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İLAÇ ETKİN MADDELERİ 
  Küçük kimyasal moleküller.  
 Geleneksel ilaçlar 
 (800 Daltona kadar) 
 İbuprofen: 206 Da 

 
 Küçük karmaşık moleküller : 
 Peptitler (40 aa, 5000-6000 Da) 
 İnsulin (52 aa, 5808 Da) 
 Kalsitonin (32 aa, 3455 Da) 

 
 Büyük karmaşık moleküller:  
 Proteinler  
 Eritropoetin (165 aa, 34 000 Da) 
 Monoklonal antikorlar (150 000 Da)  
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BİYOFARMASÖTİK  

BİYOLOJİK VE BİYOTEKNOLOJİK ÜRÜN TANIMI 

Kullanılmakta olan terimler ve tanımlar çok değişkenlik göstermektedir.  

 

Resmi kaynaklarda genel olarak kullanılan terimler  

Biyolojikler/Biyolojikaller (FDA) 

Terapötik biyolojik ürünler (FDA) 

Biyolojikler (FDA) 

Biyolojik tibbi ürünler (EMA) 

Biyoteknoloji türevi tıbbi ürünler (EMA) 

Biyoteknolojik tıbbi ürünler (EMA) 

Biyoteknoloji türevi proteinler (EMA) 

Biyolojik İlaç (IEGM) 

Biyolojik tibbi farmasötik ürün (IEGM) 

Biyoteknolojik/biyolojik ürün (IEGM) 

Biyoteknolojik /Biyolojik Ürünler (ICH rehberleri) 

 

Biyofarmasötikler (Endüstri, Akademi, Dernekler, EMA, ICH) 
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BİYOLOJİKLER 

 

 Genellikle bir canlı sistemi veya organizmayı kullanarak 
üretilirler  

 

 Molekül ağırlıkları büyüktür (kimyasal moleküllerden 100-1000 
kat) 

 

 Heterojen ve karmaşık moleküllerdir. Çevrilme sonrası üç 
boyutlu yapılara evrilirler, bu yapı işlevi ve kararlılığı belirler. 

 

 Biyolojikler in vitro ve in vivo koşullarda çok dayanıksızdır.  

 

 Üretim süreci ürünü etkiler (süreç üründür, proses is product) 
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BİYOLOJİKLER (FDA) 

 

Public Health Service Act 

(PHS Act) 

 
Biyolojik Ürün 

 Bir hastalığı önlemek veya tedavi 

etmek üzere uygulanabilen virüs, 

terapötik serum, toksin, 

antitoksin, aşı, kan, kan ürünleri 

veya türevleri, allerjenik ürün, 

protein (kimyasal olarak 

sentezlenmiş polipeptitler hariç), 

veya analog ürünlerdir. 

 

 

CBER 

 Allerjenikler.  

 Kan, kan ürünleri, 

plazma türevi 

ürünler  

 Hücresel 

ürünler,(Ksenotran

splantasyon)  

 Gen tedavisi 

ürünleri 

 Aşılar  

 Antitoksinler, 

antiveninler, ve 

venomlar 
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BİYOLOJİK TERAPÖTİKLER (FDA)  

 CDER 
 

 Biyoteknoloji Ürünleri Dairesi 
 

 Terapötik Monoklonal Antikorlar (MAb’lar)  
 Terapötik proteinler: Sitokinler (ör; interferonlar), 

enzimler (ör. trombolitikler), ve diğer yeni 
proteinler. 
 Bitki, hayvan veya mikroorganizmalardan elde 

edilen terapötik proteinler ve bunların 
rekombinant versiyonları ( aşılar ve kan 
ürünleri dahil değil)  

 Immünomodülatörler (aşı ve allerjen olmayan, 
önceden varolan bir immün yanıtı inhibe ederek 
veya değiştirerek bir hastalığı iyileştiren ürünler).  
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BİLEŞİK ÜRÜNLER (FDA) 

 
 Bir biyolojik ürün ile bir başka ilaç veya aygıttan 

(device) oluşmuş ürünlerdir. 

 

 Bunlar özgül olarak tanımlanmaz. 

