajàcych si´ substancji czynnych;
• metod´ oznaczania substancji (czu∏oÊç, powtarzalnoÊç, dok∏adnoÊç i precyzja), z uwzgl´dnieniem procesu walidacji: w badaniach biorównowa˝noÊci nale˝y mierzyç st´˝enie substancji macierzystych, a nie
metabolitów tych substancji; dotyczy to te˝ nieaktywnych „proleków”; jedynym wyjàtkiem mo˝e byç substancja, której st´˝enie jest zbyt ma∏e do oznaczenia
(wówczas zalecenia zezwalajà na pomiar metabolitów
substancji macierzystej lub na przeprowadzenie badania biorównowa˝noÊci opartego na odpowiedzi farmakodynamicznej); w ka˝dym wypadku musi byç
przedstawione wyczerpujàce uzasadnienie wyboru
metody post´powania;
• podanie leku:
– pojedyncze (najlepiej dyskryminujàce mi´dzy produktami, preferowane przez urz´dy rejestracji, ∏atwe do
przeprowadzenia),
– wielokrotne (mniej czu∏e od podania jednorazowego,
konieczne w wypadku leków o du˝ej zmiennoÊci, nie
zawsze wymaga wyp∏ukiwania leku);
• metody statystyczne do oceny wyników;
• model dwuetapowy (nawet gdyby okaza∏ si´ niepotrzebny).
Nale˝y uwzgl´dniç wszystkich elementów, które wynikajà z planu badania, np. poszerzenie limitu poza 0,8–1,25
(nawet gdyby w praktyce okaza∏o si´ to niepotrzebne).
Statystyczna ocena uzyskanych wyników
(punkt widzenia lekarza)
Power approach
Wykorzystujàc zmienne PK oznaczone w badaniu
biorównowa˝noÊci: AUC0–t, AUC0–inf, Cmax, dane logarytmowane (przy podaniu jednorazowym) wyznacza si´
stosunek zmiennej, np. AUC0–t leku generycznego do
AUC0–t leku referencyjnego oraz 90% przedzia∏ ufnoÊci.
(OczywiÊcie oznaczamy jeszcze parametry drugorz´dowe: Tmax, Kel i t0,5, a przy podaniu wielokrotnym,
w stanie stacjonarnym: AUC0-t, Cav [Êrednie], PTF [procent fluktuacji w stanie równowagi] i wspó∏czynnik wahania [swing] oraz Cmax; obliczenia statystyczne zaczyna si´ od testu Anova, który przez okreÊlenie wartoÊci F wska˝e, czy mi´dzy badanymi zbiorami wyst´pujà znamienne ró˝nice.)
Numer specjalny, luty 2013
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Zgodnie z za∏o˝eniem leki sà biorównowa˝ne, jeÊli wynik z 90% przedzia∏em ufnoÊci mieÊci si´ w granicach
0,8–1,25. Wynik taki mo˝na przyjàç tylko pod warunkiem,
˝e badanie mia∏o odpowiednià moc. Wysoka moc badania chroni nas przed b∏´dem II typu (nie uchwycenie prawdziwej ró˝nicy mi´dzy badanymi zmiennymi, chocia˝ istnieje). B∏´dnie mo˝na uznaç – przy niewystarczajàcej mocy – ˝e leki sà biorównowa˝ne. Moc okreÊla, czy badanie
by∏o wystarczajàco czu∏e do wykrycia ró˝nicy. Za minimalnà dopuszczalnà moc badania przyjmuje si´ 80%. JeÊli
moc jest niska (< 80%), wtedy biorównowa˝noÊç b´dzie
„wychodziç” (tzw. ryzyko konsumenta, nara˝a pacjenta na
zastosowanie leku generycznego, który nie jest biorównowa˝ny z referencyjnym). Moc badania zale˝y od: (a) wielkoÊci ró˝nicy mi´dzy Êrednimi parametrów farmakokinetycznych (np. AUC) dla dwóch badanych leków; (b) liczby
badanych, (c) wariancji (zmiennoÊci, rozproszenia wyników) w obu badanych grupach. Moc wyznacza si´ ze
wzoru lub odczytuje z gotowych tabel.
Test Schuirmanna
Odmienne podejÊcie do testowania biorównowa˝noÊci, oparte na dwóch jednostronnych testach t-Studenta, zaproponowa∏ Schuirmann, uznajàc, ˝e brak ró˝nicy
mi´dzy dwoma Êrednimi z badanych zmiennych, nigdy
nie mo˝e zostaç udowodniony; dlatego nie nadaje si´
do oceny biorównowa˝noÊci (1). Opisany wy˝ej power
approach jest w∏aÊnie oparty na próbie wykazania braku
ró˝nicy i sprawdzeniu, czy badanie by∏o dostatecznie
czu∏e. Chocia˝ z punktu widzenia testowania hipotez
metoda ta wydaje si´ mniej w∏aÊciwa ni˝ test Schuirmanna, to w∏aÊnie power approach jest metodà standardowà wymaganà przez EMA i krajowe agencje zlokalizowane w Unii. Test Schuirmanna (preferowany przez
FDA) jest zgodny z zasadami testowania hipotez, ∏atwiejszy do przeprowadzenia (zwykle programy statystyczne
sà wyposa˝one w ten test) i rozwiàzuje wi´kszoÊç problemów zwiàzanych z power approach. Test Schuirmanna stosuje si´, podobnie jak power approach, do
wyników uzyskanych w badaniu skrzy˝owanym, zrównowa˝onym, w dwóch okresach i dla podania jednorazowego. Sk∏ada si´ z dwóch jednostronnych testów,
które opisujà nast´pujàce hipotezy zerowe:
• H01: µT – µR < dolnej granicy równowa˝noÊci (0,8);
• H02: µT – µR > górnej granicy równowa˝noÊci (1,25).
Tak postawiona hipoteza zerowa mówi, ˝e badany lek generyczny (uwaga!) nie jest biorównowa˝ny z orygina∏em, poniewa˝ ró˝nica Êrednich badanych zmiennych jest poni˝ej
dolnej granicy (0,8) i równoczeÊnie powy˝ej górnej granicy
(1,25) przyj´tego przedzia∏u równowa˝noÊci (0,8–1,25). JeÊli
uzyskane wyniki nakazujà odrzuciç hipotez´ zerowà, wtedy
nale˝y przyjàç alternatywnà hipotez´ (HA), która oznacza, ˝e
ró˝nica mi´dzy Êrednimi mieÊci si´ w po˝àdanym przedziale
0,8–1,25 i wobec tego lek jest biorównowa˝ny.
• HA: 0,8 < µT – µR < 1,25: program stosowany w teÊcie
Schuirmanna wylicza zmiennoÊç wewnàtrzosobniczà,
mo˝na jà te˝ uzyskaç z literatury bàdê z analizy Anova
(suma kwadratów odchyleƒ podzielona przez liczebnoÊç minus 2, MSE).
Test Schuirmanna oferuje kilka korzyÊci: kiedy uzyskane wyniki nie pozwalajà na odrzucenie hipotezy zerowej
(p > 0,05), to nie oznacza, ˝e przyjmuje si´ nie-biorównoNumer specjalny, luty 2013

