Biyobenzerler
DOKTOR HAKAN ERDEM
MEDICANA INTERNATONAL ANKARA HASTANESİ

BİYOBENZERLER


Biyobenzer (biosimilar) ürünler, bir sağlık otoritesi tarafından daha önce ruhsatlandırılmış
bir biyofarmasötik ürün ile ileri derecede benzerlik taşıyan biyolojik ilaçlar



Biyofarmasötikler canlı organizmalardan üretildikleri için farklılık gösterirler

A.Rischin,A.J.K. Östö̈r Inflammopharmacol (2017) 25:177–184

BİYOBENZERLER


Orjinal veya referans ürünü olabildiğince benzeyen geliştirilmiş biyolojik ürünler (EMA 2012)


Canlı hücrelerde üretilen ve dolayısıyla önemli doğal değişkenliğe sahip



Yaklaşık 150 kDa büyüklüğünde, büyük, karmaşık yapılardır (Declerck 2012; EMA 2014; FDA 2015;
Kozlowski ve ark. 2011; O’Riordan ve Elton 2016; WHO 2009)



Eşdeğer etkinlik ve güvenliği belirlemek için sıkı düzenleyici süreçlerin gerekiyor (Mysler ve
ark. 2016)



Belirli ülkelerde resmi düzenleme yollarını takip etmeden geliştirilen biyolojik eşdeğerler,
biyomimetikler veya tasarlanmış kopyalar


Kalite kontrolünden yoksun



Potansiyel güvenlik ve etkinlik kaygıları (Ghia et al. 2015)
A.Rischin,A.J.K. Östö̈r Inflammopharmacol (2017) 25:177–184

BİYOBENZERLER


FDA, onaylanmış bir biyolojik ürüne (“referans”, “kaynak” veya “biyoüretici” ürününe )“çok benzeyen” bir biyo-kimyasal ürün olarak
biyobenzeri tanımlar



Referans ürüne kıyasla güvenlik veya etkinlik açısından “klinik olarak
anlamlı fark yoktur”



Biyolojik Fiyat Rekabet ve İnovasyon (BPCI) Yasası'nın 2009'da ABD
Kongresi tarafından maliyetleri düşürmek ve böylece hastaların biyolojik
erişimi arttırmak için çıkartılması, biyobenzer sayısını arttırmış



Biyobenzerlerin gelişimine yol açan bir başka faktör de, FDA tarafından
tanımlanan birkaç biyolojik ilaç için münhasırlık döneminin bitmesi
A.Rischin,A.J.K. Östö̈r Inflammopharmacol (2017) 25:177–184

BİYOBENZER RUHSATLANDIRMA KRİTERLERİ



Tam kimya, üretim ve kontrol (CMC)
karakterizasyonunu



Klinik öncesi verileri



Farmakokinetik verileri



En az bir klinik çalışma

S. Louis Bridges Jr. ARTHRITIS & RHEUMATOLOGY Vol. 70, No. 3, March 2018, pp 334–344

BİYOBENZER RUHSATLANDIRMA KRİTERLERİ

GELİŞTİRİLEN BİYOBENZERLER

A.Rischin,A.J.K. Östö̈r Inflammopharmacol (2017) 25:177–184

FDA ONAYLANAN BİYOBENZERLER


ABD'de biyobenzerlerin isimlendirilmesi, tescilsiz bir isim ve ardından 4 harfli bir ek
kullanır,



Aralık 2017 itibariyle, FDA romatolojik ve diğer inflamatuar hastalıklar için 6'sı tümör
nekroz faktörü (TNF) inhibitörü olan 9 biyobenzer onaylamıştır:


Infliximab-dyyb (Inflectra),



Infliximab-abda (Renflexis)



Infliximab- qbtx (Ixifi)



Etanercept-szzs (Erelzi)



Adalimumab-adbm (Cyltezo)



Adalimumab-atto (Amjevita)

BİYOBENZERLERİN ZAMAN ÇİZGİSİ

A.Rischin,A.J.K. Östö̈r Inflammopharmacol (2017) 25:177–184

BİYOBENZERLİK İÇİN KAVRAMLAR


Ekstrapolasyon




İkame




Bir endikasyon için klinik benzerlikler gösterdikten sonra, bsDMARD daha önce boDMARD
tarafından elde edilen diğer tüm endikasyonlar için onaylanmıştır

