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Szanowna Pani Doktor, Szanowny Panie Doktorze,
Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer „OnkoRoche”, w całości poświęcony lekom biologicznym. Dlaczego właśnie 
ten temat? To najintensywniej rozwijająca się gałąź przemysłu farmaceutycznego, dająca nadzieję pacjentom w wielu 
obszarach terapeutycznych. Leki biologiczne stanowią znaczącą część portfolio Roche – od cząsteczek mniej złożonych, 
jak NeoRecormon, Mircera, Pulmozyme, Pegasys, aż po przeciwciała monoklonalne – Herceptin, Perjeta, Mab�era, 
Gazyvaro, Avastin, RoActemra. Ze względu na swoją specy�kę, leki biologiczne stanowią grupę produktów objętych 
szczególnymi regulacjami prawnymi, wymaganiami dotyczącymi dopuszczenia do obrotu, a także procedurami związa-
nymi z monitorowaniem bezpieczeństwa (niestety w Polsce brakuje szczególnych regulacji uwzględniających ich specy�-
kę). Na tą wyjątkowość właśnie – zarówno w kontekście klinicznym, jak i legislacyjnym – chcielibyśmy zwrócić Państwa 
uwagę. Zwłaszcza że w ostatnim czasie wiele referencyjnych leków biologicznych utraciło lub utraci ochronę patentową, 
co umożliwia wejście na rynek leków biopodobnych. Dyskusja o tym, jaki wpływ będzie miało pojawienie się wielu leków 
biologicznych o tej samej nazwie międzynarodowej – zarówno w perspektywie szans, jak i wyzwań – jest coraz bardziej 
obecna także wśród lekarzy klinicystów. Mamy nadzieję, że lektura tego numeru „OnkoRoche” pomoże Państwu odpo-
wiedzieć na istotne w codziennej praktyce pytania.

Na zlecenie: Roche Polska Sp. z o. o., ul. Domaniewska 39 B, 02-672 Warszawa; Redaktor naczelny: Agata Struzik-Piasta;  
Redakcja: Janusz Kieś; Produkcja: Valkea Media S. A., ul. Elbląska 15/17, Warszawa;  Dyrektor projektu: Tomasz Opiela, tel. 603 712 482; 
e-mail: topiela@valkea.com; Zdjęcia: Shutterstock, Wikipedia, materiały prasowe.
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Trzymając się klasycznego uprosz-
czonego podziału leków w zależ-
ności od pochodzenia, zazwyczaj 

mówimy o dwóch grupach leków: che-
micznych i biologicznych. O ile leki che-
miczne są dobrze zde�niowane i otrzy-
mywane drogą syntezy w laboratoryjnych 
warunkach, o tyle leki biologiczne to zło-
żona grupa wymagająca dalszego podziału 
i omówienia. Pochodzenie biologiczne jest 
istotne w tej analizie, jednak nowoczesne 
leki biologiczne są otrzymywane z żywych 
komórek, ale pod pełną kontrolą człowieka, 
od momentu syntezy aż do zastosowania. 
Nowoczesny lek biologiczny jest de�nio-
wany jako substancja o złożonej budowie 

i dużej masie cząsteczkowej, wytwarzana 
tylko w żywych komórkach, przy czym ten 
proces przebiega w sposób skomplikowa-
ny z zastosowaniem nowoczesnych me-
tod biologii molekularnej i biotechnologii 
[1]. Są to przeważnie białka, ale również  
glikoproteiny i kompleksy polisacharydo-
we, o strukturze dużo bardziej złożonej niż 
chemiczne leki małocząsteczkowe. Mniej 
skomplikowane struktury białkowe, jak 
hormony, w przypadku których głównie 
należy zachować odpowiednią sekwencję 
aminokwasów (somatotropina, insulina), 
są zazwyczaj produkowane w komórkach 
bakteryjnych (E. coli). Natomiast produk-
cja przeciwciał monoklonalnych, a więc 

substancji z dużo bardziej skomplikowaną 
strukturą, wymaga użycia komórek ssaków 
(np. komórek jajnika chomika chińskiego) 
[2, 3]. 

Według agencji analizujących rynek far-
maceutyczny obecnie jest ponad 300 za-
rejestrowanych biofarmaceutyków, a w fa-
zie badań klinicznych znajduje się jeszcze 
więcej preparatów [4]. 

Niewątpliwie najważniejszą grupą leków 
biologicznych są przeciwciała monoklo-
nalne (PM). Leki należące do tej grupy 
mają nazwy międzynarodowe z końców-
ką „mab” od monoclonal antibodies (jak 
rytuksymab, in�iksymab czy trastuzu-
mab). Ponadto ważne jest zrozumienie 
mechanizmu działania PM pod kątem 
skuteczności i bezpieczeństwa. Uważa się, 
że istnieją cztery podstawowe mechani-
zmy działania PM:
• antagonizm,
• sygnalizacja,
• cytotoksyczność zależna od dopełniacza 
 (CDC),
• cytotoksyczność komórkowa zależna od 
 przeciwciał (ADCC).
Szczególnie mechanizmy CDC i ADCC 
należą do bardzo skomplikowanych i wy-
magają współudziału układu immuno-
logicznego gospodarza w skutecznym 
działaniu w ramach danej jednostki cho-
robowej [5]. 
Immunogenność leków biologicznych to 
niezwykle ważny aspekt ich stosowania 
w kontekście bezpieczeństwa terapii. Jest 
ona uwarunkowana zarówno czynnikami 
związanymi z pacjentem (choroby prze-

PROF. DR HAB. IVAN KOCIĆ, KATEDRA I ZAKŁAD FARMAKOLOGII, 
UNIWERSYTET MEDYCZNY, GDAŃSK

Leki biologiczne: od sproszkowanych 
narządów i wyciągów roślinnych 
do przeciwciał monoklonalnych
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Proces produkowania 
leków biologicznych 
odbywa się z użyciem 
żywych systemów 
charakteryzujących się 
naturalną zmiennością, 
co ma wpływ na 
strukturę i funkcje 
danego produktu.

wlekłe, stan układu immunologicznego), 
jak i samym produktem (złożoność czą-
steczki, proces technologiczny, metody 
oczyszczania i przygotowania). 

Warto zapoznać się z podstawowymi ce-
chami procesu produkcyjnego leków bio-
logicznych. Proces produkowania tych 
leków odbywa się z użyciem żywych sys-
temów charakteryzujących się naturalną 
zmiennością, co ma wpływ na strukturę 
i funkcje danego produktu. Dlatego też 
leki biologiczne mogą wykazywać różnice 
pomiędzy seriami tego samego produktu, 
ale w ramach zde�niowanego zakresu, 
który został ustalony w trakcie badań kli-
nicznych. 

LEKI BIOPODOBNE
W roku 2006 Europejska Agencja Leków 
(EMA) w Unii Europejskiej pozytywnie 
oceniła dokumentację rejestracyjną hor-
monu wzrostu (UE, około 400 mln poten-
cjalnych pacjentów), otrzymanego bio-
technologicznie po zakończeniu ochrony 
patentowej leku referencyjnego, uwzględ-
niając skróconą procedurę badań klinicz-
nych i nazwę biosimilar (lek biopodobny). 
Amerykańska Agencja Leków i Żywności 
(FDA) dopiero w 2015 roku dopuściła do 
obrotu pierwszy lek biopodobny w USA 
(czynnik stymulujący wzrost białych 
krwinek).

Obecnie w UE (sierpień 2017) zareje-
strowanych jest 31 leków biopodobnych, 
z czego:
• 2 – etanercept, 
• 5 – erytropoetyna,
• 7 – �lgrastim,
• 3 – in�iksymab,
• 2 – folitropina,
• 1 – somatotropina, 
• 2 – adalimumab, 
• 2 – enoxaparin sodium, 
• 2 – insulin glargine, 
• 3 – rytuksymab, 
• 2 – teriparatide [7].

Lek biopodobny to produkt biologiczny 
o bardzo dużym podobieństwie do refe-
rencyjnego (oryginalnego) leku biologicz-
nego, wprowadzony po zakończeniu jego 
ochrony patentowej.
	Nie jest identyczny z pierwowzorem, 
ponieważ jest produkowany przez innego 
producenta, który musi założyć własną li-
nię komórkową i kontrolować skompliko-
wany proces produkcyjny. 
	Białka mogą różnić się w zakresie 
mody�kacji łańcucha aminokwasowego 
(pegylacja, glikozylacja lub addycja in-
nych łańcuchów bocznych tworzących 
strukturę drugorzędową) lub w obrębie 
wyższych struktur (fałdowanie struktury 
trzeciorzędowej, organizacja struktury 
czwartorzędowej).

	W trakcie syntezy komórkowej zacho-
dzące mody�kacje strukturalne i czynniki 
zewnętrzne (temperatura, światło, wilgot-
ność) mogą znacząco wpływać na biolo-
giczną aktywność i skutkować struktural-
ną heterogenicznością.

Wszystkie te elementy mogą mieć zna-
czący wpływ na istotę leku biopodobnego 
i nie mogą być w pełni zidenty�kowane 
metodami analitycznymi i badaniami 
przedklinicznymi. Dlatego do zarejestro-
wania leku biopodobnego niezbędne są 
badania kliniczne, które muszą udowod-
nić jego równoważność terapeutyczną 
w odniesieniu do leku referencyjnego. Ze 
względu na duże podobieństwo z lekiem 
referencyjnym badania te są ograniczone 
do tak zwanej wrażliwej populacji cho-
rych [8]. Istnieje kilka ważnych aspektów 
zastosowania praktycznego leków bio-
podobnych, z których największe zainte-
resowanie wzbudzają zamienność i sto-
sowanie we wskazaniach, w których lek 
biopodobny nie był badany (ekstrapolacja 
wskazań).