wa˝noÊç dwóch formulacji (H0 nie mo˝na udowodniç), ale
stwierdza si´, ˝e biorównowa˝noÊç obu leków nie zosta∏a dowiedziona. W tym teÊcie nie jest wa˝na moc badania,
gdy˝ wynik badania, w którym obserwuje si´ znamiennà
ró˝nic´ mi´dzy estymatorami (p < 0,05), jest wystarczajàcym warunkiem do odrzucenia H0, co równoczeÊnie
oznacza, ˝e badanie by∏o wystarczajàco czu∏e (2).
Anova i interakcje
Analiza wariancji (Anova) jest odmianà testu t-Studenta,
odpowiada wersji testu t przy równych wariancjach i opiera si´ na teÊcie zwanym ilorazem wariancji, teÊcie F. W teÊcie tym porównuje si´ wariancje ró˝nych rozk∏adów, wynik znamienny oznacza, ˝e te wariancje si´ ró˝nià. W badaniu biorównowa˝noÊci, by prawid∏owo porównaç np.
AUC0–∞ otrzymane po podaniu leku referencyjnego
z AUC0–∞ generyku trzeba uwzgl´dniç wi´cej ni˝ dwa rozk∏ady. Zwyk∏ym testem t statystyka pos∏uguje si´ przy porównaniu dwóch grup (rozk∏adów) badanych. Kiedy eksperymentator porównuje wi´cej ni˝ dwie grupy wtedy
przeprowadzenie testu t mi´dzy wszystkimi grupami mo˝e prowadziç do b∏´du. Analiza wariancji umo˝liwia porównanie kilku rozk∏adów.
Najbardziej prostym (i zwykle najbardziej czu∏ym) typem
badania jest jednorazowe podanie w uk∏adzie krzy˝owym,
AB/BA; po okresie wyp∏ukania leku ochotnicy dostajà drugi lek, czyli ten sam ochotnik dostaje w pierwszym okresie generyk (lub lek referencyjny), a w drugim lek referencyjny (lub generyk – zale˝nie od tego, co wylosowa∏
w pierwszym okresie). W ten sposób u tego samego
ochotnika zostanie zbadany lek referencyjny i generyczny.
Wszyscy bioràcy udzia∏ w badaniu zostajà w sposób losowy! podzieleni na dwie grupy. Grupa 1 otrzyma lek referencyjny, A-B, grupa 2 lek generyczny, B-A, i w piÊmiennictwie anglosaskim oznacza si´ je jako treatments. Poniewa˝ podanie A i B nast´puje w ró˝nym czasie, to nazywa si´ je sekwencjami (sequences). Wobec tego badanie jest two-treatments i two-sequence. RównoczeÊnie,
w tym samym czasie wykonuje si´ dwa okresy (period)
badania, tj. na poczàtku 50% otrzymuje treatment A (lub
B) i 50% treatment B (lub A). W sumie badanie w uk∏adzie
krzy˝owym jest two-treatment, two-sequence, two-periods i tak cz´sto jest zapisane w tytule badania biorównowa˝noÊci. Uk∏ad krzy˝owy redukuje zmiennoÊç mi´dzy
osobnikami (intersubject) i w badaniu dominuje zmiennoÊç
wewnàtrzosobnicza (intrasubject), co znacznie zmniejsza
liczb´ badanych niezb´dnych do wykonania badania.
Zdarza si´ jednak, ˝e zmiennoÊç wewnàtrzosobnicza jest
bardzo du˝a – wtedy korzyÊç z uk∏adu krzy˝owego jest
mniejsza; ma to miejsce w wypadku leków o du˝ej zmiennoÊci (HVDP), np. nifedypiny i acyklowiru.
Analiza wariancji umo˝liwia zbadanie wp∏ywu okresu,
sekwencji, kolejnoÊci, leku i ochotników na mierzone parametry: AUC, Cmax i Tmax, tj. stwierdzenia, czy zachodzà
znamienne interakcje (znamienne wtedy, kiedy otrzymane F przekracza granicznà wartoÊç podanà w tabelach
rozk∏adu F). Teoretycznie, jeÊli ochotnicy sà „homogenni”
a lek generyczny wch∏ania si´ nadzwyczaj podobnie do
oryginalnego nie nale˝y oczekiwaç interakcji: ani okres,
ani sekwencja, ani podanie nie powinny mieç wp∏ywu
znamiennego na mierzone parametry (powie o tym wielkoÊç F). Przy znamiennym wp∏ywie okresu, sekwencji lub
podania badanie nale˝y powtórzyç. Najcz´Êciej jednak –
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ze wzgl´du na trudnoÊci w analizie tych interakcji – po
prostu si´ je ignoruje albo próbuje zanalizowaç znalezionà interakcj´.