Reçete edilen bir markalı ilacın, esas olarak hekim müdahalesi olmaksızın eczacı tarafından
gerçekleştirilen aynı veya benzer aktif maddenin farklı bir müstahzarı ile değiştirilmesi

Değiştirebilirlik


Belirli bir klinik ortamda ve inisiyatifte veya reçete yazan kişinin onayıyla herhangi bir hastada aynı
klinik etkiyi elde etmesi beklenen bir ilacı diğerine değiştirmeye yönelik tıbbi uygulama



bsDMARD'ların, advers olaylar ve immünojenisite riskinde artış olmaksızın, herhangi bir etkinlik kaybı
veya değişikliği olmaksızın boDMARD'lar ile değiştirilebileceğini varsayar
Roy Fleischmann, ARTHRITIS & RHEUMATOLOGY Vol. 70, No. 3, March 2018, pp 323–32

BİYOBENZER GELİŞTİRİLMESİ


Spesifik olarak, bir bsDMARD, boDMARD'a yapı, biyolojik aktivite, etkinlik ve
güvenlik profilleri açısından benzer özellikleri göstermek zorunda



Tıp otoriteleri de ekstrapolasyon prensibine izin veriyor.



Günlük pratikte halihazırda mevcut olan CT-P13, RA'da bir faz III çalışması ve
ankilozan spondilitte (AS) bir faz I çalışması ile değerlendirilmiş



Romatoloji alanında ekstrapolasyon genellikle kabul edilmektedir, çünkü
romatoloji alanında birçok çalışma yapılmış

Toussirot E, Marotte H. RMD Open 2017;3:e000492

BİYOBENZERLER GELİŞTİRİLMESİ


FDA onayı için, biyobenzer, biyo-orijinale bazı farklılıkların bulunmasına
rağmen, güvenlik ve immünojenisite ile eşdeğer olmalı



FDA, bir konakçı hücre seçiminde farklılıklara izin verir



Biyo-orijinal ve biyobenzer arasındaki üretimdeki farklılıklar olabilir



Biyo-orijinal veya biyobenzer kullanımının, benzer güvenlik sonuçlarıyla
birlikte klinik yararı olan benzer oranlar sağlayacağını gösteren birçok
çalışma var


Aktif romatoid artritli (RA) hastalarda referans adalimumab ile adalimumab
biyobenzeri SB5 karşılaştırılma çalışması;



Metotreksat'a yetersiz yanıtı olan hastaların biyo-orijinal biyobenzerlere yanıt
verme ve tolere etme şansları benzer
Roy Fleischmann, ARTHRITIS & RHEUMATOLOGY Vol. 70, No. 3, March 2018, pp 323–32

BİYOBENZERLERİN KARŞILAŞTIRMA
ÇALIŞMALARI
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Hendrik Schulze-Koops and Alla Skapenko Rheumatology 2017;56:iv30-iv48

Hendrik Schulze-Koops and Alla Skapenko Rheumatology 2017;56:iv30-iv48

Hendrik Schulze-Koops and Alla Skapenko Rheumatology 2017;56:iv30-iv48

Hendrik Schulze-Koops and Alla Skapenko Rheumatology 2017;56:iv30-iv48

Hendrik Schulze-Koops and Alla Skapenko Rheumatology 2017;56:iv30-iv48

Hendrik Schulze-Koops and Alla Skapenko Rheumatology 2017;56:iv30-iv48

Infliximab (Remicade) biyobenzerler CT-P13 (Remsima ve Inflectra) ve SB2 (Flixabi) ve etanersept (Enbrel)
biyobenzer SB4 (Benepali) ile fiziksel, biyolojik ve klinik özellikleri açısından yakın benzerlik var

BİYOBENZERLER HAKKINDA TARTIŞILAN
DURUMLAR


Biyobenzerler klinik kullanımda yer değiştirme, ekstrapolasyon ve birbirinin yerine
geçebilirliği tartışılmakta



Biyobenzere geçildiğinde, etki eksikliği ya da olumsuz bir olay görülebilir


DANBIO kayıt kütüğünde ortalama 6.8 yıl boyunca infliximab tedavisi almış 802 RA
hastasının ülke çapında infliximab’ın biyobenzerine (CT-P13) tıbbi olmayan bir geçişin
sonuçları


132 hasta (% 16.5) ilacı bırakmış


71 hasta etkisizlik ve 37 hasta advers olay



Hollanda'da yapılan benzer bir çalışmada hastaların % 24'ü CT-P13'ü bırakmış



Norveç'teki NOR-SWITCH çalışmasında biyobenzer ile tedavi edilen hastaların % 30'unda
hastalık alevlenmesi
Roy Fleischmann, ARTHRITIS & RHEUMATOLOGY Vol. 70, No. 3, March 2018, pp 323–32