ZAMIENNOŚĆ
Fakt, że na rynku farmaceutycznym poja-
wia się coraz więcej leków biopodobnych 
(od 2016 roku również PM), oznacza, że 
muszą zostać opracowane odpowiednie 
zasady, kiedy można zastąpić lek refe-
rencyjny lekiem biopodobnym. Niestety, 
EMA w tej kwestii pozostawia decyzję 
państwom członkowskim UE. Jednak 
oprócz kryterium ekonomicznego ciągle 
brakuje przesłanek naukowych zamien-
nego stosowania leków biologicznych 

Leki referencyjne Leki biopodobne

~
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Na polskim gruncie 
brakuje odpowiednich 
regulacji dla leków  
biologicznych.

oryginalnych i biopodobnych i jest bardzo 
trudno na obecnym etapie wiedzy podjąć 
odpowiedzialną, merytoryczną decyzję 
w tym zakresie.

Dobrym przykładem, jak należy roz-
wiązywać ten problem, jest badanie 
NOR-SWITCH z lekiem biopodob-
nym in�iksymab o nazwie CTP13, pod-
czas którego potwierdzono, że zamiana 
oryginalnego Remicade na CTP13 we 
wskazaniach: reumatoidalne zapalenie 
stawów, spondylitis, choroba Chrona 
i UC utrzymuje stabilizację choroby przez  
6 miesięcy przy podobnym pro�lu bezpie-
czeństwa [9]. Nadal jednak brakuje danych, 
czy powrót z CPT13 na Remicade będzie 
tak samo skuteczny i bezpieczny i czy inne 
wersje biopodobne leku in�iksymab są tak 
samo bezpieczne.

EMA przyjmuje możliwość zastosowa-
nia leku biopodobnego we wszystkich 
zarejestrowanych wskazaniach dla leku 
referencyjnego.  Ekstrapolacja klinicz-
nych danych dotyczących skuteczności 
i bezpieczeństwa na inne wskazania leku 
referencyjnego, które nie zostały szcze-
gółowo zbadane podczas fazy klinicz-
nej opracowywania leku biopodobnego, 
jest możliwa na drodze właściwej opinii 
naukowej opartej na całości materia-
łu potwierdzającego porównywalność  
– uzyskanego podczas badania porów-
nywalności [10]. W tym zakresie jest wy-
magana dokładna analiza mechanizmu 
działania leku w każdym ze wskazań i je-
żeli nie ma różnic pod kątem działania 
na receptory docelowe i przebiegu me-
chanizmów komórkowych – ekstrapola-
cja jest dopuszczalna [11].

WNIOSKI
Wprowadzanie leków biologicznych, 
w tym biopodobnych, na rynek farma-
ceutyczny jest ogromnym wyzwaniem 
dla wszystkich uczestników systemu 
opieki zdrowotnej – od decydentów do 
pacjentów. Warto zatem, oprócz liczenia 
zysków i oszczędności, spróbować jak 
najlepiej zrozumieć wszystkie aspekty 
z tym związane. Jeżeli ciągle na polskim 
gruncie brakuje odpowiednich regulacji 

dla leków biologicznych, dobrze byłoby 
przynajmniej starać się utrzymać cią-
głość stosowania danego leku biologicz-
nego u konkretnego pacjenta, co umoż-
liwi monitorowanie efektów działania 
leku oraz stworzenie rejestru wszystkich 
chorych przyjmujących leki biologiczne. 
To zaś pozwoli na gromadzenie danych 
i coraz większą wiedzę na przyszłość 
w tym temacie.
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PRZECIWCIAŁA 
MONOKLONALNE

ERA PRZECIWCIAŁ MONOKLONALNYCH
Bez większej przesady można stwierdzić, 
że w onkologii żyjemy obecnie w erze 
przeciwciał monoklonalnych (tj. wypro-
dukowanych przez jeden klon komórek). 
Wiele z nowoczesnych leków przeciw-
nowotworowych jest przeciwciałami lub 
wykorzystuje ich unikalne właściwości 
i strukturę. Ponadto znajdują one szerokie 
zastosowanie we współczesnej diagnostyce 
analitycznej, diagnostyce patomorfologicz-
nej chorób nowotworowych i prowadzeniu 
badań eksperymentalnych nad biologią 
nowotworów złośliwych. Wiele metod dia-

gnostycznych i badawczych niemal w cało-
ści opiera się na wykorzystaniu przeciwciał 
(w tym przypadku zarówno poliklonal-
nych, jak i monoklonalnych).

MECHANIZM DZIAŁANIA 
PRZECIWCIAŁ MONOKLONALNYCH
Zarówno w diagnostyce, jak i w terapii 
nowotworów złośliwych wykorzystuje 
się podstawowe własności przeciwciał, tj. 
przede wszystkim ich zdolność do wysoce 
swoistego wiązania określonego antygenu. 

Mechanizm działania przeciwciał mono-
klonalnych, wykorzystywanych w tera-
pii chorych na nowotwory złośliwe, jest 
oczywiście złożony. Mogą one poprzez 

fragment wiążący antygen (Fab, fragment 
antigen binding) wiązać się z czynnikami 
wzrostu (tak jak bewacyzumab) lub okre-
ślonymi receptorami zlokalizowanymi na 
powierzchni komórek nowotworowych 
(tak jak trastuzumab), hamując ich funk-
cje. Przeciwciała poprzez fragment Fc 
(fragment crystallizable), mogą także akty-
wować niektóre komórki efektorowe ukła-
du immunologicznego, wywołując m.in. 
tzw. cytotoksyczność komórkową zależną 
od przeciwciał (ADCC, antibody-depen-
dent cell-mediated cytotoxicity), oraz układ 
dopełniacza, wywołując cytotoksyczność 
zależną od układu dopełniacza (CDC, 
complement-dependent cytotoxicity). Co 
ciekawe, przeciwciała mogą wiązać się z jed-

DR N. MED. PIOTR TOKAJUK,
CENTRUM ONKOLOGII, BIAŁYSTOK

Przeciwciała monoklonalne 
– budowa i wytwarzanie
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nym antygenem, ale także z dwoma lub wię-
cej antygenami (tzw. przeciwciała biwalent-
ne lub poliwalentne). Możliwe jest również 
przyłączenie do cząsteczki przeciwciała mo-
noklonalnego toksyny, leku cytotoksycznego 
lub izotopu promieniotwórczego (ADC, an-
tibody-drug conjugates). W tym przypadku 
lek związany z przeciwciałem (tak jak trastu-
zumab emtanzyna, T-DM1) dostaje się do 
wnętrza komórki nowotworowej (ulega in-
ternalizacji), gdzie jest uwalniany i wywiera 
działanie cytotoksyczne. Z kolei radioizotop 
związany z przeciwciałem niszczy komórki 
nowotworowe przy pomocy promienio-
wania jonizującego (zarówno tę komórkę, 
z którą wiąże się cząsteczka leku, jak i sąsied-
nie komórki – tzw. cross-�re e�ect). 

PRZECIWCIAŁA SĄ DUŻYMI 
CZĄSTECZKAMI O ZŁOŻONEJ BUDOWIE
Przeciwciała są białkami, bardzo dużymi 
cząsteczkami o niezwykle złożonej, trój-
wymiarowej strukturze. Co więcej, istnieje 
kilka poziomów organizacji ich struktury 
wewnętrznej. Struktura pierwszorzędowa 
odpowiada łańcuchowi aminokwasów. 
Istnieją dwa główne rodzaje struktury 
drugorzędowej – helisa α oraz harmonij-
ka β (przypomina kartkę papieru złożoną 
w harmonijkę). Struktura trzeciorzędowa 
odpowiada temu, w jaki sposób poszcze-
gólne części łańcucha białkowego ułożone 

są względem siebie w przestrzeni. Ponadto 
w skład cząsteczki niektórych białek wcho-
dzą dwa lub więcej łańcuchy białkowe. Np. 
w skład cząsteczki przeciwciała wchodzą 
dwa łańcuchy ciężkie i dwa łańcuchy lek-
kie. Ich ułożenie względem siebie w prze-
strzeni odpowiada strukturze czwartorzę-
dowej cząsteczki białka.

ROZMIAR JEST ISTOTNY
Wielkość i stopień złożoności struktu-
ry cząsteczki leku o budowie białkowej 
są istotne. Przykładowo mała cząsteczka 
aspiryny składa się z 21 atomów. W skład 
cząsteczki ludzkiego hormonu wzrostu 
wchodzi ok. 3000 atomów. Natomiast 
bardzo duża cząsteczka leku biologiczne-
go, opartego na cząsteczce przeciwciała 
z klasy IgG, może składać się z ok. 25 000 
atomów. Wielkość i złożoność cząsteczki 
przeciwciał, czy też ogólniej mówiąc – le-
ków biologicznych, determinuje podsta-
wowe różnice pomiędzy nimi i lekami 
produkowanymi w drodze syntezy che-
micznej (tabela 1). Biosynteza ma swoje 
ograniczenia. Syntetyzowanie prostych 
łańcuchów białkowych w laboratorium 
jest oczywiście możliwe. Jednak synteza 
przeprowadzana w laboratorium na skalę 
przemysłową skomplikowanych, dużych 
cząsteczek białkowych, złożonych z kilku 
łańcuchów aminokwasów (a takimi wła-

śnie są przeciwciała), jest praktycznie nie-
możliwa. W tym celu należy zastosować 
specjalne metody, oparte na produkcji 
cząsteczki określonego białka przez wyse-
lekcjonowane linie komórkowe.

WYTWARZANIE PRZECIWCIAŁ 
MONOKLONALNYCH

PRZECIWCIAŁA SĄ PRODUKOWANE 
PRZEZ ORGANIZMY ŻYWE
Leki biologiczne są obecnie najczęściej 
produkowane przez organizmy żywe – 
prokariotyczne (np. komórki bakterii 
Escherichia coli) lub eukariotyczne (np. ko-
mórki jajnika chomika chińskiego, CHO – 
chinese hamster ovary cell line). Należy przy 
tym zauważyć, że po wyprodukowaniu 
w rybosomie cząsteczka danego białka (np. 
przeciwciała) podlegać może tzw. potran-
slacyjnej mody�kacji.