Interakcje
Znamienny efekt leku (treatment)
Znamienny wp∏yw leku (statystycznie znamienny efekt
leku) mo˝e byç rezultatem bardzo ma∏ego odchylenia
standardowego w zakresie samych pomiarów badanych
parametrów. JeÊli w tablicy wynikowej Anovy tzw. treatment mean square (programy sà w j´z. angielskim) jest
ma∏y, czyli zmiennoÊç jest niewielka i/lub liczba ochotników jest wysoka, mo˝na uzyskaç znamienny wp∏yw leku
(patrz rycina 4). Oznacza to, ˝e leki wykazujà znamiennà
ró˝nic´ ale nadal sà biorównowa˝ne – o ile wyniki mieszczà si´ w zakresie biorównowa˝noÊci 0,8–1,25 i analiza
mia∏a odpowiednià moc. W takich warunkach mo˝na t´
znamiennà interakcj´ zignorowaç.
Znamienny efekt okresu (period)
Znamienny wp∏yw okresu oznacza, ˝e w pierwszym
(cz´Êciej w drugim) okresie st´˝enie w osoczu (AUC itp.)
jest wy˝sze ni˝ w pozosta∏ym. Na rycinie 5 pokazano spaghetti plot, tj. wyniki uzyskane w I i II okresie badania.
W wypadku idealnym, wartoÊci AUC w okresie I powinny
byç takie same jak w okresie II. Z ryciny 5 wynika, ˝e nie
sà takie same. Przyczyny mogà byç ró˝ne, np. spo˝ycie
mi´dzy I a II okresem badania soku grejpfrutowego, który
hamuje metabolizm wielu leków, a tym samym zmienia ich
poziom we krwi, za krótki okres wyp∏ukiwania mi´dzy podaniami w I i II okresie czy wreszcie prawdziwà interakcj´
mi´dzy lekiem a ochotnikiem. Uwa˝a si´, ˝e jeÊli wyniki po
obu podaniach sà zmienione równolegle (jak na rycinie 5A), wtedy porównanie jest wià˝àce i obecnoÊç znamiennego wp∏ywu okresu nie ma wp∏ywu na wynik biorównowa˝noÊci. Wynik przedstawiony na rycinie 5B oznacza,
˝e prawdopodobnie wyst´puje prawdziwa interakcja mi´dzy okresem podania a ochotnikiem i przeprowadzonemu
badaniu nie mo˝na ufaç (wyniki nie mogà byç wià˝àce).
Znamienny efekt kolejnoÊci (sekwencji)
By oceniç ten efekt nale˝y okreÊliç ró˝nic´ w AUC
w obu sekwencjach: A-B i B-A. JeÊli ró˝nice si´ znoszà
(np. A-B = –1,0 i B-A = 1,0) wtedy mo˝na t´ interakcj´ zignorowaç. Zdarza si´ jednak, ˝e ró˝nice si´ nie znoszà
(np. obie sà dodatnie). Poniewa˝ ró˝nica mi´dzy A i B zale˝y od kolejnoÊci podania, byç mo˝e odpowiedzialne za

ró˝nic´ jest „przeniesienie” („zaciàgni´cie”, carryover)
obecnoÊci leku A na B (lub odwrotnie). Jest te˝ prawdopodobne, ˝e znamienny efekt kolejnoÊci oznacza naprawd´ interakcj´ mi´dzy podaniem i okresem (treatment by
period) i wtedy badanie nale˝y powtórzyç, zwi´kszajàc
liczb´ badanych i okres wyp∏ukiwania. Niektórzy ignorujà
znamienny efekt kolejnoÊci pod kilkoma warunkami, które
musi spe∏niaç badanie: (a) jednorazowe podanie, (b) normalni zdrowi ochotnicy, (c) okres wyp∏ukiwania równy lub
wi´kszy od 5-krotnego czasu pó∏trwania, (d) wyniki mieszczà si´ w zakresie biorównowa˝noÊci 0,8–1,25 i test
Schuirmanna te˝ wskazuje na biorównowa˝noÊç.
Znamienny wp∏yw ochotników
(significant subject effect)
Wystàpienie tego efektu oznacza tylko tyle, ˝e w badaniu brali udzia∏ ró˝ni ochotnicy i efekt ten mo˝na zignorowaç. Gdyby badanie przeprowadzono na identycznych
ochotnikach, otrzymanych w wyniku klonowania, wp∏yw
ochotników nie by∏by widoczny.

Inne testy i uk∏ady doÊwiadczalne
Celem obecnego opracowania by∏o przekazanie punktu widzenia lekarza, nie statystyka. Do oceny biorównowa˝noÊci mogà tak˝e s∏u˝yç inne testy (np. nie-parametryczne) i inne uk∏ady doÊwiadczalne, np. uk∏ad równoleg∏y, który jest niezb´dny, gdy okres wyp∏ukiwania (wynikajàcy z czasu pó∏trwania) badanego leku jest d∏ugi. W najnowszych zaleceniach EMA w dokumencie dotyczàcym
pytaƒ i odpowiedzi podgrupy ds. farmakokinetyki z 22 lipca 2010 r. wymieniono te wyjàtkowe sytuacje (3).

PiÊmiennictwo:
1. Schuirmann D.J.: A comparison of the two one-sided
tests procedure and the power approach for assessing
equivalence of average bioavailability. J Pharmacokin Biopharmac 1987, 15: 657–680.
2. Hills M., Armitage P.: The two-period cross-over clinical trial. Br J Clin Pharmac 1979, 8: 7–20.
3. CHMP Efficacy Working Party Therapeutic subgroup
on Pharmacokinetics (EWP-PK): Questions and answers:
Positions on specific questions addressed to the EWP
therapeutic
subgroup
on
Pharmacokinetics,
EMA/618604/2008 Rev. 2, CHMP. London, 2010.

Rycina 5. Spaghetti plot wartoÊci AUC w okresie I i II:
w A wzrost jest równoleg∏y
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System zarzàdzania jakoÊcià
w przemyÊle farmaceutycznym

Zofia Ulz
G∏ówny Inspektor Farmaceutyczny

iewiele jest dziedzin ˝ycia, w których relacje klienta i wytwórcy sà tak bardzo oparte na zaufaniu do
jakoÊci produktu jak w farmacji. Pacjent w wi´kszoÊci przypadków nie jest w stanie rozpoznaç ryzyka
zwiàzanego z jakoÊcià produktów leczniczych. OdpowiedzialnoÊç za zarzàdzanie jakoÊcià leków i procesów zwiàzanych z ich wytwarzaniem spada na wytwórców, którzy
wykorzystujà coraz nowsze technologie, by w sposób ciàg∏y poprawiaç jakoÊç wytwarzanych leków i bezpieczeƒstwo chorego.

N

Dobra Praktyka Wytwarzania (GMP)
Pierwsze regulacje przysz∏y z USA ju˝ w 1938 r. po wycofaniu z obrotu „eliksiru sulfanilamidu” (1), który zawiera∏
w swoim sk∏adzie trujàcy glikol dietylenowy i by∏ testowany
przed wprowadzeniem do obrotu m.in. ze wzgl´du na odpowiedni zapach, ale nie pod wzgl´dem bezpieczeƒstwa.
Po spo˝yciu tego produktu zmar∏o 107 osób, w wi´kszoÊci dzieci. Tragedia ta by∏a bezpoÊrednià przyczynà wydania w USA pierwszych regulacji GMP (Good Manufacturing
Practice) zawierajàcych m.in. wymóg wykazania, ˝e leki
wprowadzane na rynek sà bezpieczne, dopuszczalne limity dla substancji szkodliwych oraz pierwsze standardy dotyczàce to˝samoÊci i jakoÊci leków.
Wspó∏czesne wymagania GMP w Polsce sà zgodne
z obowiàzujàcymi dyrektywami unijnymi i europejskimi
wytycznymi. W Polsce wymagania sà opisane w Ustawie
Prawo Farmaceutyczne (2) i rozporzàdzeniach Ministra
Zdrowia, szczególnie w rozporzàdzeniu, które dotyczy
Dobrej Praktyki Wytwarzania (3).
Zarzàdzanie jakoÊcià w produkcji leków
G∏ówne aspekty dotyczàce projektu i funkcjonowania
obiektów produkcyjnych, procesów wytwarzania i badania
leków, a tak˝e ich magazynowania i dystrybucji sà szczegó∏owo opisane w regulacjach Dobrej Praktyki Wytwarzania; majà one na celu zapewnienie, ˝e produkowane leki
sà bezpieczne i efektywne. Przepisy te odnoszà si´ szczególnie do zapewnienia powtarzalnej jakoÊci leku oraz prewencji przed b∏´dami trudnymi do wykrycia w ramach rutynowej kontroli jakoÊci opartej na badaniu losowo pobranych próbek produktu. Europejskie przepisy GMP wprowadzi∏y wymóg powo∏ania w firmie farmaceutycznej tzw.
Osoby Wykwalifikowanej, czyli osoby zarejestrowanej
przez organa nadzoru farmaceutycznego i odpowiedzialnej za kluczowe aktywnoÊci dotyczàce zapewnienia jakoÊci wytwarzanych leków oraz za ich zwalnianie do obrotu.
Numer specjalny, luty 2013

