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Biológiai gyógyszerek

• Hatóanyag biológiai eredetű
• Hatóanyagot biológiai organizmus állítja elő

• VÉRKÉSZÍTMÉNYEK

• PLAZMAKÉSZÍTMÉNYEK

• IMMUNOLÓGIAI KÉSZÍTMÉNYEK

• VAKCINÁK, ANTISZÉRUMOK

• FEJLETT TERÁPIÁS KÉSZÍTMÉNYEK

• REKOMBINÁNS FEHÉRJÉK

• MAB-OK, FÚZIÓS FEHÉRJÉK, HORMONOK, CITOKINEK

• HUMÁN ÉS ÁLLATI EREDETŰ KÉSZÍTMÉNYEK

• HORMONOK, HEPARINOK, ENZIMEK

• EGYÉB BIOLÓGIKUMOK

• ALLERGÉNEK

Biohasonlók



Biológiai készítmények gyártása

Sejtkultúra Termék kinyerése Tisztítás Bulk DS

Felolvasztás Formulálás Szűrés Letöltés Ellenőrzés
Címkézés,
csomagolás

Fermentáció és tisztítás

Letöltés és kiszerelés



Recombináns DNS technológia



Rekombináns fehérjetermelés



Biológiai készítmény vs. kismolekulás 

gyógyszer
Biológikum Kismolekulás gyógyszer

A fehérjét egy sejtes rendszerben állítják elő, a 
bioszintézis és a tisztítás nem pontosan 
megismételhető, variabilitás várható

Standardizált kémiai reakciókkal jól meghatározott és 
jellemezhető molekula szintézise

Nagy, komplex molekulák (harmadlagos,
negyedleges szerkezet)

Általában kis méret, egyszerű szerkezet

Több izoforma lehet, pontos karakterizálás nem 
lehetséges

Általában homogén preparátumok

Stabilitást több tényező beolyásolja (fény, hő, 
rázkódás…)

A termék többnyire stabil

A referencia molekula pontos másolatának 
elkészítése nem lehetséges

Pontos másolat készíthető



Biohasonlók

• Nem generikus - biohasonló

• „follow-on biologics” (USA) ; „subsequent-entry-biologic” 
(Canada)

• Miért csak hasonló? 
• Komplex szerkezet, jellemzés nem teljes

Olyan biológiai gyógyszer, amely egy forg. eng.-el rendelkező készítmény (referencia 
készítmény) hatóanyagának másik verzióját (nem tökéletes másolatát) tartalmazza. 
A biohasonló esetén a hasonlásogot bizonyítani kell quality, biológiai aktivitás, 
biztonságosság és hatásosság szempontjából egy átfogó összehasonlító vizsgálattal. 



Biohasonlók története

1998
„Concept paper” a 
biotech termékek 
összehasonlíthatóságáról

2001
„similar biological
medicinal
product” a 
2001/83/EC-ben

2005
„Overarching
guideline” az EMA-tól

2006
Első biohasonló –
Omnitrope
(somatropin)

2007
Első biohasonló 
Kanadában és 
Japánban

2015
Első biohasonló az  
USAban - Zarxio
(filgrastim)



Australia Canada EU Japan S. Koreas US
Adalimumab 1 1
Calcitonin 1*
Enoxaparin sodium 2
Epoetin alpha 3 1
Epoetin lambda 3
Epoetin zeta 2
Etanercept 1 1 2 2 1
Filgrastim (G-CSF) 3 1 9 3 1
Follitropin alpha 2
Glucagon 1*
Hyaluronidase 1*
Infliximab 1 2 3 1 1 2
Insulin glargine 1 1 2 2 1*
Rituximab 2 1
Somatropin 2 1 2 1 1 1*
Teriparatide 2
Trastuzumab 1
Total 11 6 32† 8 6 10

Biohasonlók régiónként

*Approved via 505(b)(2) pathway before the dedicated biosimilars 351(k) pathway was established.
†Two later withdrawn within EU for commercial reasons (one filgrastim, one somatropin)

http://www.quintiles.com/microsites/biosimilars-knowledge-connect/biosimilars-by-region



Lépésről-lépésre megközelítés a 

biohasonlóság demonstrálására

• Azonos termék nem készíthető
• Biohasonló gyártó nem fér hozzá az originátor gyártó 

gyártásleírásához

• Komplexitás

• Élő szervezet termel

• Sajátosság a varibilitás

• „Head-to-head” összehasonlítás 

• „Nincs klinikailag jelentős különbség”



Biohasonló fejlesztés

1. QTTP meghatározás

Sok referencia termék tétel analízise a QTPP (Quality Target
Product Profile) meghatározásához

2. Igazítás

A gyártási folyamat beállítása olyan módon, hogy a termék 
megfeleljen a határértékeknek

3. Összehasonlítás

Extensive comparability analysis between the reference
product and the biosimilar by several physicochemcial and 
biologic tests

4. Igazolás

A termék farmakokinetikai, biztonságossági és hatékonysági 
szempontból megfeleltethető az originátornak



Mennyire hasonló a hasonló? 