 

 Bunların değerlendirme ve düzenlemesi;  Birincil 
etki şekline bakılarak yapılır. 

  Birincil şekil CDER kapsamında ise CDER’e 

  Birincil etki şekli CBER kapsamında ise CBER’e 
başvurulur. 
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BİYOLOJİK İLAÇ (İEGM)  

   
 

 T.C. Sağlık Bakanlığı, İlaç ve Tıbbi Malzeme Kurumu 
  
 Etken maddesi niteliğinin ve kalitesinin belirlenmesi için 

imalat süreci ve kontrolü ile birlikte fizikokimsayal 
biyolojik testler kombinasyonu gerektiren ve biyolojik 
bir kaynaktan imal edilmiş ya da ekstre edilmiş üründür. 
 
 

 Avrupa Birliği’nin beşeri tıbbi ürünler ile ilgili 
mevzuatına uyum sağlanması amacıyla, 2001/83/EC 
sayılı beşeri tıbbi ürünler hakkındaki direktifine paralel 
olarak hazırlanmıştır. 
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BİYOLOJİK İLAÇ  (IEGM) 

 İmmunolojik ürünler 

 Kan ürünleri 

 Rekombinant DNA teknolojisi prokaryotik ve 

ökaryotik hücrelerde, transforme memeli hücreleri de 

dahil olmak üzere biyolojik olarak aktif proteinlerdeki 

kodlayan genlerin kontrollü ekspresyonu, hibridoma 

ve monoklonal antikor yöntemleri ile elde edilen 

ürünler 

 İleri Tıbbi Tedavi Ürünleri 

 Etkin maddenin doğrudan kendisinden türetilmediği 

reaktifler; kültür ortamı, dana fetüs serumu, katkı 

maddeleri, kromatografi vb. 
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BİYOLOJİK TIBBİ ÜRÜNLER (EMA) 

 Biyolojik Madde 
 
 Bir biyolojik madde bir biyolojik kaynaktan (hücre, canlı 

organizma veya onun türevi) hareketle üretilen veya 
ekstre edilen, karakterizasyonunun ve kalitesinin tayini 
için fizikokimyasal ve biyolojik testlerle birlikte üretim 
sürecinin ve kontrollerinin istenildiği bir maddedir. Bu 
tanım (Part I of Annex I of Directive 2001/83/EC) de 
verilmiş ve  Directive 2003/63/EC’te değiştirilmiştir. 
 

 Biyolojik Ürün 
 
 Etkin maddesi biyolojik olan bir üründür.  

 
 Rekombinant proteinler, monoklonal antikorlar, aşılar, 

kan ürünler, immünolojik tıbbi ürünler (sera ve aşılar), 
allerjenler ve ileri teknoloji (gen ve hücre tedavisi) 
ürünleri. 
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BİYOLOJİK TIBBİ ÜRÜNLER 

 
 Kalite standartları yüksektir. 

 
 Çok fazla sayıda kalite kontrol basamakları içerir. Bir küçük 

molekül için 100 den az kalite testi gerekirken, bir biyolojik 
üretim sürecinde 2000’den fazla test gerekir. 
 

 Bu ürünler çok zararlı olabilir. 
 

 Ürünler çok sıkı GMP kuralları altında üretilmelidir. 
 

 Genellikle steril sıvı ya da liyofilize toz biçiminde bulunurlar. 
  
 Parenteral formülasyon için gerekli işlemler yapılır. 

 
 Deneyimli kritik insan gücü gerekir 
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BİYOFARMASÖTİKLER 

 

 Tanımında karışıklık vardır. 

 

 Resmi otoritelerce kullanılmakta ancak 
tanımlama biçiminde verilmemektedir. 

 

 İlaç endüstrisi farklı yaklaşımlar ile 
“Biyofarmasötik” terimini yaygın olarak 
kullanmaktadır. 

 

 Akademik ortamlarda bu adlandırma ile 
yazılmış onlarca kitap bulunmaktadır. 
 