Kontrola surowców od dostawców
Surowce u˝ywane do produkcji leków sà kupowane od
skwalifikowanych i zatwierdzonych dostawców, coraz
cz´Êciej pochodzàcych z odleg∏ych krajów Dalekiego
Wschodu. Ten fakt oraz nowe wymagania dotyczàce systematycznych audytów jakoÊci dostawców w sposób
znaczàcy wp∏ynà∏ na podniesienie wymaganych kompetencji pracowników dzia∏u zarzàdzania jakoÊcià. Wytwórca substancji aktywnej musi byç uwzgl´dniony w dokumentacji rejestracyjnej leku, a zgodnoÊç wytwarzania substancji aktywnej z przepisami GMP musi byç potwierdzona przez Osob´ Wykwalifikowanà wytwórcy leków gotowych. Substancje czynne, przed u˝yciem ich do produkcji, poddaje si´ badaniom analitycznym przeprowadzanym przez kontrol´ jakoÊci, ∏àcznie z badaniem to˝samoÊci surowca z ka˝dego dostarczonego pojemnika.
Wspieranie jakoÊci przez zaawansowane technologie
Chocia˝ tradycyjne formy leków od lat pozostajà niezmienne, do ich wytwarzania stosuje si´ coraz bardziej zaawansowane technologie. W instalacjach klimatyzacyjnych obiektów produkcyjnych rutynowo montuje si´ wysokosprawne filtry HEPA, zapewniajàc w ten sposób specjalnie przygotowane, oczyszczone powietrze, które okresowo monitoruje si´ pod kàtem zgodnoÊci z ustalonymi
wymaganiami dotyczàcymi iloÊci czàstek sta∏ych oraz mikroorganizmów. Wchodzàc do pomieszczeƒ produkcyjnych, pracownicy stosujà odpowiednie do danej strefy
ubiory i zabiegi higieniczne majàce na celu ochron´ wytwarzanego produktu. Strefy produkcyjne sà od siebie oddzielone Êluzami oraz kaskadà ciÊnieƒ, która cz´sto jest
nadzorowana przez system komputerowy inicjujàcy alarmy w przypadku wystàpienia przekroczeƒ.
Wspó∏czesne urzàdzenia produkcyjne sà nie tylko coraz
bardziej zautomatyzowane, ale te˝ pozwalajà na wprowadzenie zdalnego sterowania oraz zintegrowanie z innymi
systemami wspomagajàcymi produkcj´ i logistyk´, jak np.
system MES (Manufacturing Execution System) czy systemy ERP (Enterprise Resource Planning): SAP, Oracle. Linie
pakujàce sà wyposa˝one w kamery on-line i czytniki kodów paskowych, których zadaniem jest zmniejszanie ryzyka b∏´dów na materia∏ach zadrukowanych.
Metody analityczne stosowane w rutynowym badaniu
leków sà coraz bardziej precyzyjne i dok∏adne, pozwalajàc
nawet na analiz´ Êladów zanieczyszczeƒ. Do ich wykonywania cz´sto wykorzystuje si´ skomplikowane systemy
skomputeryzowane. Nowym trendem w przemyÊle staje
si´ instalowanie na liniach produkcyjnych urzàdzeƒ typu
PAT (Process Analytical Technologies), które zapewniajà
wykonywanie badaƒ i odczyt w czasie rzeczywistym, ju˝
w trakcie prowadzenia procesu produkcyjnego. Takie roz-
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wiàzanie w przysz∏oÊci mo˝e wyeliminowaç potrzeb´ badania produktu gotowego.
Ca∏y system zarzàdzania jakoÊcià musi zapewniç mo˝liwoÊç dokumentowania procesu. Tu równie˝ wkraczajà
nowe technologie, zapisy i podpisy elektroniczne, które
w wypadku firm posiadajàcych liczne lokalizacje stanowià
wa˝ne rozwiàzanie systemowe.
Zarzàdzanie ryzykiem jakoÊci
Zamiast teoretycznego wywodu, warto przytoczyç dwa
dobrze udokumentowane zdarzenia (4). W jednej z firm wytwarzajàcej urzàdzenia do dializ wprowadzono zmian´
w procesie produkcji, bez pe∏nego uwzgl´dnienia jej wp∏ywu, wskutek czego Êmierç ponios∏o 50 osób korzystajàcych
z urzàdzeƒ do dializ tej firmy. Drobna zmiana w metodzie
usuwania Êrodka czyszczàcego spowodowa∏a, ˝e niewielka
iloÊç Êrodka czyszczàcego wcià˝ pozostawa∏a na filtrach
i kiedy krew przep∏ywa∏a przez filtry, jej temperatura powodowa∏a odparowanie tego Êrodka, skutkujàc powstaniem
p´cherzyków gazowych, które blokowa∏y arterie u niektórych chorych. Drugie zdarzenie doprowadzi∏o do Êmierci
dzieci z powodu niew∏aÊciwej oceny ryzyka dotyczàcego
odchyleƒ w procesie produkcyjnym. Firma wycofa∏a 59 mln
opakowaƒ leku na astm´ po zgonach wielu dzieci, które, jak
si´ okaza∏o, u˝ywa∏y produktu bez sk∏adnika aktywnego.
Przyczyna defektu by∏a zwiàzana z niew∏aÊciwym po∏àczeniem plastikowego w´˝a ∏àczàcego zbiornik zawierajàcy
sk∏adnik aktywny z urzàdzeniem nape∏niajàcym. Wà˝ od∏àcza∏ si´ co jakiÊ czas wskutek wibracji urzàdzenia. Obs∏uga,
która widzia∏a wà˝ le˝àcy na pod∏odze, pod∏àcza∏a go ponownie, bez dokumentowania tego odchylenia. Laboratorium kontroli jakoÊci podczas badaƒ próbek produktu nigdy
nie stwierdzi∏o niezgodnoÊci, które mia∏y miejsce w trakcie
procesu.
Niew∏aÊciwe zarzàdzanie ryzykiem w produkcji leków
przynajmniej cz´Êciowo by∏o konsekwencjà braku wymagaƒ prawnych. W ostatnich latach wesz∏y w ˝ycie regulacje dotyczàce zarzàdzania ryzykiem jakoÊci (5). Regulacje
te wprowadzajà systematyczny proces identyfikacji i kontroli ryzyka dotyczàcego jakoÊci produktów.
Projektowanie jakoÊci w badaniach i rozwoju
Zarzàdzanie jakoÊcià obejmuje tak˝e prac´ laboratoriów badawczych. Zdefiniowano koncepcj´ Quality by Design (6), która w sposób rewolucyjny wp∏ywa na metodologi´ rozwoju leków – wprowadza ona zmiany w organizacji metod badawczych, narz´dziach analitycznych i komputerowych wspierajàcych produkcj´ rozwój leków spe∏niajàcych najwy˝sze wymagania jakoÊciowe.
Zintegrowane zarzàdzanie jakoÊcià
Zarzàdzanie jakoÊcià we wspó∏czesnej firmie farmaceutycznej stanowi cz´Êç modelu funkcjonowania firmy, a procesy jakoÊciowe sà zintegrowane z procesami biznesowymi. To nie tylko teoria. Je˝eli dzia∏ zakupów chce zmieniç
dostawc´, musi zainicjowaç zmian´, która pozwoli na przeprowadzenie audytu jakoÊci u nowego dostawcy, przygotowanie dokumentacji wymaganej do wprowadzenia zmiany, przeprowadzenie niezb´dnych badaƒ i prób dotyczàcych produktu oraz zg∏oszenie do urz´du nowego dostawcy. Tylko materia∏ od skwalifikowanego dostawcy zostanie
nast´pnie zbadany i zwolniony do produkcji przez laboratorium kontroli jakoÊci. JeÊli w procesie wytwarzania wystà-
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pià jakieÊ odst´pstwa, to muszà byç one wyjaÊnione przed
wprowadzeniem danej serii do obrotu.
Proces wprowadzania zmian w procesie wytwarzania
produktu jest jednym z najbardziej krytycznych procesów
jakoÊciowych i biznesowych. To byç albo nie byç dla firmy
produkujàcej leki generyczne. Ten proces nie tylko determinuje to, ˝e zmiany zostanà wprowadzone w taki sposób,
by mia∏y pozytywny wp∏yw na produkt, ale równie˝ jest krytycznym elementem pozwalajàcym na sprawne wprowadzanie produktów do dystrybucji. Zintegrowane zarzàdzanie jakoÊcià oraz spójnoÊç procesów biznesowych i jakoÊciowych w firmach farmaceutycznych nie stanowià opcji,
lecz warunek sprawnego funkcjonowania firmy na rynku.
Agencje leków – parasol ochronny paƒstwa
We wszystkich krajach rozwini´tych istnieje co najmniej jeden
urzàd odpowiedzialny za kontrol´ jakoÊci leków i bezpieczeƒstwo
pacjenta. W Polsce wyst´pujà dwa: Urzàd Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz
G∏ówny Inspektorat Farmaceutyczny (GIF). G∏ównym zadaniem powy˝szych urz´dów jest rejestracja leków przed ich wprowadzeniem
na rynek oraz zapewnienie, ˝e firmy farmaceutyczne przestrzegajà
wymagaƒ prawa farmaceutycznego i Dobrej Praktyki Wytwarzania
oraz nadzór nad jakoÊcià leków na rynku. GIF odgrywa kluczowà
rol´ w zapewnieniu bezpieczeƒstwa chorego oraz leków odpowiedniej jakoÊci na rynku; podstawowe narz´dzia jakim si´ pos∏uguje
obejmujà: inspekcje w miejscach wytwarzania leków, badania losowych prób produktów z rynku, a tak˝e wydawanie zezwoleƒ na wytwarzanie i podejmowanie decyzji o wycofaniu lub wstrzymaniu serii w obrocie, gdy zachodzi podejrzenie z∏ej jakoÊci leku.
Podsumowanie
System zarzàdzania jakoÊcià w firmie farmaceutycznej
ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeƒstwa
pacjenta oraz rozwoju biznesu firmy. System ten w du˝ej
mierze jest oparty na wymaganiach Dobrej Praktyki Wytwarzania szczegó∏owo opisanych w rozporzàdzeniu Ministra Zdrowia. System zarzàdzania jakoÊcià jest silnie
wspierany przez wprowadzanie do przemys∏u nowych
technologii opartych w du˝ej mierze na systemach automatycznych i systemach komputerowych w sposób ciàg∏y poprawiajàcych jakoÊç wytwarzanych leków i tym samym bezpieczeƒstwo chorego. Nowe trendy zarzàdzania
jakoÊcià efektywnie wprowadzi∏y do przemys∏u tematyk´
zarzàdzania ryzykiem jakoÊci, projektowanie jakoÊci na
etapie rozwoju produktów oraz nowoczesne formy badaƒ
analitycznych, coraz cz´Êciej ju˝ na etapie produkcji.
Obecnie firmy farmaceutyczne posiadajà zintegrowane
systemy zarzàdzania jakoÊcià, których wynikiem jest Êcis∏e powiàzanie procesów jakoÊciowych i biznesowych.
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Podsumowanie
Prof. dr hab. n. med. Jacek Sp∏awiƒski