• Aminosav szekvencia, gyógyszeradagolás, beadás módja: teljes egyezés

• Hatóanyag biológiai és molekuláris jellemzői: hasonló

• Különbségek a hatáserősségben, gyógyszerformában, formulációban, 
segédanyagokban: igazolt

• A jobb hatékonyság érdekében történt változtatások: nem megengedett



Originális vs. biohasonló beadvány

https://www.sandoz.com/our-work/biopharmaceuticals/development-biosimilars



Monoklonális antitestek jellemzése

Variábilis régió jellemzői
- Deamidálás
- Oxidáció
- N-terminális pyro-glu
- Glikoziláció
- Glikáció
- Konformációs változások

Fizikokémiai jellemzők
- Szerkezet 
- Molekulatömeg
- Tisztaság / szennyezések
- Töltéseloszlás
- Hidrofobicitás
- O- és N-glikánok

Konstans régió jellemzői
- Deamidálás
- Oxidáció
- Acetilálás
- Glikoziláció
- Glikáció
- Konformációs változások
- C-terminális lizin
- Diszulfidhidak
- Fragmentálódás

Biológiai/funkciónális jellemzés
- Target antigén kötés
- Fc gamma/FcRn kötés
- Antigén neutralizáció
- Fab-asszociált tulajdonságok (oldékony ligand

semlegesítés, receptor aktiválás, apoptózis
indukálása)

- Fc-asszociált funkciók (ADCC és CDC)

(ADCC: antigen dependent cell mediated cytotoxicity; CDC: 
complement mediated cytotoxicity)



Biohasonlóság bizonyítása – totality of 

evidence
• Átfogó fizikokémiai és biológiai jellemzés

• (Összehasonlító gyorsított stabilitásvizsgálatok – rejtett különbségek feltárása 
(bomlási útvonalak))

• Nem-klinikai vizsgálatok
• In vitro funkcionális vizsgálatok, in vivo ha szükséges

• PK és PD
• PK összehasonlító vizsgálat szenzitív és homogén populációban (ha lehetséges, 

egészséges önkéntesek)

• Igazoló hatássossági/biztonságossági vizsgálatok
1. Jól tervezett, randomizált, parallel group, általában equivalence vizsgálat

2. A vizsgálati populáció legyen reprezentatív a vizsgálandó indikációra és érzékeny 
az esetleges különbségekre

3. Végpontok az esetleges különbségre, és nem önmagában hatásosságra



Indikáció extrapoláció

• Adott indikációban gyűjtött efficacy/safety adatok felhasználhatósága 
egy másik, a referencia termék  SPC-ben szereplő indikációra

• Biztonságosság és hatásosság extrapolálható, ha a hasonlóság 
bionyított a gyógyszerminőségi szinten, illetve  az in vitro 
funkcionális teszteket klinikai adatok egészítik ki egy indikációban

• Tudományos alátámasztás

• Klinikai tapasztalat, szakirodalmi hivatkozás rendelkezésre áll

• Hatásmechanizmus tisztázott mindkét indikációban

• Bizonyíték, hogy az első indikáció reprezentatív a következőre 
nézve biztonságosság/hatásosság szempontjából

• Az indikáció extrapoláció mindig egyedi döntés a bizonyítékok 
összességére (totality of evidence) alapozva



• CT-P13 – infliximab biosimilar

• Mindegyik indikációban elfogadott Dél-Koreában és Európában

• Klinikai vizsgálat csak rheumatoid arthritisben

• Összehasonlító PK vizsgálat spondylitisben

• Kis különbség az ADCC-ben
• EMA: klinikailag nem jelentős

• Health Canada: Crohn betegségben és ulcerativ colitisben összefügg a 
hatásmechanizmussal – eredetileg nem engedélyezte ezekben az indikációkban 

Indikáció extrapoláció - nehézség



Immunogenitás

A biológikumok legjelentősebb kockázati 
tényezője az immunogenitás

• Komplex szerkezetű molekulák – az 
immunrendszer felismeri

• Lehetetlen előrejelezni – a teljesen 
humanizált mAb-ok is okozhatnak 
immunreakciót