BİYOBENZERLER HAKKINDA TARTIŞILAN
DURUMLAR


DANBIO da bu durum “nocebo”etki


Hastanın kendi olumsuz beklentileriyle ve / veya klinik personelden gelen olumsuz önerilerle
ortaya çıkan olumsuz bir semptom



CT-P13'e geçişin hastalık aktivitesini olumsuz etkilemediği” sonucu



“DANBIO hastaların% 16,5'inin, Hollanda'dan yapılan çalışmada % 24'ünün ve NORSWITCH çalışmasında % 30'unun olumsuz bir sonuç önemli



Biyo-orijinal ve biyobenzer arasındaki farklılıklar nedeniyle farklı klinik ve güvenlik yanıtı
vermesi olası?????



İnfliximaba geri dönüşteki yanıt, tolerasyon bidirilmemiş????
Roy Fleischmann, ARTHRITIS & RHEUMATOLOGY Vol. 70, No. 3, March 2018, pp 323–32

BİYOBENZERLER HAKKINDA TARTIŞILAN DURUMLAR


NOR-SWITCH


Hem tıbbi olmayan değiştirme hem de biyobenzerlerin ekstrapolasyonunu desteklemek için en fazla alıntı
yapılan “gerçek hayat” çalışması,



infliximab kökenli olandan biyobenzer CT-P13'e geçişin etkinliğini, güvenliğini ve immünojenisitesini incelemek
için tasarlanmış



52 haftalık randomize, çift kör ve non-inferiyorite çalışması



En az 6 ay boyunca infliximab orijinatör ile stabil tedavi gören ve daha sonra infliximab ve
biyobenzerine (CT-P13) randomize edildiği 482 hasta



Primer sonlanım noktası ≥% 30 oranında kötüleşen hastalık



Hastaların yüz elli beşinde (% 32) Crohn hastalığı, 93 (% 19) ülseratif kolit, 91 (% 19) spondiloartrit, 77 (%
16) RA, 30 (% 6) psoriatik artrit ve 35 (% 7) kronik plak psoriazisi



Hastaların dört yüz sekizi protokolü tamamlamış
Roy Fleischmann, ARTHRITIS & RHEUMATOLOGY Vol. 70, No. 3, March 2018, pp 323–32

BİYOBENZERLER HAKKINDA TARTIŞILAN DURUMLAR


NOR-SWITCH çalışması bu 5 hastalıkta (Crohn hastalığı, ülseratif kolit, RA,
psoriatik artrit ve psoriazis) biyobenzer infliksimabın biyo-orijinal
infliksimabın daha düşük etkiye sahip olmadığını göstermede yetersiz



Spondiloartrit için daha düşük etki olmadığı gösterilmiş



Tüm 6 hastalık gruplandırıldığında daha düşük etki yok



Çalışmanın önemli kısıtlılıkları var


Açık etiketli ve gücü düşük, çoğu endikasyonda düşük sayıda hasta ve
alevlenmenin tanımları zayıf
Roy Fleischmann, ARTHRITIS & RHEUMATOLOGY Vol. 70, No. 3, March 2018, pp 323–32

BİYOBENZERLER HAKKINDA TARTIŞILAN DURUMLAR



CT-P13 veya SB2 ile ilgili çalışmaların açık etiket fazı sırasında sadece
boDMARD'lardan bsDMARD'lara yapılan değiştirmeler değerlendirilmiş



Psöriazisli hastalarda etanersept boDMARD'dan bsDMARD'a çoklu
değişim değerlendirilmiş



Bir biyofarmasötik maddenin ikame edilebilir ve / veya değiştirilebilir
olduğu konusunda kim karar vermelidir?

Toussirot E, Marotte H. RMD Open 2017;3:e000492

DEĞİŞTİRME NEDENLERİ




Bir biyolojik ajana cevap kaybı


Advers olay meydana geldiğinde;



İmmünojenisite ile ilgili klinik yanıt kaybı veya yan etki;



Tedaviye uyum optimal olmadığında;

Hasta ve / veya doktor tarafından yapılan bir seçimden dolayı

Toussirot E, Marotte H. RMD Open 2017;3:e000492

İMMÜNİJENİTE


BDMARD'ların değişebilirliğiyle ilgili önemli bir sorun, immünojenite



bsDMARD'ların üretim süreci sırasında ortaya çıkan modifikasyonlar, boDMARD'lara kıyasla
ince küçük değişimlere neden olabilir ve anti-ilaç antikorlarını ADAb indüksiyonu ile bir
bağışıklık yanıtını tetikleyebilir.