Znanych jest ponad 60 różnych proce-
sów potranslacyjnej mody�kacji białek. 
Jednym z nich jest glikozylacja, tj. przy-
łączanie do ich cząsteczki specy�cznych 
węglowodanów. Zazwyczaj procesy te są 
unikalne dla danego rodzaju komórek. 
Ich ogromne znaczenie polega na tym, że 
mogą one zmieniać właściwości farmako-
kinetyczne i farmakodynamiczne dane-
go białka. Stopień i nasilenie procesów 
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Wektor
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Klonowanie 
i wprowadzanie 
do wektora DNA

Transfer
do komórki
gospodarza

Bakterie, drożdże, 
komórki roślinne, 

komórki zwierzęce

Wybór genetycznie zmodyfikowanych
komórek wytwarzających

pożądany produkt
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potranslacyjnej mody�kacji białek bardzo 
różni się w zależności od danego organi-
zmu. Np. w komórkach bakterii czy droż-
dży proces ten nie zachodzi w ogóle lub 
jedynie w ograniczonym zakresie. Z kolei 
w komórkach ssaków procesy te są zbli-
żone do tych zachodzących w organizmie 
człowieka. Z tego powodu komórki ssaków 
(takie jak CHO) są często wybierane do 
produkcji leków biologicznych. 

GŁÓWNA I ROBOCZA 
LINIA KOMÓRKOWA
Wyprodukowanie przeciwciała mono-
klonalnego wymaga w pierwszym etapie 
stworzenia hodowli komórkowej, w której 
zachodzić będzie ekspresja określonego 
genu i synteza cząsteczki białka, które znaj-
duje się w sferze naszego zainteresowania.
	Dokonuje się tego poprzez wprowa-
dzenie określonego genu do komórek 
przy pomocy odpowiedniego wektora. 
Wektor zawiera dodatkowe sekwencje nu-
kleotydów, umożliwiających wbudowanie 
go do genomu i podjęcie ekspresji danego 
genu przez komórkę. Proces ten jest do 
pewnego stopnia losowy.
	W kolejnym etapie należy zatem doko-
nać ostrej selekcji klonów komórek zdol-
nych do maksymalnie stabilnej i powtarzal-
nej ekspresji danego genu, a tym samym do 
wydajnej produkcji danego białka.

	Wyselekcjonowane komórki utworzą 
tzw. główną linię komórkową (master cell 
bank). Są one namnażane (tj. ampli�ko-
wane), rozdzielane (kilkadziesiąt bądź kil-
kaset próbek) oraz zamrażane. Oryginal-
na, niezmienna i niepowtarzalna główna 
linia komórkowa stanowi podstawę do 
produkcji leku biologicznego. Ze wzglę-
dów bezpieczeństwa próbki głównej linii 
komórkowej są zazwyczaj przechowywa-
ne w kilku różnych lokalizacjach. 

W celu podjęcia produkcji określonego 
białka jedna z próbek głównej linii ko-
mórkowej jest pobierana, namnażana 
oraz ponownie rozdzielana na poszcze-
gólne próbki w celu utworzenia tzw. ro-

boczej linii komórkowej (working cell 
bank). To właśnie jedna z tych próbek 
jest pobierana w celu podjęcia produkcji 
leku. Proces produkcji określonej ilości 
leku biologicznego (np. przeciwciała mo-
noklonalnego) zajmuje zwykle około 6-8 
tygodni. Jedna robocza linia komórkowa 
zabezpiecza zatem produkcję leku biolo-
gicznego przez okres kilku lat.

PROCES PRODUKCJI PRZECIWCIAŁ 
JEST SKOMPLIKOWANY
Proces produkcji przeciwciał monoklonal-
nych składa się z trzech głównych etapów. 
	Pierwszy etap polega na utworzeniu 
głównej i roboczej linii komórkowej.
	Drugim etapem jest fermentacja. Począt-
kowo próbka roboczej hodowli komórkowej 
jest namnażana w �olkach o niewielkiej ob-
jętości (rzędu mililitrów), następnie komór-
ki są stopniowo przenoszone do fermen-
tatorów (zwanych bioreaktorami) o coraz 
większej objętości. Musi to być dokonywane 
stopniowo. Nie jest bowiem możliwe bezpo-
średnie umieszczenie roboczej linii zawiera-
jącej około jednego miliona komórek w bio- 
reaktorze o objętości dochodzącej nie-
rzadko do kilkunastu tysięcy litrów. Żywe 
komórki są bowiem niezwykle delikatne 
i kapryśne, wymagają stworzenia im opty-
malnych warunków do życia i prawidłowe-
go funkcjonowania. Jeżeli zginą, produkcja 
określonego białka nie będzie oczywiście 
możliwa. Przed przeniesieniem do bioreak-
tora o większej objętości hodowla musi osią-
gnąć określoną liczbę i „gęstość” komórek. 
Proces fermentacji ma krytyczne znaczenie, 
ponieważ komórki są bardzo wrażliwe na 
zmiany warunków �zycznych w ich oto-
czeniu. Hodowla komórek wymaga zatem 
dostarczania im odpowiednich składników 
odżywczych oraz ścisłej kontroli m.in. ta-
kich parametrów, jak stężenie tlenu i dwu-
tlenku węgla, równowaga kwasowo-zasado-
wa, pH, ciśnienie i temperatura.
	Ostatni etap polega na oczyszczeniu 
i wyodrębnieniu interesującego nas pro-
duktu – cząsteczki przeciwciała – z hodowli 
komórkowej. Osiąga się to poprzez powta-
rzaną sekwencyjnie �ltrację i chromatogra-
�ę (przy zastosowaniu różnych metod). Lek 
jest następnie lio�lizowany oraz umieszcza-
ny w odpowiednich opakowaniach.

Hodowla = zwiększenie 
skali procesu i wytwarzanie

dużych ilości
Dalsza obróbka
i oczyszczenie

Postać 
farmaceutyczna

5

6

7

Oryginalna, niezmien-
na i niepowtarzalna 
główna linia komórko-
wa stanowi podstawę 
do produkcji leku biolo-
gicznego.
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PRODUKCJA JEST PROCESEM
W przemyśle biotechnologicznym używa 
się sformułowania: „produkt jest proce-
sem”. Mówi się tak dlatego, że produkcja 
przeciwciał monoklonalnych jest ściśle 
nadzorowanym i regulowanym proce-
sem, podlegającym nieustannej ewalu-
acji i raportowaniu. Warunki w fabrykach 
spełniają standardy sterylności. Powietrze 
jest �ltrowane, utrzymywana jest stała 
temperatura, wilgotność i nadciśnienie. 
Ponadto, proces produkcji obejmuje setki, 
a nawet tysiące punktów kontrolnych.

Takiego sformułowania używa się tak-
że dlatego, że otrzymywany produkt jest 
unikalny. Wynika to nie tylko z niepo-
wtarzalnych warunków �zycznych na 
licznych etapach produkcji, tajemnicy 
handlowej obejmującej wiedzę na temat 
procesu produkcji, ale przede wszystkim 
z unikalności używanej linii komórkowej. 
Mianowicie, w każdej linii komórkowej 
dochodzi do specy�cznej potranslacyj-
nej mody�kacji białek. Dochodzi do tego 
w niepowtarzalny, unikalny dla danej li-
nii komórkowej sposób. Cząsteczki białek 

ulegają mody�kacji w tak rozmaity spo-
sób, że właściwie niemożliwe jest uzy-
skanie dwóch linii komórkowych, któ-
re są w stanie produkować identyczną 
cząsteczkę białka (identyczną nie tylko 
w zakresie sekwencji aminokwasów, ale 
też w zakresie potranslacyjnej mody�-
kacji). Dlatego też wszelkie, nawet nie-
znaczne, zmiany dokonywane w procesie 
produkcji przeciwciał monoklonalnych 
muszą być raportowane i musi być oce-
niany ich ewentualny wpływ na strukturę 
cząsteczki leku.  

Tabela 1. Podstawowe różnice pomiędzy lekami biologicznymi i lekami produkowanymi w drodze syntezy chemicznej.

LEKI SYNTETYCZNE

Produkowane na drodze 
syntezy chemicznej

Ściśle zdefiniowana 
struktura cząsteczki

Zwykle podawane doustnie

Budowa cząsteczki łatwa 
do scharakteryzowania

Zazwyczaj niska 
immunogenność

Względnie stabilna 
cząsteczka

LEKI BIOLOGICZNE

Produkowane przez 
żywe organizmy

Heterogenna, złożona 
struktura cząsteczki, 

niekiedy mieszanina cząsteczek 
o zbliżonej budowie

Budowa cząsteczki trudna 
do scharakteryzowania, 

wymaga zaawansowanych 
metod analitycznych

Duża różnorodność, niekiedy 
cząsteczka leku niestabilna, 

o wysokiej wrażliwości 
na czynniki zewnętrzne

Możliwa wysoka immunogenność

Podawane dożylnie
lub podskórnie

Zwykle przepisywane 
przez lekarza specjalistę

Zwykle przepisywane 
przez lekarza ogólnego

VS

Produkcja

Struktura

Budowa

Stabilność

Immunogenność

Podawanie

Recepta
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PROF. DR HAB. IVAN KOCIĆ, KATEDRA I ZAKŁAD FARMAKOLOGII, 
UNIWERSYTET MEDYCZNY, GDAŃSK

Leki biologiczne i biopodobne:  
porównywalność i podobieństwo[1]

Komentarz do pracy „Biosimilarity and comparability after manufacturing 
changes: can a biologic become a biosimilar of itself”. Publikacja z dnia 
22.02.2016, na stronie European Biopharmaceutical Enterprises (EBE).