• Hosszan fennáll a veszély – kockázati 
ablak sokáig nyitva van

• Immunogenitási adatok a dosszié 
kötelező részét képezik

• Biohasonlók esetén a kockázat jóval 
kisebb



Immunogenitás - következmények

Immunválasz következményei

• Anti-drug antibodies (ADAs) – átmeneti/fennmaradó hatás a
hatásosságra/biztonságosságra

• Klinikai hatás
• Anaphylaxis, hyperszenzitivitás, infúziós reakciók, hatásosság csökkenése vagy elvesztése, 

autoimmun betegség

Fontos tényezők: 

• A beteggel és a betegséggel összefüggő (genetikai háttér, kor, egyéb 
gyógyszerek…)

• Termékkel összefüggő (szennyeződések, aggregáció, fehérjeszerkezet…)

Valid ADA teszt fontos!

Robusztus RMP és post marketing vizsgálatok fontosak! 



Biohasonlók elfogadottsága

• Lassú elfogadás – klinikusok bizonytalansága a hatásossággal, 
biztonságossággal, felcserélhetőséggel kapcsolatban

• Epoetin: kicsi elfogadottság

• Filgrastim: jelentősen nagyobb elfogadottság

• OK: 85% filgrastim kemoterápia által kiváltott neutropenia
kezelésére: hatékonyság egyértelmű az egyes paciensekben

http://www.ogyei.gov.hu/dynamic

/biohasonlo_gyogyszerek_EMA.pdf



NOR-SWITCH klinikai vizsgálat

• http://www.mundipharma.com/docs/default-source/default-document-library/161019-ueg-press-release-final.pdf?sfvrsn=0

Infliximab:
- Rheumatoid arthritis
- Felnőttkori Crohn-betegség
- Gyermekkori Crohn-betegség
- Colitis ulcerosa
- Gyermekkori colitis ulcerosa
- Spondylitis anlylopoetica
- Arthritis psoriatica
- Psoriasis

Randomizált klinikai vizsgálat a betegség rosszabbodásának értékelésére, az 
összes indikációban olyan felnőtteken, akiket Remicade-ről (originator) 
Remsima-ra (biohasonló) állítottak át. 



• 52 hetes vizsgálat

• A betegek legalább 6 hónapig kapták a referencia terméket, ezután 1:1 
randomizálás Remicade:Remsima

• A független vizsgálatot a norvég kormány finanszírozta

• A cél a hatásosság, biztonságosság és immunogenitás értékelése a váltás 
után

• Randomizált, kettősvak, kontrollált, parallel-csoportos, multicentrikus, 
fázis IV, non-inferiority összehasonlító vizsgálat

• 481 felnőtt beteg

NOR-SWITCH klinikai vizsgálat



• Eredmények: 

NOR-SWITCH klinikai vizsgálat

Remicade Remsima

Betegség rosszabbodása 53 (26.2%) 61 (29.6%) Non-inferiority: OK

Gyógyszer-ellenes antitestek 17 (7.1%) 19 (7.9%) Mellékhatások: OK

Mit nem vizsgált a study? 
- Töbszörös váltás – oda-vissza 
- Váltás több biohasonló között



Fecserélhetőség

• EMA nem foglal állást: nemzeti hatósági feladat

• OGYÉI javaslata:

• Kezelőorvos felügyelete mellett és a beteg tájékoztatását követően

• Naív és kezelt betegek esetén is

• Biohasonló originátorra és fordítva is felcserélhető

• Biohasonló-biohasonló cserét nem javasoljuk



Finanszírozás

• Biológiai gyógyszerek: globális forgalom 15-20%-a

• Évi 12-15% növekedés

• Magyarországi támogatott gyógyszerkör: 900 hatóanyag
• Kb. 50 biológiai (6%), többnyire tételes kórházi finanszírozásban érhetők el
• Kb. 50-60 milliárd Ft/év

• Biohasonlók: 10-35%-al kedvezőbb ár

• Kisebb árverseny, mint a generikumoknál
• kevés molekula versenyez
• Olcsó = gagyi? 
• Kisebb országokban az originátor is lehet kedvezőbb árú: nagy piacokon magas 

bevétel



Finanszírozás

• OEP, 2011: Biotechnológiai licit (ha van biohasonló)

• A korábban elkezdett kezelések az eredeti gyógyszerrel folytathatók!

• Kórházi felhasználású készítmények: közbeszerzés

• Biohasonló küszöb: 

• Első 30%

• Második 20%

• Harmadik 10% árengedmény



Gyógyszerészek szerepe

• Biohasonló koncepció ismerete

• Kockázatok megértése

• Folyamatos önképzés – gyorsan változó piac, jelentős növekedés az 
elkövetkező években

• Utánkövethetőség (minden biológiai készítményre)