Bu nedenle bir bsDMARD'ın immünojenisitesi hakkında güçlü veriler gereklidir ve her
bsDMARD'ın geliştirme programına dahil edilir

Toussirot E, Marotte H. RMD Open 2017;3:e000492

 (Infliximab, etanercept veya adalimumab) kendi bsDMARD'larına (sırasıyla CT-P13 veya
SB2, SB4 ve SB5) geçişi değerlendiren uzatma çalışmaları,
 DANBİO ve NOR-SWITCH çalışmasında infliximab veya etanercept için değişim verileri
 Etkinlik , güvenlik ve immünjenisite açısından güven verici

Toussirot E, Marotte H. RMD Open 2017;3:e000492

BİYOBENZERE GEÇİŞ


Düzenleyici kurumlar (EMA ve Gıda ve İlaç Dairesi (FDA))


Otomatik ikame konusunda bir görüş almamış



Otomatik olarak ikame edilecek bir biyobenzer tayin etme yetkisine sahip
değiller



EMA biyobenzere değişim yapmaz ve bu karar her ulusal ajansın yetkisi altında



Her ülke kendi başına öneriler belirler



Genel olarak, eczacılar tarafından ikame yapılmaz.



Tedavi eden hekimlerin güncel görüş boDMARD başlamak



Özellikle stabil hastalığı olan hastalarda, bDMARD'a bir boDMARD'ı sistematik
olarak değiştirmeye yatkın değil
Toussirot E, Marotte H. RMD Open 2017;3:e000492

BİYOBENZERE GEÇİŞ


Tekrarlayan veya geri değişim (referans ürün ile bsDMARD arasındaki
değişimleri tekrarlamak) önerilmez



Biyobenzerle biyo-orjinali arasındaki çoklu DEĞİŞİM olayı




Bir referans bDMARD'dan bir ilk bsDMARD'a ve daha sonra aynı referans ilacın
diğer bsDMARD geçiş önerilmez

Fransa'da ulusal ilaç ajansı, iki bDMARD arasındaki değişebilirliğin belirli
koşullara bağlı olarak önerilebileceğini belirtmiştir:


Hasta açıkça bilgilendirilmelidir



Uygun klinik sürveyanstan yararlanabilir



Biyolojik ilaç izlenebilirliği garanti altına alınmalıdır

Toussirot E, Marotte H. RMD Open 2017;3:e000492
Roy Fleischmann, ARTHRITIS & RHEUMATOLOGY Vol. 70, No. 3, March 2018, pp 323–32

BİYOBENZERLERİN KULLANIM ÖNERİLERİ


Kay ve ark. konsensüs bildirisinde biyobenzerlerin kullanımı



Neden, ne zaman ve nasıl kullanılacağını açıklayan sekiz öneri



Öneriler genellikle düşük seviyeli kanıtlarla desteklenmiş


Maliyet,



Ekstrapolasyon,



Biyo-orijinatörden biyobenzerlere geçiş,



Biyobenzerden ikinci biyobenzerlere geçiş



Biyo-orijinatör ile çoklu biyobenzerler arasındaki çoklu geçişler
Roy Fleischmann Nature Reviews Rheumatology 13, 701–703 (2017)

BİYOBENZERLERİN KULLANIM ÖNERİLERİ
Tanım

Kanıt tipi

Kanıt
derecesi

Daha fazla kanıt
gerekesinimi

1

Biyobenzerler, sağlık sistemi ve hastaya herhangi bir fayda sağlamak için biyoorijinatörlerinden çok daha ucuz olmalıdır.

Açık klinik değerlendirme
olmaksızın uzman görüşü

5

Evet

2

Biyobenzerler, uygun hastaları biyo-orjinatörlerle aynı şekilde tedavi etmek için
kullanılabilir.

Bireysel RCT

1

Hayır

3

Biyobenzerlere karşı anti-ilaç antikorlarının klinik uygulamada ölçülmesine gerek
yoktur.

Bireysel kohort çalışması
(düşük kaliteli RCT dahil)

2 veya 3

Hayır

4

Faz III çalışma sonuçları yayınlandığında klinik öncesi ve faz I deneme sonuçları
şeffaflaştırılmalıdır.