  

 
 

 

Prof. Dr. A. Filiz Öner, H.Ü. Farmasötik Biyoteknoloji Biyobenzerler, 7 Mayıs 2012, İzmir 
    



BİYOFARMASÖTİKLER 

 Resmi kaynaklardan ve sivil toplum kuruluşlarından 
örnekler 
 

 Biotechnology-derived pharmaceuticals (biopharmaceuticals)  
June 2011,EMA/CHMP/ICH/731268/1998 (CHMP)  
ICH guideline S6 (R1) – 5  
 

 Biyofarmasötikler canlı organizmalardan biyoteknolojik 
uygulamalarla üretilir veya türetilirler (EGA Handbook on 
biosimilar medicines) 
 

 Terapötik ya da in vivo tanı amaçlarıyla kullanılan bir  protein 
ya da nükleik asit bazlı farmasötik ürünlerdir. İşlenmemiş 
doğal bir biyolojik kaynaktan doğrudan ektraksiyon dışı 
yollarla elde edilirler. (Walsh, Biopharmaceuticals,2002).  
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BİYOFARMASÖTİKLER 
 

 Biyolojik kaynaklardan biyoteknolojik yöntemlerle üretilen farmasötiklerdir. 

 ABD geniş biyoteknoloji, AB yeni biyoteknoloji bakış açısıyla ele akmaktadır. 

 Yeni biyoteknoloji bakış açısı genellikle rDNA teknolojisi ürünlerini ve 

MAb’ları kapsar. 

  

KİTAP ÖRNEKLERİ 

 Process Validation in Manufacturing of  biopharmaceuticals G.Sofer, A.S. 

Rathore, 2005 

 Detection and Quantification of Antibodies to biopharmaceuticals, 

M.Tovey.2011 

 Post-translational Modification of Protein Biopharmaceuticals , G.Walsh 
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BİYOBENZER (ADLANDIRMA)  

 Dünyanın farklı bölgelerinde ve farklı çevrelerde 
birçok değişik adlandırma ve aynı ad için farklı 
tanımlar var. 

 

 Biosimilar (BİYOBENZER) 

 Follow-on biologicals/biologics (US) 

 Subsequent-entry biologicals/biologics (Canada) 

 Similar biopharmaceuticals (EU) 

 Similar biotherapeutic products (EU) 

 Similar biologic medicinal products (EU) 

 Me-too biologicals/biologics 

 Biogenerics  

 Non-innovator proteins   
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BİYOBENZERLER 

 Patent süresi dolmuş olan ruhsatlı inovatör  biyolojik 
tıbbi ürünlere fizikokimyasal karakteristikler, 
etkinlik ve güvenilirlik açısından benzerliği geniş bir 
karşılaştırılabilirlik programı çerçevesinde 
gösterilmiş, nispeten kısaltılmış klinik çalışmalar ile 
halk sağlığına sunulmak için geliştirilmiş ilaç 
ürünleridir. 

 

 Bu ürünler Avrupa Birliği (EMA), Amerika Birleşik 
Devletleri (FDA) ve Japonya ilaç otoritelerinin kendi 
yayımladıkları özel ve ortak yayımladıkları ICH 
rehberleri doğrultusunda karşılaştırılabilirlik  
çalışmaları ile üretilip, etkin, güvenilir ve kaliteli 
oldukları kanıtlandıktan sonra insan sağlığına 
sunulurlar 
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BİYOBENZER 

 

 Biyolojikler için ürünlerin ve üretim işlemlerinin 
karmaşıklığından dolayı, son ürünün klinik özellikleri 
etkilenebilir, özdeşlik sağlanamaz.  

 

 Şu anda varolan analitik yöntemlerle bir biyolojik ürün 
tümüyle karakterize edilemez. 

 

 Bu nedenle standart jenerik yaklaşım uygulanamaz, 
Biyojenerik yoktur. 
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BİYOBENZERLER 

(BENZER BİYOLOJİK TİBBİ ÜRÜNLER)(EMA) 

 

 

 Avrupa birliğinde ruhsatlı bir referans ürüne benzer 
olduğu karşılaştırılabilirlik çalışmaları ile 
kanıtlanmış bir tibbi üründür.  