Nie ma żadnych wątpliwości, że 
obecnie najbardziej dynamicz-
nie rozwijającą się grupą leków 

są leki biologiczne. Są one obecne we 
wszystkich dziedzinach medycyny kli-
nicznej i zasadniczo zmieniają rokowania 
w niektórych jednostkach chorobowych. 
Wspólną cechą nowoczesnych leków 
biologicznych jest kompleksowość ich 
budowy (od hormonów, jak insulina czy 
somatotropina, do przeciwciał monoklo-
nalnych, jak trastuzumab czy in�iksimab) 
i skomplikowany mechanizm działania.  
Jest to szczególnie istotne w świetle pro-
dukcji kolejnych generacji leków biolo-
gicznych, zwanych lekami biopodobnymi, 
przez nowych producentów – po zakoń-
czeniu okresu ochrony patentowej leków 
referencyjnych (oryginalnych).

W tym kontekście artykuł grupy Europe-
an Biopharmaceutical Enterprises (EBE), 
specjalnej grupy Europejskiej Federacji 
Farmaceutycznej, o porównywalności 
i podobieństwie leków biologicznych  
w związku ze zmiennością w trakcie pro-
cesu produkcyjnego jest istotny i wart  
analizy. 

Należy rozpocząć od oczywistego fak-
tu, że referencyjny lek biologiczny został 
opracowany od podstaw, a proces stabili-
zacji wszystkich faz produkcji poprzedzał 
rozpoczęcie badań przedklinicznych i ca-
łego cyklu badań klinicznych. Z punktu 
widzenia biotechnologicznego wiadomo, 
że leki biologiczne, szczególnie przeciw-
ciała monoklonalne (PM), w domenie 
CDR są  w sposób naturalny zmienne, ale 

w danym, zde�niowanym zakresie, który 
jest pod ścisłą kontrolą. Właśnie ten za-
kres zmienności był przedmiotem badań.

DWA ODRĘBNE PROCESY 
PRODUKCYJNE
Zwolennicy czy entuzjaści leków biopodob-
nych, głównie motywowani faktem zmniej-
szenia kosztów i zwiększenia dostępności 
leków dla pacjentów, często używają argu-
mentu, że kolejne serie leku referencyjnego 
różnią się od poprzednich w tym samym za-
kresie jak lek biopodobny od referencyjnego 
leku biologicznego. Podważa to zaufanie do 
leków referencyjnych, ale jeszcze bardziej do 
leków biopodobnych.

Lek biopodobny produkowany przez in-
nego producenta wymaga opracowania 
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Niezasadne jest 
określanie  nowych   
serii referencyjnego  
leku biologicznego  
jako „biopodobnych  
do siebie”.

od podstaw procesu biotechnologiczne-
go, włącznie z uruchomieniem własnej 
linii komórkowej o odpowiedniej sta-
bilności. Jest oczywiste, że z tego faktu 
będą wynikać różnice między lekiem 
referencyjnym a biopodobnym typu 
„między dwoma procesami produkcyj-
nymi”. W ramach każdej z linii zawsze 
występuje odpowiednio zde�niowany 
zakres kontrolowanej zmienności zarów-
no w przypadku leków biopodobnych, 
jak i biologicznych referencyjnych (czyli 
zmienność wewnętrzna). 

A więc zmienność wewnętrzna dobrze 
zde�niowana i kontrolowana to nie to 
samo co różnica między dwoma od-
rębnymi liniami komórkowymi, jaka 
występuje przy produkcji leków bio- 
podobnych. O tym warto pamiętać 
i o tym traktuje pierwsza część omawia-
nego artykułu. 

W dalszej części tego artykułu wyjaśnione 
są zmiany zachodzące w trakcie proce-

su produkcyjnego leków biologicznych. 
Niektóre procesy produkcyjne podlegają 
nawet 30 takim zmianom, ale co najistot-
niejsze – są one niewielkie, mają niewiel-
ki wpływ na jakość produktu, są pod ści-
słą kontrolą oraz mogą być eliminowane. 
Stąd też stwierdzenie biopodobieństwa 
jest o wiele bardziej skomplikowane niż 
określenie zmienności w ramach jedne-
go procesu produkcyjnego. Wymaga to 
nie tylko przeprowadzenia badań przed-

klinicznych i analitycznych, ale również 
badań klinicznych.

PODSUMOWANIE
Zmienność referencyjnego leku biologicz-
nego związana z procesem produkcyjnym 
jest pod ścisłą kontrolą producenta i jest 
dobrze zde�niowana. Producent leku bio-
podobnego nigdy nie posiada pełnej wiedzy 
o procesie produkcji leku referencyjnego, co 
znajduje odzwierciedlenie w odmiennych 
procesach rejestracji tych produktów.

W związku  z tym niezasadne jest okre-
ślanie  nowych  serii referencyjnego leku 
biologicznego jako „biopodobnych do 
siebie”. Nie  jest to zgodne z prawdą i nie-
potrzebnie podważa zaufanie do leków 
biologicznych.

REFERENCJE
1. GaBI Online – Generics and Biosimilars Initiative. EU 
guidelines for biosimilars, Mol, Belgium: Pro Pharma 
Communications International, www.gabionline.net/Gu-
idelines/EU-guidelines-for-biosimilars.  
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MGR WITOLD JUCHA, 
SZPITAL UNIWERSYTECKI, KRAKÓW

Zasadność używania nazw 
handlowych leków biologicznych 
w świetle monitorowania działań 
niepożądanych

Leki biologiczne to coraz szybciej 
i dynamiczniej rozwijająca się część 
farmakoterapii. W medycynie XXI 

wieku już nie wyobrażamy sobie bez nich 
leczenia. Ich zastosowanie pozwoliło le-
czyć schorzenia dotąd uważane za nieule-
czalne bądź bardzo ciężkie do leczenia. 
Pacjenci uzyskują korzyść ze stosowania 
leków biologicznych w wielu schorze-
niach i mają szansę na powrót do aktyw-
nego życia oraz pracy.  

BROŃ OBOSIECZNA
Jednak nie należy zapominać, że leki są 
bronią obosieczną, o czym wspominał już 
w XVI wieku Paracelsus: „Cóż jest trucizną? 
Wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną. 
Tylko dawka czyni, że dana substancja nie 
jest trucizną” (łac. Dosis facit venenum).

Leki biologiczne strukturalnie odbiegają od 
znanych nam leków chemicznych o prostej 
budowie. Odmienny, bardziej skompliko-
wany jest też proces ich wytwarzania. Jeżeli 
chodzi o bezpieczeństwo leków biologicz-
nych, trzeba mieć na względzie wytyczne 
EMA w zakresie dobrej praktyki zgłaszania 
działań niepożądanych [1]. 

W przeciwieństwie do leków syntetycz-
nych biologiczne substancje czynne są 
złożonymi cząsteczkami wytwarzanymi 
przy użyciu skomplikowanych procesów 
produkcyjnych, złożonych z wielu etapów, 
które wpływają na jakość leku, jego pro-
�l bezpieczeństwa i skuteczności. Proces 
produkcji (w tym wybór linii komórkowej, 
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fermentacja i oczyszczanie) determinuje 
jakość produktu. Niewielkie zmiany w do-
wolnym etapie produkcji mogą wpłynąć na 
jego jakość, a następnie jego bezpieczeństwo 
i skuteczność.  

PROCESY KONTROLI
Kluczowym wymogiem dla zachowania ja-
kości i bezpieczeństwa jest śledzenie proce-
su produkcji leku dla każdej jego serii. Jest to 
szczególnie ważne dla leków biologicznych 
w porównaniu z lekami chemicznie syntety-
zowanymi ze względu na większą naturalną 
zmienność.

Identy�kowalność każdej partii produk-
cyjnej leków biologicznych, czy to referen-
cyjnych, czy biopodobnych, powinna być 
zapewniona na każdym etapie dystrybucji 
– od produkcji aż po podanie leku. Doty-
czy to przede wszystkim podawania ich na-
zwy handlowej oraz numeru serii. Wymóg 
ten został potwierdzony przez Komisję Eu-
ropejską w jej dyrektywie wykonawczej z 20 
grudnia 2012 roku (2012/52/UE) jako nie-
zbędny element �lozo�i pharmacovigilance. 
W Polsce znowelizowano formularz służący 
zgłaszaniu działań niepożądanych leków 
przez fachowych pracowników ochrony 
zdrowia w roku 2015. Nadal jednak nie ma 
to odzwierciedlenia w krajowych przepi-
sach w zakresie recept lekarskich [2].

REGULACJE 
Europejskie regulacje centralne wskazy-
wane przez EMA skupiają się na potrzebie 
nieustannego nadzorowania bezpieczeń-
stwa farmakoterapii (pharmacovigilance). 
Uczulają fachowy personel medyczny, aby 
zwracać uwagę na jakiekolwiek oznaki 
działań niepożądanych. Zarówno te za-
obserwowane przez nich samych, jak i te 
zgłaszane spontanicznie przez pacjentów. 
Jest to główne źródło informacji o ewentu-
alnych działaniach niepożądanych. 

Znacznie dalej idą wytyczne amerykań-
skiej agencji do spraw żywności i leków 
FDA w zakresie potrzeby rozróżniania 
leków biologicznych oryginalnych od 
biopodobnych. W wydanych w styczniu 
2017 roku wytycznych kładzie ona nacisk 
na potrzebę odróżnienia leku oryginalne-

go od leku biopodobnego [3]. Proponuje 
ona zastosowanie przyrostków w nazwach. 
Propozycja polega na zastosowaniu kom-
binacji nazwy rdzeniowej i wyróżniającego 
przyrostka, który jest pozbawiony znacze-
nia i składa się z czterech małych liter. Taka 
konwencja ułatwiłaby zachowanie nadzo-
ru nad bezpieczeństwem farmakoterapii. 
FDA sugeruje w wytycznych, że właściwa 
nazwa, która obejmuje wyróżniający się 
przyrostek, jest uzasadniona zarówno dla 
dotychczas obecnych na rynku biologicz-
nych leków referencyjnych, jak też nowo 
wprowadzanych oraz dla leków biopodob-
nych. Pozwoli to zidenty�kować dokładnie 

produkt w przypadku ewentualnych dzia-
łań niepożądanych. Przykładowe kombi-
nacje:
• replicamab-cznm
• replicamab-hjxf.