am przed sobà artyku∏ opublikowany w TERAPII,
napisany przez dwoje profesorów medycyny
i doktora farmacji, w którym autorzy krytykujà zast´powanie leków oryginalnych generycznymi i dochodzà
do wniosku, ˝e „ka˝da zamiana leku oryginalnego na generyczny mo˝e wiàzaç si´ ze zmianà skutecznoÊci i bezpieczeƒstwa farmakoterapii”. Ponadto twierdzà, ˝e w literaturze fachowej trwa dyskusja „czy udowodnienie biorównowa˝noÊci jest wystarczajàce... do zamiany leków”, czy te˝
„rozstrzygajàcym jest przeprowadzenie badaƒ klinicznych,
które udowodnià bàdê nie równowa˝noÊç terapeutycznà
leków oryginalnych i generycznych”. Tymczasem stanowisko etyków i klinicystów wyklucza badania kliniczne w celu
porównania leku generycznego z oryginalnym ze wzgl´du
na logik´ i zdrowy rozsàdek. Takie pe∏ne badania by∏yby
powtórzeniem badaƒ III fazy leku oryginalnego. Musia∏yby
dotyczyç ka˝dego wskazania z osobna i wymaga∏yby najpierw ustalenia, o ile badany generyk – w zakresie badanych zmiennych (twarde: zgony, zawa∏y serca, udary; surogaty: ciÊnienie krwi, poziom cholesterolu, cukru we krwi) –
mo˝e si´ ró˝niç si´ od orygina∏u. I tu jest sedno sprawy,
które pomin´li cytowani autorzy. Nie istnieje badanie,
w którym jest mo˝liwe udowodnienie identycznoÊci dwóch
leków! Ka˝de badanie kliniczne, nawet z tym samym lekiem
i w tych samych warunkach i u tych samych chorych, da inny wynik, bo w biologii, ˝adna odpowiedê nie jest „taka sama”. A to dlatego, i˝ ka˝da reakcja i ka˝dy pomiar jest
obarczony b∏´dem i Êrednia wyników tak˝e zawiera b∏àd.
Na b∏àd w takim badaniu nak∏ada∏aby si´ zmiennoÊç pomi´dzy badanymi osobami (tzw. zmiennoÊç zewnàtrzosobnicza), a gdyby badanie to powtórzyç u tych samych pacjentów – zmiennoÊç wewnàtrzosobnicza. Ten sam lek,
w tej samej dawce, zastosowany u tego samego chorego
przy innej okazji prowadzi do innego st´˝enia we krwi substancji aktywnej ani˝eli przy pierwszym podaniu. Obserwujàc wiele takich eksperymentów, dochodzimy do wniosku,
˝e trzeba – skoro nie mo˝na uzyskaç identycznego st´˝enia substancji aktywnej we krwi – ustaliç granice, w których
dwa wyniki uznamy za wystarczajàco podobne, by powiedzieç, ˝e nie ró˝nià si´ mi´dzy sobà. Na podstawie znajomoÊci chorób i dzia∏ania leków arbitralnie ustalono owe granice i w badaniu biorównowa˝noÊci (BE) przyj´to, ˝e jeÊli
stosunek wielkoÊci wch∏aniania substancji aktywnej z leku T (testowany) do wielkoÊci wch∏aniania tej samej substancji aktywnej z leku R (referencyjny) mieÊci si´, ∏àcznie
z 90% przedzia∏em ufnoÊci, w granicach ±20%, wtedy
uznajemy, ˝e BE zosta∏a dowiedziona. Granice ±20% (czasem agencje ˝àdajà granic ±10%) wynikajà z przyczyn podanych powy˝ej i nie oznaczajà, ˝e generyk ró˝ni si´ od leku oryginalnego o 20%!
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Cytowani autorzy wprowadzajà nowe poj´cie: „prawdziwej biorównowa˝noÊci, która oznacza, ˝e 2 ró˝ne leki
zawierajàce t´ samà substancj´ leczniczà wywierajà ten
sam wp∏yw na konkretnego pacjenta”. W literaturze naukowej przedmiotu nie ma poj´cia „prawdziwej biorównowa˝noÊci”, poniewa˝ w nauce nie ma wirtualnych bytów,
a takim jest „ten sam wp∏yw na konkretnego pacjenta”,
czyli ten sam efekt, skoro – jak to przedstawiono wy˝ej –
nigdy nie mo˝na go osiàgnàç.
Na koniec, wzgl´dy etyczne. Otó˝ pe∏ne badanie generyku musia∏oby byç przeprowadzone na setkach lub tysiàcach pacjentów (tak jak badanie III fazy) w stosunku do leku oryginalnego. Po∏owa z tych tysi´cy pacjentów otrzyma∏aby lek generyczny, a przecie˝ jest to lek dotychczas
nie badany (badanie BE jest badaniem fazy I); w ten sposób badajàcy nara˝a∏by po∏ow´ (setki) pacjentów na dzia∏anie leku, który mo˝e byç nieskuteczny! Oznacza∏oby to
pogwa∏cenie etycznej zasady uncertainty principle, która
stanowi, ˝e badanie (ka˝de badanie!) mo˝na rozpoczàç
tylko wtedy, gdy wed∏ug najlepszej wiedzy badajàcego istnieje równorz´dna szansa na pozytywny skutek w obu
porównywanych (np. generyk vs oryginalny) grupach.
A przecie˝ badajàcy testuje generyk (po raz pierwszy!)
i nie wie, czy jest on skuteczny, wie natomiast, ˝e lek referencyjny na pewno dzia∏a skutecznie.
Jest wiele przyk∏adów nakazujàcych pokor´ w stosunku
do naszych – wydajàcych si´ nadzwyczajnymi – wniosków
wynikajàcych z logicznych przes∏anek. Wszystko mo˝na
zakwestionowaç, ∏àcznie z opisanà tu ideà biorównowa˝noÊci. Jednak˝e s∏usznoÊç naukowych podstaw badania
