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A KÜLÖNFÉLE BIOLÓGIAI  
GYÓGYSZEREK ÉS BIOHASONLÓ 
SZEREK VILÁGÁBAN FONTOS  
A MEGFELELO TÁJÉKOZOTTSÁG

A BIOLÓGIAI GYÓGYSZEREK FORRADALMASÍTOTTÁK 
SZÁMOS SÚLYOS, KRÓNIKUS ÉS  
ÉLETET VESZÉLYEZTETO BETEGSÉG KEZELÉSÉT 

X100 MILLIÓ

A BIOLÓGIAI GYÓGYSZEREK ÖSSZETETT 
GYÓGYSZEREK1

A BIOHASONLÓ SZEREK BIZTONSÁGOSSÁGÁNAK ÉS HATÁ-
SOSSÁGÁNAK MEGHATÁROZÁSÁBAN AZ IMMUNOGENITÁS 
KULCSSZEREPET JÁTSZIK5
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AZ ORIGINÁLIS BIOLÓGIAI GYÓGYSZERROL BIOHASONLÓ  
SZERRE TÖRTÉNO VÁLTÁS GYÓGYSZERVÁLTÁST IS JELENTHET

AZ ÖSSZETETTSÉG SZÁMOKBAN:

A SZÁMOS KÜLÖNBÖZO BIOHA-
SONLÓ SZER ÖSSZETETT VILÁGA

A BIOHASONLÓ SZEREK NEM AZ 
ORIGINÁLIS BIOLÓGIAI GYÓGY-
SZEREK GENERIKUS VÁLTOZATAI

A biológiai gyógyszereket élő szervezetek állítják elő, és ezáltal nagyon érzékenyek a gyártás körülményeire.

A biológiai gyógyszerek előállítása extrém 
összetett folyamat, aminek során akár

A kiindulási anyagok és a gyártási folyamatok
legkisebb változásai is a komplex szerkezet és 
funkció jelentős különbségeihez vezethetnek4

is sor kerül, 
szemben az

a hagyományos 
gyógyszerek előállí-
tása során1

ACETILSZALICILSAV
(KÉMIAI GYÓGYSZER):

21 ATOM 788 ATOM

250
ellenőrző
vizsgálatra

900
biológiai gyógyszer, köztük biohasonló 
szerek állnak klinikai fejlesztés alatt2

Az immunogenitás egy 
terápiás fehérjével, például 

originális biológiai  
gyógyszerrel vagy  

biohasonló szerrel szemben 
kialakuló nem kívánt  

immunválasz.6

Crohn-betegségben illetve egyéb 
immunmediált kórképekben szenvedő 

betegek körében végzett vizsgálatok 
eredményei szerint, jól kontrollált  
állapotú betegek esetében egyik  
originális bológiai készítményről  
a másikra váltás befolyással volt  

a klinikai kimenetelre. 10,11,12

Nem állnak rendelkezésre hosz-
szú távú adatok a klinikai kime-
netellel nem összefüggő okok 

miatt originális biológiai  
gyógyszerről biohasonló szerre 

átállított betegek állapotáról.13,14

Az originális biológiai gyógyszer   
és egy vagy több biohasonló szer 

közötti ismételt váltás növelheti az 
immunogenitást, ami negatív hatást 

gyakorolhat a beteg egészségi  
állapotára.5

Orvosszakmai társaságok állásfog-
lalásai szerint azoknál a betegeknél, 

akiknek állapotát egy biológiai gyógy-
szer megfelelően kezeli, nem szabad 

másik biológiai készítményre (így 
biohasonló szerre sem) váltani.  15,16

*Az immunogenitási adatok a magas kockázatú betegcsoportokról az alacsony kockázatú populációkra extrapolálhatók, klinikai körülmények között.9

Az immunogenitás csökkent-
heti a biológiai gyógyszer 

hatásosságát vagy  
a szervezetben termelődő 

neutralizáló faktorok révén 
súlyos mellékhatások kialaku-

lását idézheti elő.7

A biohasonló szer immuno- 
genitási profilja különbözhet 
annak az originális biológiai 

gyógyszernek az immunogeni-
tásától, amelynek  

másolására készült.8

Az immunogenitás megfelelő 
kimutatása csak klinikai vizsgála-

tokkal lehetséges*; ezeket  
a vizsgálatokat az immunogeni-

tási profil apró változtatásaira  
legérzékenyebb betegpopuláci-

óban kell elvégezni.5

egy originális biológiai gyógyszerről
nem lehetséges pontos másolatot
létrehozni3

A különböző gyártók  
által előállított biohasonló 
szerek különböznek az 
originális gyógyszertől és 
egymástól is.

világszerte több  mint 

400
vállalat foglalkozik  biohasonló
szerek fejlesztésével2

50
ellenőrző
vizsgálattal

TÖBB MINT

20 000 ATOM

INZULIN  
(KEVÉSBÉ ÖSSZETETT  

BIOLÓGIAI GYÓGYSZER):

MONOKLONÁLIS ANTITEST 
(ÖSSZETETTEBB BIOLÓGIAI 

GYÓGYSZER):

A biológiai gyógyszerek élő szervezetekből
vagy sejtekből előállított összetett gyógyszerek. 
Ide tartoznak a vakcinák, az inzulin, a hormonké-
szítmények és a monoklonális antitestek1

Több mint

350 MILLIÓ EMBER
részesült világszerte biológiai gyógyszerekkel végzett keze-
lésben pl. cukorbetegség, rheumatoid arthritis,  
Crohn-betegség és bizonyos rosszindulatú daganatok miatt1