PODSUMOWANIE
Mając na względzie program poprawy ja-
kości leczenia w szpitalach, zwany też 
akredytacją (przyznaje ją minister zdrowia 
po ocenie szpitala przez wizytatorów Cen-
trum Monitorowania Jakości w Ochro-
nie Zdrowia – CMJ), zlecanie leków pa-
cjentom zawsze powinno odbywać się 
w sposób niebudzący wątpliwości co do 
tego, jaki lek został zaordynowany przez 
lekarza i jaki lek został podany pacjento-
wi. Nazwa handlowa leku powinna być 
jednoznacznie identy�kowalna w doku-
mentacji medycznej. 

Nie może zachodzić rozbieżność pomię-
dzy zleceniem lekarskim, a podaniem 
leku przez personel pielęgniarski, pomi-
mo tego, że w świetle obowiązujących 
w Polsce przepisów biologiczny lek refe-
rencyjny oraz biopodobny traktowane są 
na równi.

REFERENCJE
1. EMA/168402/2014 (4.08.2016) http://www.ema.eu-
ropa.eu/docs/en_GB/document_library/Scienti�c_gu-
ideline/2016/08/WC500211728.pdf.
2. Dyrektywa Europejska 2012/52/UE.
3. FDA Guidance. Nonpropietary naming of biological 
products. Guidance for industry, January 2017. 

Unia Europejska (UE) wprowadziła nowy sposób oznakowania leków 
szczególnie uważnie monitorowanych.
Na ulotce dołączonej do opakowania takich leków umieszczony jest czarny odwrócony 
trójkąt oraz krótkie zdanie:

        „Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany.”

Po wprowadzeniu do obrotu w UE wszystkie leki są uważnie monitorowane. Jednak leki z 
czarnym trójkątem są monitorowane staranniej niż pozostałe.

Jest to zazwyczaj spowodowane mniejszą liczbą dostępnych informacji o danym leku w 
porównaniu z innymi lekami, na przykład ze względu na to, że jest on nowy na rynku.

Nie oznacza to jednak, że lek jest niebezpieczny.

Jak zgłaszać działania niepożądane

Należy zgłaszać wszelkie podejrzane działania niepożądane dotyczące przyjmowanego 
leku, zwłaszcza jeśli jest on oznaczony czarnym trójkątem.

Działania niepożądane można zgłosić lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można również zgłosić bezpośrednio krajowemu organowi 
regulacyjnemu ds. rejestracji leków. Informacje dotyczące sposobu ich zgłaszania można 
znaleźć w ulotce dołączonej do opakowania oraz  na stronie internetowej krajowego 
organu regulacyjnego.

Zgłaszając działania niepożądane, pomagasz organowi regulacyjnemu ocenić, czy 
korzyści płynące ze stosowania leku nadal przewyższają ryzyko.

Co oznacza

czarny trójkąt?
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Programy farmakoczujności 
– znaczenie dla wykrywania działań 
niepożądanych leków biologicznych. 
Immunogenność leków biologicznych.

Dostrzeganie różnic w procesach 
rejestracji leków biopodobnych 
i generyków leków małocząstecz-

kowych pozwala klinicystom na rozróż-
nianie tych preparatów. W szczególności 
dotyczy to: skuteczności w konkretnym 
wskazaniu, z zaślepieniem i randomiza-
cją, wyboru drogi podania (jeśli dotyczy) 
i ewentualnych ograniczeń dotyczących 
ekstrapolacji wyników badań na inne 
wskazania, a także długoterminowych 
badań bezpieczeństwa ze szczególnym 

naciskiem na immunogenność oraz obo-
wiązku wprowadzenia przez producen-
tów leków wieloletnich programów far-
makoczujności (ang. pharmacovigilance). 
Programy farmakoczujności będą tylko 
wtedy efektywne i pozwolą na wykrycie 
potencjalnych zagrożeń czy ograniczeń 
w stosowaniu leku, gdy bezwzględnie 
przestrzegane będzie raportowanie 
działań niepożądanych leków. Sytuacja 
w tym względzie w Polsce, pomimo po-
prawy, nadal nie jest dobra. 

Innym zagrożeniem dla leczenia biolo-
gicznego może być też niedostateczna 
kontrola nad wytwarzaniem leków na-
śladowczych przez producentów w wielu 
krajach świata, zwłaszcza jeśli leki wytwa-
rzane są bez uwzględnienia wymogów 
rejestracyjnych czy z naruszeniem praw 
patentowych (podrabianie leków) [1]. 

W skomplikowanym procesie wytwarza-
nia leków biologicznych może łatwo do-
chodzić do nieprawidłowości, zwłaszcza 
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w zakresie oczyszczania i kontroli jako-
ści, a to z kolei może skutkować trud-
nymi do przewidzenia działaniami nie-
pożądanymi, szczególnie wynikającymi 
ze zwiększonej immunogenności. Przy 
utrudnionej identy�kacji rodzaju poda-
wanego preparatu, a zwłaszcza w sytu-
acji, gdy chory otrzymywał w toku lecze-
nia różne preparaty (a często i pozyskane 
z różnych, nie zawsze legalnych źródeł), 
wiedza o ryzyku wystąpienia możliwych 
działań niepożądanych i sposobach za-
pobiegania im będzie bardzo ograniczo-
na. Leki biologiczne są podawane poza-
jelitowo i są bardzo wrażliwe na czynniki 
�zyczne (np. złe warunki przechowywa-
nia). Przechowywanie leków w wysokiej 
temperaturze musi prowadzić do zmian 
w strukturze białka zawartego w prepa-
racie oraz do agregacji jego cząsteczek, 
co stawać się może sygnałem do aktywa-
cji układu immunologicznego pacjenta 

w reakcji na obce białko. Takie sytuacje 
opisano m.in. w Tajlandii, gdzie badano 
metodą chromatogra�czną skład prepa-
ratów, które kon�skowano na granicy, 
i wykazano duże różnice w składzie róż-
nych partii preparatu i stopniu agregacji 
białek.

Kolejnym istotnym czynnikiem jest to, że 
podawanie białek, w tym w celach lecz-
niczych, może powodować powstawanie 
różnego rodzaju reakcji immunologicz-
nych. Z tego powodu immunogenność 
stanowi kluczowy aspekt bezpieczeństwa 
stosowania leków biologicznych i deter-
minuje w największym stopniu ich pro-
�l bezpieczeństwa. Należy podkreślić, że 
wszystkie genetycznie zmody�kowane 
białka i tym samym leki biologiczne 
mają zdolność pobudzania odpowiedzi 
immunologicznej organizmu i reakcje 
takie opisano już przy podawaniu każ-

dego leku bez względu na stopień złożo- 
ności cząsteczki. Większość reakcji ma 
charakter łagodny i nie jest klinicznie 
istotna. Najczęstszy opisywany do tej pory 
typ reakcji był związany z tym, że system 
immunologiczny początkowo odpowiada 
jedynie na różnice pomiędzy natywnym 
białkiem a lekiem, a potem dochodzi do 
poszerzenia stopnia odpowiedzi na natyw-
ne białko i reakcji krzyżowych prowadzą-
cych do zmiany działania cząsteczki lub jej 
inaktywacji. Takie działania niepożądane 
związane z powstawaniem przeciwciał 
neutralizujących są rzadkie, ale groźne 
(np. aplazja czystoczerwonokrwinkowa 
[PRCA]) [2]. 

Nasze dotychczasowe doświadczenia 
z reakcjami immunologicznymi po po-
dawaniu leków biologicznych wskazują, 
że działania niepożądane występują naj-
częściej późno, nawet po kilku latach od 
rozpoczęcia podawania leków. Kluczową 
rolę odgrywa monitorowanie powstawa-
nia przeciwciał zarówno na etapie opra-
cowywania nowego leku, jak i przez wiele 
lat po jego wprowadzeniu. Jest tu, wspo-
mniana już powyżej, „farmakoczujność” 
i tylko odpowiednie zarządzanie długo- 
terminowym programem śledzenia dzia-
łań niepożądanych może umożliwić iden-
ty�kację problemu immunogenności 
leków biologicznych. Różne następstwa 
kliniczne immunogenności przedstawio-
no w tabeli 1 [3]. 

EPOETYNA ALFA
Nefrolodzy mieli już prawie dwie de-
kady temu możliwość śledzenia wystą-
pienia działania niepożądanego leku 
biologicznego, jakim jest epoetyna. Po 

Działania niepożądane 
występują najczęściej 
późno, nawet po kilku 
latach od rozpoczęcia 
podawania leków.