BE wynika nie tylko z przes∏anek podanych powy˝ej, ale
jest ona potwierdzona badaniami. I tak, analiza 2070 badaƒ przeprowadzonych w latach 1996–2007 wykaza∏a, ˝e
Êrednia ró˝nica we wch∏anianiu leku generycznego i oryginalnego wynosi∏a zaledwie 3,5% (1)! W analizie 38 opublikowanych badaƒ, w których porównano dzia∏anie oryginalnych leków krà˝eniowych z ich generykami nie stwierdzono znamiennych statystycznie ró˝nic (2). Zasadnicze podobieƒstwo dzia∏ania opisano dla leków stosowanych
w schizofrenii (3). Kesselheim i wsp. twierdzà, ˝e negatywne opinie o substytucji generykami sà oparte na: “anecdotal experience or other non-clinical trial settings” i ˝e mogà
byç wypaczone przez “financial relationships of editorialists
with brand-name pharmaceutical companies”.
Za ka˝dym razem, gdy ludzie z racji swego wykszta∏cenia i pozycji naukowej kwestionujà wymiennoÊç generyków z lekami oryginalnymi, nasuwa si´ podejrzenie, ˝e robià to pod dyktando producentów tych ostatnich. Dlatego
warto przypomnieç, ˝e wielkie koncerny farmaceutyczne,
produkujàce leki oryginalne i zapewniajàce post´p w medycynie!, bardzo cz´sto sà w∏aÊcicielami mniejszych firm
produkujàcych leki generyczne. Takà produkcj´ dyktuje
amerykaƒski rynek leków: wielkie koncerny farmaceutyczne dostarczajà ubezpieczycielom swoje produkty w pa-
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kietach, a zysk zale˝y od wielkoÊci pakietów. Mo˝na wybranemu ubezpieczycielowi obni˝yç cen´ blockbustera
nawet o 50%, jeÊli ów ubezpieczyciel zakupi dodatkowo
100 generyków pochodzàcych od siostrzanej (czytaj: w∏asnej) firmy.
Zasady dotyczàce badaƒ biorównowa˝noÊci wprowadzano przez wiele lat, napisano kilkaset prac naukowych
i kilkanaÊcie podr´czników, a ca∏oÊç zamkni´to w prawie
europejskim wypracowanym w ciàgu kilku dziesi´cioleci.
Nie miejsce tu na powtarzanie wszystkich elementów badania BE, najwa˝niejsze dla zrozumienia zasad jest kilka
kardynalnych prawd:
• istotà badania BE jest porównanie wch∏aniania tej samej
substancji aktywnej (leczniczej) z dwóch ró˝nych postaci leku (generycznego i oryginalnego), a nie analiza dalszych losów tej substancji;
• substancjà aktywnà, o której mowa, jest forma macierzysta leku, a nie jego metabolity;
• jeÊli liczba czàsteczek substancji aktywnej (macierzystej)
wch∏oni´ta z jednej postaci leku jest zasadniczo podobna (wielkoÊç podobieƒstwa ustala si´ arbitralnie, poniewa˝ nigdy nie mo˝e byç ona identyczna) do liczby
wch∏oni´tej z drugiej postaci, to obydwie postacie leku
b´dà si´ charakteryzowa∏y zasadniczo podobnym dzia∏aniem i sà biorównowa˝ne;
• wch∏anianie substancji aktywnej mo˝e byç zaburzone
przez dzia∏anie substancji pomocniczych, które sà ró˝ne w obu postaciach leku, ale po wch∏oni´ciu substancje te nie wywierajà ju˝ ˝adnego dzia∏ania;
• dla pe∏nej oceny wszystkich mo˝liwych oddzia∏ywaƒ
substancji pomocniczych na elementy komórek (przewodu pokarmowego, wàtroby), które poÊredniczà
w przechodzeniu substancji aktywnej do krwiobiegu,
konieczna jest obecnoÊç wszystkich tych elementów,
co zapewniajà jedynie zdrowi i m∏odzi ochotnicy;
• podstawà testowania hipotez jest proces falsyfikacji: za-
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k∏ada si´, ˝e dwie postacie farmaceutyczne, zawierajàce t´ samà substancj´ aktywnà nie sà biorównowa˝ne;
hipotez´ t´ (jest to hipoteza zerowa) testuje si´, porównujàc wielkoÊci AUC i Cmax i kiedy sà one zasadniczo
podobne, mo˝liwe jest odrzucenie hipotezy zerowej
i uznanie alternatywnej, i˝ dwa leki sà biorównowa˝ne.
W istocie publikacja wyników badaƒ biorównowa˝noÊci
z du˝ym prawdopodobieƒstwem rozwia∏aby wàtpliwoÊci
wszystkich „malkontentów farmakokinetycznych”, bo
przecie˝ trudno wyobraziç sobie, po obejrzeniu ryciny 2
(str. 13), ˝e lek generyczny (linia ciàg∏a na wykresie) dzia∏a
inaczej ni˝ lek oryginalny (linia przerywana). OczywiÊcie,
nieprzejednani przeciwnicy generyków nadal b´dà twierdziç, ˝e dzia∏ajà one inaczej ani˝eli oryginalne; rzeczywiÊcie, bez odpowiedniej wiedzy na temat biorównowa˝noÊci, tak mo˝e si´ wydawaç, ale przecie˝ np. polegajàc wy∏àcznie (bez odpowiedniej wiedzy) na swoim spojrzeniu
przez okno, nie ma si´ wàtpliwoÊci, ˝e ziemia jest p∏aska
i stoi w miejscu.
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Leki generyczne –
biorównowa˝noÊç zapewnia
wymiennoÊç terapeutycznà.
Streszczenie
Prof. dr hab. n. med. Jacek Sp∏awiƒski