 

 referans ürün ile benzer moleküler ve biyolojik 
özelliklere sahip olmalıdır 

 referans ürün ile aynı etkin maddeyi içermelidir. 

 referans ürün ile aynı farmasötik dozaj şeklinde 
olmalıdır. 

 referans ürün ile eşdeğer etkinlik ve güvenilirlik 
sağlamalıdır. 
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BİYOBENZER (IEGM)  

 
 Biyobenzer Ürünlere Ait Kılavuz 

 

 Ruhsatlı biyolojik referans bir ilaca benzerlik 
gösteren ilaçlara verilen addır. 

 

 Bir biyobenzer ürünün etkin maddesi referans tıbbi 
ürünün etkin maddesine moleküler ve biyolojik 
açıdan benzerlik göstermelidir. 

 

 Biyobenzer tıbbi ürünün farmasötik şekli, gücü 
(dozu) ve uygulama yolu referans ürün ile aynı 
olmalıdır.  
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 BİYOBENZER (FDA) 

 

 Bir biyobenzer halen onaylı bir biyolojik ürüne 
büyük ölçüde benzer olan, minör değişikliklerin 
klinik açıdan etkisiz bileşenler olduğu, güvenilirlik, 
saflık ve potens açısından biyolojik ürün ile 
referans ürün arasında klinikçe anlamlı 
farklılıkların olmadığı bir biyolojik üründür. 

 

 Endikasyonların genişletilmesi mümkün olabilir 

 

 FDA’nın onayladığı biyolojik ürünler referans 
ürünlerdir. 

 
 
 
 
 

 

Prof. Dr. A. Filiz Öner, H.Ü. Farmasötik Biyoteknoloji Biyobenzerler, 7 Mayıs 2012, İzmir 
    



BİYOBENZERLER (FDA)  

 Rachel E.Sherman (CDER) 

 Biosimilar Guidance Webinar 
2.15.2012 

 

 Biosimilarity? 

 Bir biyobenzer  (B-E) referansa (A) 
nekadar benzer. 

 

 “4 parametre ile bir fil uydurabilim, 
5 parametre ile fili hortumu ile 
yapabilirim.(John Neuman) 

 Fakat niceliksel olarak doğru bir 
sonuç elde edilemiyor ve daha 
sonra Wei (1975) araştırmaları 
sonucunda en az 30 parametre 
gerektiğini buluyor. 

 

 
 

 

 

 Wei J. Least squares fitting of an elephant. 

 Chemtech. 1975:Feb;128-9. 
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BİYOBENZERLER 

 
o AB’de karşılaştırılabilirlik (comparability),  
 
o ABD’de ise yüksek ölçüde benzerlik (highly 

similarity) analitik yöntemlerle gösterilmelidir.  
 

o AB’de bir biyobenzerin etkin maddesi referans 
ürününki ile özdeş değildir ve kalite, etkinlik ve 
güvenilirlik açısından benzer olmalıdır   

 

o ABD’de güvenilirlik, saflık ve potens açısından 
anlamlı farklar bulunmamalıdır  
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BİYOBENZER ÜRÜN 

 Geliştirme bilimsel temelli olmalı ve aşamalı bir yol 
izlemelidir. 

 

 Önce referans ve biyobenzer ürün arasında çok yüksek 
derecede moleküler benzerlik gösterilmelidir. 

 

 Bunu takiben güvenlik ve etkinliğin karşılaştırılabilir 
olduğunu gösteren klinik öncesi ve klinik veri 
gereksinimlerinde akılcı ve bilime dayalı bir yol 
izlenmelidir. Kısaltmalar için daha az veri gerekmelidir. 

 

 Referans ve biyolojik ve biyobenzer ürünlerin kalite 
standartları aynı olmalıdır. 
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BİYOBENZER ÜRÜN 

  

 Geliştirme çok gelişmiş analitik 
yöntemler ile yapılır.  

 
 Kalite bir üründe bittikten sonra  

test edilemez, başlangıçta 
tasarlanmalıdır.  

 
 Bu çalışmalar erken evrede bir 

inovatör ürünün geliştirilmesi için 
başlangıçta yapılan çalışmalardan 
çok daha fazla tekrar ve süre 
gerektirir.  

 
 Bu süreci biyobenzerliği tümüyle 

belgelendirmek üzere yapılacak 
klinik öncesi ve klinik çalışmalar 
izler. 
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McCamish and Gillian Woollett 

Clin. Pharm. Ther. (2012); 91 3, 405–417.   