• Insulina
• Streptokinaza
• Stafylokinaza
• Kalcytonina łososiowa
• Czynnik VIII
• Interferon alfa 2

• Interferon beta
• IL-2
• GnRH
• IgG1
• HCG
• GM-CSF/IL-3

1

2

3

4

5

ZMNIEJSZENIE SIŁY DZIAŁANIA

• Hormon wzrostu
ZWIĘKSZENIE SIŁY DZIAŁANIA

• MGDF epoetyny
• Aplazja czystoczerwonokrwinkowa

NEUTRALIZACJA NATYWNEGO BIAŁKA

• Alergia
• Anafilaksja
• Choroba surowicza

ODCZYNY IMMUNOLOGICZNE

• Niepoznane
INNE NASTĘPSTWA

Tabela 1. Następstwa kliniczne immunogenności i leki biologiczne,
w stosunku do których opisano dany rodzaj reakcji. 
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Rycina 2. Czynniki ryzyka rozwoju PRCA u chorych leczonych lekami biologicznymi (modyfikacja własna na podstawie Macdougall i wsp. 2012 [4])

• podłoże genetyczne
• wiek
• płeć
• status immunologiczny
• współchorobowość
• inne leki

• zanieczyszczenia
• stabilizatory
• materiały do produkcji
   strzykawek (wolfram)

• podskórna względnie dożylna

• transportu
• przechowywania

1

2

3

4

5

ZALEŻNE OD PACJENTA

ZALEŻNE OD RODZAJU
PRODUKTU (LEKU)

DROGA PODAWANIA

CZAS TRWANIA TERAPII

NIEWŁAŚCIWE WARUNKI

PRCA 
SPOWODOWANA 

ESA
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podawaniu epoetyny alfa do leczenia 
niedokrwistości nerkopochodnej poja-
wiła się ze zwiększoną częstością nie-
prawidłowa odpowiedź immunologicz-
na. Było to wydarzenie kluczowe dla 
naszej wiedzy dotyczącej bezpieczeń-
stwa leków biologicznych [3]. Epoetyna 
alfa została wprowadzona do lecznictwa 
w roku 1989 i znalazła szerokie główne 
zastosowanie w leczeniu niedokrwisto-
ści u chorych dializowanych. W 1998 r. 
w wielu krajach (poza USA) po ówcze-
snych obawach związanych z chorobami 
przenoszonymi przez priony, z roztwo-
ru stabilizującego epoetynę alfa (Ery-
po®, Eprex®) usunięto ludzką albuminę, 
zastępując ją polisorbatem 80 i glicyną. 
Po tej zmianie w latach 1999-2000, czy-
li dopiero po 10 (!) latach od wprowa-
dzenia i rozpoczęcia stosowania tego 
preparatu, zaobserwowano w Europie 
zwiększoną liczbę przypadków aplazji 
czystoczerwonokrwinkowej, będącej 
następstwem wytworzenia przeciwciał 
neutralizujących erytropoetynę, reagu-
jących krzyżowo ze wszystkimi dostęp-
nymi komercyjnie epoetynami. Co cie-
kawe, zwiększenia liczby przypadków 
PRCA nie zaobserwowano po poda-
waniu leków dożylnie i po stosowaniu 
innych epoetyn, jak np. epoetyny beta 
(NeoRecormon®). Po wykryciu przy-
czyny powstawania PRCA i po wprowa-
dzeniu w związku z tym zmian w pro-
cesie wytwarzania i konfekcjonowania 
preparatu epoetyny alfa obecnie wystę-
powanie PRCA utrzymuje się znowu 
na niskim poziomie jak przed rokiem 
1999, czyli około 0,02-0,03 na 10 000 
pacjentolat [4].

Powstawanie reakcji immunologicznych 
po epoetynie jest jednym z najlepiej opisa-
nych przykładów immunogenności leków 
biologicznych. PRCA opisano też po wielu 
innych lekach biologicznych. Istnieje wiele 
czynników ryzyka PRCA. Przyczyny tego 
typu reakcji zebrano na rycinie 2.

NAŚLADOWCZA EPOETYNA
Przypadki PRCA zostały też już opisane 
po biopodobnych epoetynach. W 2008 r. 
pojawiła się publikacja pierwszego przy-

padku aplazji czerwonokrwinkowej po 
zastosowaniu naśladowczej epoetyny 
alfa wytwarzanej w Indiach przez Wepox 
(Wockhardt Ltd, Mumbai) [5]. Przypadki 
PRCA obserwowano też w badaniu kli-
nicznym, w którym podawano podskórnie 
biopodobną epoetynę alfa (HX-575, Abse-
amed®), co doprowadziło do wstrzymania 
programu badań klinicznych tego prepa-
ratu, a następnie, po jego wprowadzeniu 
do leczenia, były powodem początkowego 
ograniczenia drogi jego podawania tylko 
do wstrzyknięć dożylnych (w przeciwień-
stwie do leku oryginalnego, który może 

być podawany zarówno dożylnie, jak 
i podskórnie). Obecnie lek ten pod wa-
runkiem zachowania środków ostrożności 
można już podawać drogą podskórną [6]. 
Występowanie reakcji immunologicznych, 
w tym o charakterze PRCA, opisano też po 
stosowaniu wielu innych leków biologicz-
nych. Wydaje się, że chociaż w opinii więk-
szości lekarzy leki biologiczne są ogólnie 
bardzo bezpieczne, to jednak, jak pokazały 
wyniki obszernej analizy opublikowanej 
w czasopiśmie JAMA w 2008 roku [7], ryzy-
ko wystąpienia niespodziewanych działań 
niepożądanych wynosi około 30% w czasie 
10 lat od wprowadzenia leku biologicznego. 
Co najważniejsze jednak, czas, jaki upływał 
między wprowadzeniem leku biologiczne-
go do leczenia a wydaniem „ostrzeżenia” 
dla lekarzy i pacjentów, był długi i wynosił 
od 0,8 do 10,5 roku.

Można zatem stwierdzić, że w przeciwieństwie 
do tradycyjnych leków małocząsteczkowych 
występowanie działań niepożądanych zwią-
zanych ze stosowaniem leków biologicznych 
jest znacznie mniej przewidywalne, a wręcz 
„podstępne” i dlatego wymaga od klinicysty 
zachowania szczególnej czujności nawet wiele 
lat po wprowadzeniu leku.
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Kluczową rolę odgrywa 
monitorowanie powsta-
wania przeciwciał za-
równo na etapie opraco-
wywania nowego leku, 
jak i przez wiele lat po 
jego wprowadzeniu.
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Otoczenie regulacyjne 
dla leków biologicznych 
i biopodobnych w Polsce i Europie
PRAWODAWSTWO UNIJNE  
Różnice technologiczne pomiędzy leka-
mi biologicznymi oraz lekami o struktu-
rze chemicznej znajdują swoje odzwier-
ciedlenie w unijnych przepisach oraz 
wytycznych. Prawodawca unijny uznał za 
zasadne wprowadzenie de�nicji leku bio-
logicznego [1], zgodnie z którą: „biologicz-
ny produkt leczniczy to produkt, którego 
substancją czynną jest substancja biolo-
giczna. Substancja biologiczna natomiast 
to substancja produkowana lub ekstraho-
wana ze źródła biologicznego i wymaga dla 
swojego scharakteryzowania i oznaczenia 
jakości, połączenia badań �zyko-chemicz-
no-biologicznych, wraz z procesem pro-
dukcyjnym i kontrolą”. 

Prawodawca unijny poświęcił również 
osobne miejsce lekom biopodobnym, 
w celu odróżnienia ich od leków generycz-
nych (odpowiedników leków referencyj-
nych o strukturze chemicznej). Wprawdzie 
same przepisy prawa unijnego nie zawierają 
de�nicji leków biopodobnych, jednakże ich 
opis został zawarty w wytycznych Europej-
skiej Agencji Leków (EMA). Tożsamą de-
�nicję zawiera również projekt Dyrektywy 
89/105 (tzw. dyrektywy przejrzystości regu-
lującej zasady ustalania cen na refundowane 
produkty lecznicze), która stanowi, że „bio-
podobny produkt leczniczy to biologiczny 
produkt leczniczy, który jest podobny do re-
ferencyjnego biologicznego produktu lecz-
niczego”. Dodatkowo EMA w swoich wy-
tycznych podkreśla, że produkt biopodobny 
to nie to samo co lek generyczny, który ma 
prostszą strukturę chemiczną i jest uznawa-
ny za identyczny w stosunku do produktu 
referencyjnego dla niego.

Wprowadzenie odrębnych de�nicji dla 
leku biologicznego oraz rozróżnienie 
leku biopodobnego od leku generyczne-
go jest działaniem jak najbardziej celo-
wym. Prawodawca unijny wprowadził od-
mienne zasady związane z dopuszczeniem 
do obrotu oraz stosowaniem leków biolo-
gicznych (w tym biopodobnych), niż ma 
to miejsce w przypadku leków o strukturze 
chemicznej.

Różnice dotyczą w szczególności odmien-
nego procesu rejestracji.
	Po pierwsze leki biologiczne posiada-
jące bardziej skomplikowaną strukturę 
wytwarzania (np. będące efektem inży-
nierii tkankowej [2]) zostały poddane 
obligatoryjnemu obowiązkowi rejestracji 
w procedurze centralnej, co pokazuje wolę 
prawodawcy unijnego w przedmiocie za-
pewnienia pełnej kontroli nad rejestracją 
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tychże produktów leczniczych na terenie 
Unii Europejskiej.
	Druga różnica dotyczy innej procedury 
rejestracyjnej leku biopodobnego, niż ma 
to miejsce w przypadku leku generycz-
nego. W przypadku leku biopodobnego, 
który nie spełnia de�nicji leku generyczne-
go, w szczególności ze względu na różnice 
dotyczące surowców lub różnice w proce-
sach wytwarzania biopodobnego produktu 
leczniczego oraz referencyjnego produktu 
leczniczego, należy w ramach procedury 
rejestracyjnej przedstawić pełne wyniki 
badań klinicznych oraz badań przedkli-
nicznych. 

Specy�ka leków biologicznych, w tym bio-
podobnych, została dostrzeżona i wdro-
żona do systemu pharmacovigilance, czyli 
systemu monitorowania bezpieczeństwa 
leków. W przypadku leków biologicznych 
niniejszy system nadzorowany jest na po-
ziomie unijnym, a organami odpowiedzial-
nymi są Komisja Europejska oraz EMA. 
W toku uchwalania nowych regulacji eu-
ropejskich uznano za istotne zhierarchizo-
wanie wymagań dotyczących monitorowa-
nia różnych grup produktów leczniczych. 
Jedną z grup wymagającą dokładniejszego 
nadzoru są właśnie produkty biologiczne, 
w tym biopodobne. Leki biopodobne, jako 
jedyna grupa leków niereferencyjnych, wy-
magają sporządzania okresowych rapor-
tów bezpieczeństwa (ang. periodic safety 
updates reports). Preparaty biopodobne 
z uwagi na swój charakter wymagają dy-
namicznych działań regulacyjnych, czego 
efektem jest opublikowana w sierpniu 2016 
roku aktualizacja „Guidelines on good 
pharmacovigilance practices”. Wytyczne 
dotyczące monitorowania farmakoterapii 
zostały uzupełnione o wyniki najnowszych 
prac EMA, w których nacisk położony 
został przede wszystkim na konieczność 
dokładnego monitorowania biologicznych 
produktów leczniczych, w szczególności 
uwzględnienia nazwy handlowej oraz nu-
meru serii.