eki dzia∏ajà na komórki (i narzàdy) organizmu poprzez ró˝ne struktury zlokalizowane na powierzchni
b∏ony komórkowej, ale znane sà ju˝ tak swoiste leki (np. przeciwcia∏a), które reagujà tylko z jednym receptorem. Bez wzgl´du na mechanizm dzia∏ania, efekt zale˝y
od obecnoÊci czàsteczek leku w krà˝eniu ogólnym (jeÊli
nie jest to lek stosowany zewn´trznie lub lokalnie) i najcz´Êciej jest proporcjonalny do st´˝enia leku we krwi. Niezale˝nie od tego, czy ten zwiàzek (mi´dzy st´˝eniem a efektem) jest prosty, czy skomplikowany, dane st´˝enie tej samej substancji aktywnej b´dzie teoretycznie wywo∏ywaç
t´ samà odpowiedê, z uwzgl´dnieniem naturalnej, biologicznej zmiennoÊci.
Teoretycznie, takie samo st´˝enie leku we krwi uzyskane przy ró˝nych okazjach powinno daç takà samà odpowiedê ustroju, poniewa˝ biodost´pnoÊç (bioavailability,
BA) leku (tj. jego dost´pnoÊç w krà˝eniu ogólnym dla organizmu) jest taka sama. Po do˝ylnym podaniu leku biodost´pnoÊç (BA) wynosi 100% (wszystkie czàsteczki leku
sà w krwiobiegu); z kolei po podaniu doustnym (tabletka
lub kapsu∏ka) BA mo˝e byç mniejsza ze wzgl´du na straty wynikajàce z przejÊcia przez: (a) barier´ jelitowà do krwi,
a nast´pnie (b) przez hepatocyty, gdzie enzymy systemu
CYP mogà metabolizowaç lek przechodzàcy przez wàtrob´ do krà˝enia ogólnego. Obydwa te procesy sà dynamiczne i mogà si´ zmieniaç u tej samej osoby w czasie:
BA danego leku mo˝e byç inna rano, inna wieczorem albo innego dnia. ZmiennoÊç t´ u tej samej osoby okreÊla si´ jako zmiennoÊç wewnàtrzosobniczà, a zmiennoÊç mi´dzy ró˝nymi osobami – jako zmiennoÊç zewnàtrzosobniczà lub mi´dzyosobniczà. JeÊli t´ samà
substancj´ aktywnà, w tej samej postaci, dawce i w tych
samych warunkach poda si´ 10 osobom dwukrotnie
w odst´pie tygodnia, to jej st´˝enie we krwi, a tym samym
BA, b´dzie nieco inne u ka˝dego z 10 badanych w wyniku zmiennoÊci zewnàtrz- lub mi´dzyosobniczej, ale b´dzie te˝ ró˝ne u tych samych osób (ka˝da otrzyma lek testowany i referencyjny) ze wzgl´du na zmiennoÊç wewnàtrzosobniczà. Taka jest natura biologii, jesteÊmy ró˝ni
(tylko przy klonowaniu mo˝na otrzymaç takie same osobniki), ponadto ka˝dy z nas zmienia si´ w czasie. Stàd BA
tego samego leku jest ró˝na u ró˝nych osobników, a tak˝e u tego samego osobnika, gdy lek podano po raz wtóry. Dodatkowo, zmiennoÊç w biodost´pnoÊci leku skutku-
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je ró˝nà reakcjà na lek, poniewa˝ st´˝enie leku w miejscu
dzia∏ania b´dzie ró˝ne.
Opisana powy˝ej sytuacja dotyczy tego samego leku.
Generyk zawiera, w porównaniu z lekiem oryginalnym, t´
samà substancj´ aktywnà, w tej samej dawce, ale nie jest
takim samym lekiem – mo˝e bowiem zawieraç ro˝ne substancje pomocnicze (zwykle zawiera te same) i w innych
proporcjach (te sà tajemnicà producenta leku oryginalnego). Istnieje wi´c ryzyko, ˝e inna proporcja czy inny sk∏adnik substancji pomocniczych w leku generycznym b´dà
ró˝nie oddzia∏ywa∏y na procesy (a) i (b) i w ten sposób
zmienia∏y BA substancji czynnej w stosunku do leku oryginalnego. By to sprawdziç wykonuje si´ badanie biorównowa˝noÊci (bioequivalence, BE), które polega na porównaniu BA tej samej substancji aktywnej pochodzàcej z leków: generycznego (testowanego, T) i oryginalnego (referencyjnego, R) podanych w jednorazowej, tej samej dawce na czczo ochotnikom (zwykle ok. 40) w sposób naprzemienny (krzy˝owy) w tygodniowym odst´pie. Po podaniu leków bada si´ st´˝enie substancji czynnej w ró˝nych punktach czasowych i na tej podstawie wykreÊla si´
u ka˝dego ochotnika krzywà zmian st´˝enia od czasu (rycina 1). Powierzchnia pod tà krzywà (area under the curve, AUC) okreÊla precyzyjnie liczb´ czàsteczek leku, które przedosta∏y si´ do krà˝enia ogólnego.