Açık klinik değerlendirme
olmaksızın uzman görüşü

5

Hayır

5

Bir biyobenzerin etkililiğine ve güvenliğine ilişkin verilerin bir endikasyondan
diğerine ekstrapolasyonu mantıklıdır.

Açık klinik değerlendirme
olmaksızın uzman görüşü

5

Evet

6

Biyo-orijinatörden biyobenzerlere tek bir ilaç değişimi mantıklıdır.
Biyobenzerler arasında geçiş yapmak makul

Bireysel RCT
Bireysel RCT

1
1

Evet
Evet

7

Kayıtlar kütüklerinde çoklu biyobenzer değişimleri ele alınmalıdır.

Açık klinik değerlendirme
olmaksızın uzman görüşü

5

Evet

8

Sağlık hizmeti sağlayıcısı ve hasta bilgisi olmadan bir ilaç değişimi yapılmamalıdır.

Açık klinik değerlendirme
olmaksızın uzman görüşü

5

Hayır

Roy Fleischmann Nature Reviews Rheumatology 13, 701–703 (2017)

No

BİYOBENZERLERİN KULLANIM ÖNERİLERİ


Kay ve arkadaşlarının önerdiği öneriler gerçekten doğru olabilir, ancak
verdikleri kanıtlarla teyit edilemez ve gelecekteki verilerle doğrulanmalı



Biyobenzerlerin faydasına ilişkin önemli bir soru, biyo-orijinatör ile
biyobenzer arasındaki ve aynı zamanda çoklu biyobenzerler arasındaki
tekrarlı geçişin güvenli ve etkili olup olmadığıdır

Roy Fleischmann Nature Reviews Rheumatology 13, 701–703 (2017)

BİYOBENZERLERİN KULLANIM ÖNERİLERİ


Konsensüs beyanı, böyle bir geçişin güvenli ve etkili olduğu



Bu öneriyi destekleyen hiçbir çalışma yok, değerlendirmeler
“uzman görüşünü” esas alır



Geçişin güvensiz veya etkisiz olduğunu gösteren çalışma yok



Doktorlar biyobenzerler arasındaki çoklu geçişler konusunda
temkinli kalmalı

Roy Fleischmann Nature Reviews Rheumatology 13, 701–703 (2017)

SONUÇ
 Farklı

bir referans biyolojik ajana karşı toleranssızlık
ya da etkinliğin kaybından sonra biyobenzerlere
geçiş, en kolay şekilde benimsenen strateji

 Doktorun

takdirine bağlı olarak başarılı bir tedavi
sırasında geçiş için olası maliyet sonuçları dikkate
alınmalı, ancak güncel kaygıları hafifletmek için
daha fazla klinik deneyim gerekmektedir.
Hendrik Schulze-Koops and Alla Skapenko Rheumatology 2017;56:iv30-iv48

SONUÇ


Uluslararası kılavuzlar, özellikle RA'nın tedavisine, biyobenzerlerin,
bDMARD'lar ile etkinlik veya tolerans kaybı dışında benzerliğini kabul
etmişler



Maliyetin etkili bDMARD kullanımının önündeki bir engel olduğu
düşünüldüğünde, daha az maliyetli biyobenzerlerin piyasaya sürülmesi,
erişimin genişlemesine ve çeşitli pazarlardaki tedavi eşitsizliğinin ortadan
kalkmasına neden olacak



Reçeteleme kararlarıyla karşı karşıya kalan hekimler, biyobenzerlerin
referans ilaç ürünleri ile karşılaştırılabilirliğini belirlemede yer alan güçlü ve
kapsamlı EMA süreci ile güvence altına alınmalıdır
Hendrik Schulze-Koops and Alla Skapenko Rheumatology 2017;56:iv30-iv48

SONUÇ


Sistematik satış sonrası farmakovijilans,


Biyolojik kayıtlar kullanılarak ve gözlemsel kohort çalışmalarını yürütmek
suretiyle gerçekleştirilmelidir.



Birçok ülkede biyolojik kayıtlar, biyolojiklerin kısa vadeli ve uzun vadeli
güvenliğini anlamalarını sağlamıştır.



Biyobenzerlerin güvenliği ile ilgili belirsizlikleri ele almak için ilgili standart
veriler toplanmalıdır.

Kay J, et al. Ann Rheum Dis 2017;0:1–10