Europejska Agencja Leków nie rozstrzyga 
kwestii zamiany stosowania leków biolo-
gicznych o tej samej nazwie międzynaro-
dowej, pozostawiając tę kwestię do roz-

strzygnięcia państwom członkowskim. 
Jednocześnie EMA zaleciła daleko idącą 
ostrożność w tym zakresie, prowadzenie 
badań klinicznych określających bezpie-
czeństwo zamiany oraz przede wszystkim 
zachowanie swobody lekarza podczas wy-
boru optymalnej dla pacjenta terapii. 

DOŚWIADCZENIA INNYCH PAŃSTW 
CZŁONKOWSKICH
W wielu państwach członkowskich Unii Eu-
ropejskiej lokalni prawodawcy oraz agendy 
eksperckie poświęcają miejsce problematyce 
leków biologicznych.
	Brytyjski National Health Service wydał 
jesienią 2015 roku przewodnik zatytuło-
wany „Czym jest lek biopodobny?” („What 
is a Biosimilar Medicine?”). W niniejszym 
przewodniku NHS wskazuje, że zamiana 
pomiędzy produktem referencyjnym a bio-
podobnym (a także w ramach samych pro-
duktów biopodobnych) powinna odbywać 
się zgodnie z wiedzą danego lekarza prowa-
dzącego, w porozumieniu z pacjentem oraz 
w ramach obowiązującego, odpowiedniego 
monitoringu. Jednocześnie zaznaczono, że 
automatyczna zamiana nie jest rekomen-
dowana. Powyższe wytyczne uzasadniono 
argumentem, że kwestia zamiennictwa jest 
w dalszym ciągu w fazie rozwoju.
	Z kolei francuskie przepisy ustawowe 
ustanawiają ścisłe warunki zamiany terapii 
biologicznej pacjenta. By lek biologiczny 
został zamieniony na lek podobny do niego, 
muszą zostać spełnione następujące prze-
słanki: inicjatorem zmiany ma być pacjent, 
substytucja nie została zakazana przez leka-
rza, a nowy lek ma należeć do podobnej gru-

py biologicznej oraz znajdować się w specjal-
nym wykazie prowadzonym przez ANSM 
(Agence Nationale de Sécurité du Médica-
ment – odpowiednik polskiego NFZ).
	Również niemiecki ustawodawca zawęził 
możliwość stosowania zmiany leku w trak-
cie trwającej terapii. Przepisy wymagają, aby 
relacja leku biopodobnego z referencyjnym 
była uwzględniona w treści pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu. Co więcej, sub-
stytuowane leki powinny być wytwarzane 
w równoważnym procesie produkcyjnym. 
Ma to zapewnić podobieństwo obu substan-
cji. Niemieckie regulacje należy uznać za bar-
dziej ostrożne niż francuskie. 

Podsumowując, należy wskazać, że przepisy 
państw członkowskich wprowadzają różne 
ograniczenia w przedmiocie zamiany leków 
biologicznych w trakcie trwania terapii. Spój-
ne są jednak w zakresie, w jakim nadrzędną 
rolę odgrywa świadomość i zgoda pacjen-
ta na zmianę terapii, swoboda lekarza w jej 
wyborze, konieczność monitorowania bez-
pieczeństwa oraz rekomendacje dotyczące 
prowadzenia badań klinicznych w przed-
miotowej kwestii.  

POLSKIE OTOCZENIE PRAWNE 
– PRAKTYCZNE PROBLEMY
Podstawową przeszkodą jest brak szczegól-
nych regulacji uwzględniających specy�kę 
leków biologicznych. W szczególności jest 
to widoczne w przepisach regulujących 
zasady refundacji leków, tj. ustawy refun-
dacyjnej [3], która nie wprowadza żadnych 
odrębnych przepisów dla leków biologicz-
nych, w tym leków biopodobnych, co sta-
nowi pokusę do równania leków biopodo-
dobnych z lekami generycznymi – mimo 
że takie działanie należy uznać za sprzecz-
ne z wytycznymi EMA.

Należy wskazać, że w polskich warunkach 
leki biologiczne stosuje się głównie w ra-
mach programów lekowych, które są wpro-
wadzane w warunkach szpitalnych. Są to 
specy�czne świadczenia gwarantowane, 
w ramach których wykorzystuje się inno-
wacyjne i kosztowne substancje czynne. 
Szpitale je prowadzące nabywają leki w try-
bie przetargów, regulowanych przez Prawo 
zamówień publicznych. Należy wskazać, że 

Leki biopodobne, jako 
jedyna grupa leków 
niereferencyjnych, wy-
magają sporządzania 
okresowych raportów 
bezpieczeństwa.
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również niniejsza ustawa nie zawiera dedy-
kowanych, szczególnych regulacji, nie tylko 
w odniesieniu do leków biologicznych oraz 
leków biopodobnych, lecz także zasadniczo 
w stosunku do zamówień na produkty lecz-
nicze, w których zostałaby uwzględniona 
naczelna rola lekarza w procesie decydowa-
nia o zaordynowanej terapii. 

Nie znaczy to jednak, że szpital jako 
podmiot odpowiadający za udzielanie 
świadczeń zdrowotnych w sposób zgod-
ny z aktualną wiedzą medyczną nie po-
siada instrumentów dających możliwość 
zamówienia produktów leczniczych 
w taki sposób, aby odpowiadało to wy-
mogom dotyczącym procesu leczenia. 
Takim narzędziem jest opis przedmio-
tu zamówienia. Należy jednak uznać, 
że jest to narzędzie ogólne, w związku 
z tym prawidłowe jego zastosowanie nie 
jest działaniem prostym. Ponadto brak 
szczególnych regulacji dotyczący leków 
biologicznych / leków biopodobnych po-
wodował w przeszłości liczne problemy 
praktyczne. Omawiane problemy doty-
czą możliwości zamówienia konkretnego 
leku biologicznego po nazwie handlowej 
na kontynuację terapii – tak aby pacjenci 
mogli być leczeni tym samym produk-
tem leczniczym, jeżeli lekarz prowadzący 
pacjenta uzna, że taka kontynuacja jest 
uzasadniona w świetle aktualnej wiedzy 
medycznej (np. w celu zapewnienia bez-
pieczeństwa procesu leczenia).

W kwestii zamawiania konkretnego leku 
po jego nazwie handlowej Ministerstwo 
Zdrowia w dniu 29 kwietnia 2014 roku 
wystosowało komunikat, zgodnie z któ-
rym dopuszczona została pełna dowolność 
zamieniania leków biologicznych i ich bio-
podobnych odpowiedników na każdym 
etapie terapii. Tym samym MZ uznało, że 
szpitale powinny zamawiać leki wyłącznie 
na podstawie międzynarodowej nazwy 
niezastrzeżonej dla leku.

Na poparcie swojego stanowiska przyto-
czono fakt, że w treści programu lekowego 

zapisana jest nazwa międzynarodowa oraz 
że produkty lecznicze stosowane w pro-
gramach lekowych muszą spełnić wymogi 
rejestracyjne, wery�kowane przez Komi-
sję Europejską przed dopuszczeniem pro-
duktu leczniczego do obrotu. Przywołując 
niniejszy argument, nie uwzględniono wy-
tycznych Europejskiej Agencji ds. Leków – 
EMA, zgodnie z którymi nie można utożsa-
miać produktów leczniczych biopodobnych 
z produktami leczniczymi generycznymi.
Komunikat Ministerstwa Zdrowia został 
opublikowany na o�cjalnej stronie urzę-
du. MZ wysłało również pismo do prezesa 
Urzędu Zamówień Publicznych, w którym 
wskazało, że ogłaszanie przetargów pu-
blicznych w oparciu o nazwę handlową jest 
sprzeczne z zasadami uczciwej konkurencji.

W dniu 16 lipca 2014 roku prezes UZP 
odpowiedział, że zgodne z przepisami jest 
ograniczenie przedmiotu zamówienia do 
nazwy handlowej leku, jeżeli jest to uza-
sadnione względami medycznymi. Argu-
mentując powyższe, wskazał, że określenie 
przedmiotu zamówienia jest obowiązkiem 
zamawiającego i powinien on dokonać 
opisu w sposób uwzględniający potrzeby 
zamawiającego, natomiast nie powinien 
godzić w  zasadę uczciwej konkurencji. 
Tym niemniej zakazu utrudniania uczciwej 
konkurencji nie można utożsamiać z ko-
niecznością istnienia zdolności do realiza-
cji zamówienia przez wszystkie podmioty 
działające na rynku w danej branży. Jeżeli 
wymogi stawiane przez zamawiającego są 
uzasadnione medycznie, to fakt, że nie każ-
dy produkt czy usługa dostępna na rynku 
może je spełnić, nie może zostać uznany za 
ograniczenie uczciwej konkurencji. 

Należy wskazać, że wyżej omówiony ko-
munikat MZ jest niespójny nie tylko ze sta-
nowiskiem prezesa UZP, ale również z do-
robkiem Krajowej Izby Odwoławczej. Izba 
w wyroku z 22 marca 2010 roku (sygn. akt. 
KIO 169/10) zauważa kontrowersje i wąt-
pliwości związane z dokładną porównywal-
nością preparatów biopodobnych, wskazu-
jąc na prawo zamawiającego – szpitala do 
ograniczenia nazwy zamawianego leku do 
nazwy handlowej, jeżeli jest to uzasadnione 
względami medycznymi, oraz dostrzegając 

Należy rozważyć 
rekomendacje,  
które mogą  
zwiększyć 
autonomię lekarza, 
świadomy udział 
pacjenta w procesie 
leczenia oraz zapew-
nienie bezpieczeństwa 
farmakoterapii.
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przyczyny medyczne właśnie w przypadku 
zamiany leków biologicznych (szczególnie 
w przypadku, gdy lek biopodobny znajdu-
je się krótko na rynku). W związku z tym 
widać spójność stanowiska prezesa UZP 
oraz ww. orzeczenia KIO z wytycznymi 
EMA oraz prawodawstwem innych wyżej 
opisanych państw członkowskich – jako 
kierujące się zapewnieniem bezpieczeństwa 
pacjenta oraz swobody lekarza w celu za-
gwarantownia pacjentowi terapii o spraw-
dzonym pro�lu bezpieczeństwa. 