Rycina 1. AUC dwóch leków: referencyjnego (kropki)
i badanego (ciàg∏a linia). Rycina pochodzi z Orange Book

Substancje pomocnicze, które mogà wp∏ywaç na procesy (a) i (b), nie oddzia∏ujà na czàsteczki leku znajdujàce
si´ we krwi w formie „wolnej”, zjonizowane, lub przy∏àczone do ró˝nych elementów krwi. Dlatego substancje pomocnicze nie majà wp∏ywu na dalsze losy leku (dystrybucj´ do narzàdów, metabolizm, eliminacj´). Nawet jeÊli lek
dzia∏a za poÊrednictwem metabolitu, a poziom substancji
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macierzystej we krwi jest mierzalny – okreÊlenie BA substancji macierzystej tak w leku generycznym, jak i oryginalnym wystarcza do oceny biorównowa˝noÊci (BE).
Podstawà oceny BE jest okreÊlenie stosunku
AUCT/AUCR (T, testowany, generyczny; R, referencyjny;
AUC okreÊla wielkoÊç BA, a Cmax i Tmax charakteryzujà
szybkoÊç). W idealnej sytuacji stosunek ten wynosi 1, gdy
wielkoÊç AUC leku testowanego jest taka sama jak wielkoÊç AUC referencyjnego. Jednak prawie zawsze stosunek Êrednich geometrycznych (bo wyniki otrzymane od
ka˝dego ochotnika sà logarytmowane) ró˝ni si´ od 1; dlatego umówiono si´, ˝e BE stwierdza si´ wtedy, gdy Êrednia z 90% przedzia∏em ufnoÊci (confidence interval, CI)
mieÊci si´ w granicach 0,8–1,25 (przedzia∏ ufnoÊci jest
miarà zmiennoÊci – im mniejsza zmiennoÊç i im wi´ksza
liczba badanych, tym mniejszy CI). Te granice wybrano
umownie i nie oznaczajà one, ˝e lek generyczny ró˝ni si´
od referencyjnego o 20%, ale ˝e w 20% „mieszczà” si´
wszystkie zmiennoÊci: zewnàtrz- i wewnàtrzosobnicza,
zmiennoÊç pomiarów i wreszcie prawdziwa ró˝nica (o ile
w ogóle istnieje) mi´dzy lekiem generycznym i referencyjnym. Warto zwróciç uwag´, ˝e gdyby w badaniu BE u˝yto wy∏àcznie leku referencyjnego, to ze wzgl´du na wspomnianà zmiennoÊç stosunek AUCT do AUCR tak˝e nie
by∏by równy 1.
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Dla porównania maksymalnego st´˝enia i czasu (Cmax
i Tmax) leku generycznego (testowanego) i referencyjnego
post´puje si´ tak samo, tj. po wykreÊleniu krzywej zmian
st´˝enia od czasu (t´, która okreÊla AUC) znajduje si´
maksymalne st´˝enie substancji czynnej we krwi (Cmax)
oraz czas, w którym Cmax wyst´puje, czyli Tmax. Umówiono si´, ˝e BE stwierdza si´ wtedy, gdy Êrednia geometryczna Cmax z 90% przedzia∏em ufnoÊci mieÊci si´ w granicach 0,8–1,25. WartoÊci Tmax dla leku testowanego i referencyjnego porównuje si´ za pomocà testów nieparametrycznych.
Biorównowa˝noÊç zapewnia wymiennoÊç terapeutycznà. JeÊli lek generyczny jest biorównowa˝ny z oryginalnym, z du˝ym prawdopodobieƒstwem – potwierdzonym
wieloma badaniami klinicznymi – mo˝na przyjàç, ˝e odpowiedê ustroju na lek generyczny b´dzie taka sama, jak na
lek oryginalny (oczywiÊcie, z zachowaniem zmiennoÊci
biologicznej). To stwierdzenie nie obejmuje leków NTI
(narrow therapeutic index, wàski indeks terapeutyczny;
np. cyklosporyna, takrolimus, karbamazepina i in.), które
wolno wymieniaç wy∏àcznie wtedy, kiedy lekarz dysponuje mo˝liwoÊcià monitorowania st´˝enia leku we krwi (by je
oznaczyç przed zamianà leku i po zamianie). Dotyczy to
ka˝dej wymiany: zarówno z leku oryginalnego na generyczny, jak te˝ z generycznego na oryginalny!
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