W naszej ocenie stanowisko resortu zdro-
wia nie bierze pod uwagę potencjalnych 
konsekwencji dla zdrowia pacjentów pły-
nących z automatycznego zamieniania 
produktów biologicznych i biopodobnych. 
Co więcej, krytycznie należy się odnieść do 
formy, w jakiej MZ obwieściło nowe zasa-
dy. Z punktu widzenia stanowienia prawa 
wykorzystanie do tego komunikatu należy 
uznać za niepokojące. Ministerstwo w real-
ny sposób zmieniło proces leczenia pacjen-
tów. Ograniczona została swoboda wybo-
ru leków w ramach programów lekowych. 
Każda tak poważna ingerencja, wpływają-
ca na stosowaną wobec wielu pacjentów 
terapię, powinna znaleźć odzwierciedlenie 
w akcie prawa powszechnego – rozporzą-
dzeniu lub ustawie.
 
REKOMENDACJE
Jak widać, w Polsce mamy do czynienia 
z praktycznymi problemami dotyczącymi 
stosowania leków biologicznych. Krajowe 
przepisy w obecnym kształcie oraz praktyka 
organów stosujących prawo nie gwarantują 
lekarzowi autonomii medycznej, potrzeb-
nej do należytego sprawowania swojej roli 
– co jest niespójne z wytycznymi unijnymi 
oraz dorobkiem innych państw unijnych. 
W związku z tym powstają wątpliwości 
w przedmiocie tego, czy rzeczywiście do-
chodzi do właściwego przestrzegania praw 
pacjenta. W związku z tym należy rozważyć 
rekomendacje, które mogą zwiększyć auto-
nomię lekarza, świadomy udział pacjenta 
w procesie leczenia oraz zapewnienie bez-
pieczeństwa farmakoterapii.
	Jak wskazano wyżej, za zasadne należy 
uznać wyodrębnienie de�nicji leku biolo-
gicznego oraz leku biopodobnego.

	Drugim działaniem powinno być 
wzmocnienie autonomii lekarza w ramach 
stosowania leków biologicznych w wa-
runkach leczenia szpitalnego. Tutaj klu-
czowa jest praktyka organów stosujących 
przepisy prawa oraz odpowiadających 
za kształtowanie polityki zdrowotnej – 
wprowadzenie de�nicji leku biologiczne-
go z pewnością wzmacniałoby gwarancję 
decyzyjności lekarza.
	Kluczowym elementem jest również 
pozyskanie informacji o leczeniu pacjen-
tów lekami biologicznymi / biopodobnymi. 
W związku z tym za zasadne należy uznać 
wprowadzenie narzędzi gwarantujących 
odpowiednie śledzenie efektów terapii 
uwzględniających zamianę produktów lecz-
niczych. Zagraniczne agendy eksperckie 
w swoich raportach podkreślają niewielką 
liczbę zgromadzonych danych na temat te-
rapii biologicznych oraz potrzebę monito-
rowania stosowania tych preparatów.
	Jedną z metod zbierania informacji 
o leczeniu pacjentów lekami biologicz-
nymi powinna być dobrze prowadzona 
dokumentacja medyczna. Dokumenta-
cja dotycząca pacjenta jest wypełniania 
przez lekarza i powinna zawierać szereg 
informacji kluczowych dla prawidłowe-
go zapewniania świadczeń zdrowotnych. 
Informacje zawarte w dokumentacji są 
istotne zarówno w obrocie wewnętrznym 
(np. w szpitalu, pomiędzy lekarzami i pie-
lęgniarkami), jak i zewnętrznym, związa-
nym przede wszystkim z powiadamianiem 
pacjenta o jego stanie zdrowia. Zawartość 

dokumentacji została określona w § 10 
ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie 
rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji 
medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. 
Jednym z jej elementów jest informacja 
o lekach wraz z dawkowaniem. Nie zosta-
ła natomiast sprecyzowana forma, w jakiej 
lekarz czy pielęgniarka mają ją uzupełnić. 
Z uwagi na specy�kację leków biologicz-
nych, ważna jest nie tylko nazwa substancji 
biologicznej, ale również nazwa handlowa 
leku oraz numer serii. Jedynie to gwaran-
tuje pełną informację kliniczną o leczeniu 
pacjenta i jest to spójne z przepisami unij-
nymi oraz wytycznymi dotyczącymi phar-
macovigilance.
	Kolejnym narzędziem pomocnym przy 
śledzeniu efektów stosowania terapii są 
ogólnokrajowe rejestry medyczne. Stano-
wią one zbiory danych dotyczących pa-
cjentów, obejmujące wizyty, procedury, ba-
dania, leczenie, a przede wszystkim wynik 
terapii. Informacje zgromadzone w kom-
pleksowy sposób i na skalę całego kraju 
mogą być źródłem wiedzy o powodzeniu 
konkretnych terapii oraz impulsem do 
przeprowadzenia dalszych badań. W Pol-
sce funkcjonujących rejestrów jest jednak 
niewiele, a sposób funkcjonowania już ist-
niejących pozostawia wiele do życzenia.

W styczniu 2017 roku Ministerstwo 
Zdrowia opublikowało projekt założeń 
do ustawy o jakości w ochronie zdrowia 
i bezpieczeństwie pacjenta [4]. Przewi-
dują one między innymi prowadzenie 
pełnych rejestrów medycznych. Ich celem 
ma być skuteczne monitorowanie jakości 
świadczeń zdrowotnych i przyczynienie 
się do jej poprawy. Resort zdrowia zakła-
da stopniowe wprowadzanie rejestrów, 
których �nalnie ma być nawet 80. Każ-
dy z nich ma być sporządzony według 
osobnego kryterium, takiego jak pacjenci 
z konkretnym schorzeniem czy poddani 
określonej terapii. Niniejszy postulat na-
leży przyjąć z pewną dozą optymizmu. 
Należy jednak pamiętać, że dla prawi-
dłowego funkcjonowania rejestrów me-
dycznych konieczne jest spełnienie ściśle 
określonych warunków, w tym przezna-
czenie odpowiednich środków na tworze-

Lekarz, jako osoba od-
powiedzialna za leczenie 
pacjenta, powinien decy-
dować o bezpieczeństwie 
zamiany leków biologicz-
nych i mieć do tego pełne 
instrumenty prawne.
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nie i utrzymywanie rejestrów, korzystanie 
z optymalnych rozwiązań technologicz-
nych oraz wprowadzenie odpowiedniej 
metodologii w zakresie zbierania danych 
do takiego rejestru medycznego. 

Jeżeli chodzi o monitorowanie stosowa-
nia produktów leczniczych biologicznych, 
należy zwrócić uwagę na ciekawe rozwią-
zania związane z nazewnictwem leków, 
które wprowadziły Stany Zjednoczone. 
Amerykańska Agencja Żywności i Leków 
(Food and Drug Administration) od kil-
ku lat zajmuje się zamiennością leków, 
publikując liczne raporty i wskazówki 
dotyczące leczenia, w tym zamiany tera-
pii. W styczniu 2017 roku FDA wydała 
najnowsze wytyczne w sprawie nazewnic-
twa produktów biologicznych. Proponują 
one system dwuczłonowej nazwy leku, 
złożonej z nazwy podstawowej i czteroli-
terowego su�ksu. Rdzeń ma być wspólny 
dla wszystkich produktów biopodobnych 
do leku referencyjnego i ma oznaczać 
substancję stanowiącą jego podstawę. 
Przedrostek ma natomiast umożliwić 
identy�kację konkretnego produktu na 
rynku. Pośród zalet takiego nazewnictwa 
wymienia się przede wszystkim prostsze 
grupowanie leków w bazach elektronicz-
nych, a w efekcie ułatwiony dostęp do in-
formacji o różnicach między poszczegól-
nymi produktami.

PODSUMOWANIE
Specy�czny status leków biologicznych 
i biopodobnych powinien zostać szcze-
gółowo uwzględniony w obowiązujących 
regulacjach na poziomie krajowym. Obec-
ny brak stosownych przepisów, jak i sta-
nowienie prawa w drodze komunikatów 
należy ocenić jednoznacznie negatywnie. 
Wprowadzenie presji cenowej oraz pomija-
nie roli lekarza w procesie terapeutycznym 
należy również uznać za zjawiska bardzo 
niepokojące.
	Do szczególnych zagadnień wy-
magających regulacji należy podkre-
ślenie naczelnej roli lekarza w proce-
sie zmiany terapii. Lekarz, jako osoba 
odpowiedzialna za leczenie pacjenta, 
powinien decydować o bezpieczeń-
stwie zamiany leków biologicznych 
i mieć do tego pełne instrumenty prawne. 

	Równie istotna jest kwestia prawa pa-
cjenta do informacji o swoim stanie zdro-
wia, stosowanej terapii i jej zmiany. Pro-
blematyka ta jest poruszana zarówno na 
poziomie unijnym, jak też w przepisach 
wewnętrznych innych państw. W naszej 
ocenie rozwiązaniem będącym jak najbar-
dziej w interesie pacjenta (mając na wzglę-
dzie zapewnienie bezpieczeństwa procesu 
jego leczenia) jest to, aby polski ustawo-
dawca oraz organy stosujące prawo poszły 
tą samą drogą.
	Na zakończenie należy podkreślić ko-
nieczność zbierania informacji o procesie 
leczenia lekami biologicznymi. Fundamen-
talnymi źródłami informacji mogą być tu 
dokładanie uzupełniana dokumentacja 
medyczna oraz rejestry medyczne.
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