BİYOBENZER CTD RUHSAT DOSYASI 

 

 Modül 1 Aynı istekler 

 Modül 2 Aynı İstekler 

 Modül 3- Kalite Tam dosya+Karşılaştırılabilirlik  

 Modül 4- Klinik Olmayan-Azaltılmış 
(karşılaştırılabilirlik) 

 Modül 5- Klinik-Azaltılmış (Karşılaştırılabilirlik) 
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BİYOBENZER KAPSAMI DIŞINDAKİLER 

 

 Küçük molekül ağırlıklı heparinler (karşılaştırma ilkesine 

göre geliştirilmedikleri için)? 

 Biyolojiklerin farklı formülasyonları (fizikokimyasal 

farklılıklar, doz ve dozlama farkları)  

 İkinci-üçüncü  kuşak proteinler (biyobetter)  

 Mee too biyolojikler (inovatör olmayan) 

 

 Bir terapötik ürünün benzeri geliştirilirken ve tayin 

edilirken bir referans ürüne karşı katı bir karşılaştırma 

pogramının bilimsel ilkeleri uygulanmamışsa bu benzer 

ürün olarak kabul edilemez. 
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2. ve 3. KUŞAK BİYOLOJİKLER 
 
 BİYOÜSTÜNLER  (BIOBETTER) 

 Biyolojik ilacın yapısal veya işlevsel olarak değiştirilmesi ile 

klinik sonucun iyileştirildiği ürünler 

 Genellikle ürün kendine özel tam geliştirme programı ile üretilir  

 Yapıda kasıtlı değişikliklerle iyileştirilmiş klinik endikasyonlar 

sağlanır.  

 Dayanıklılığı arttırmak 

 İmmünojenisitesiyi azaltmak 

 Farmakokinetiği değiştirmek (Yarılanma ömrünü uzatmak) 

 Kullanımı kolaylaştırmak  

 Potensi değiştirmek  

 Hedefleme yapmak 
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BİYOÜSTÜNLER (YÖNTEMLER) 

 

1. Bölgeye özgü mutajanez proteinin bir bölgesinden amino 
asitlerin çıkartılması veya eklenmesi Oksidasyon 
olasılığını azaltmak için Met yerine Leu yerleştirme 

 

2. Polietilen glikol veya yağ asitleri gibi kimyasal 
moleküllerin sentetik olarak eklenmesi (pegilasyon, 
asilasyon) , peginterferon alfa-2b (hepatit C)  

 

3. Konakçı hücre içersinde albumin gibi yapıların proteine 
katılması (füzyon proteinler) Enbrel (rTNF reseptör–IgG Fc 

füzyon proteini, Romatoid artrit 
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ME-TOO BİYOLOJİKLER 

 İNOVATÖR OLMAYAN BİYOLOJİKLER 

 

 Bir ruhsatlı ürünle karşılaştırılmaksızın kendine özel olarak 
üretilmiş biyolojikler. Klinik açıdan karşılştırılma yapılmış veya 
yapılmamış olabilir. 

 

 Aynı sınıftaki ürünlerle ne kadar faklılıkları olduğu 
bilinemez. Kendi içersinde yapılan klinik çalışmalar 
farklılıkları yakalamaya yeterli olmaz. Klinik 
endikasyonların ekstrapole edilmesi sakıncalıdır. 

 

 Örnekler;  insulin aspart, lepirudin, reteplase, 
tenecteplase, epoietin beta, epoietin delta, somatropin, 
calcitonin, interferon beta 1a, interferon alfa 2b,  
peginterferon alfa 2a, daclizumab, adalimumab, 
anakinra, etanercept, dibotermin alfa. (BMJ 
2005;331:895-7)  
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MOLEKÜLER YAPI 

PROTEİNLER 
 

 Amino asitlerin peptit bağları ile birbirine bağlanması 
sonucunda oluşurlar. 

 

 Büyük molekül ağırlığına sahip 

 Dayanıksız 

 Biyolojik ortamda kolay metabolize 

 Zor absorblanan biyoetkin maddeler dir.  

 

 Protein 

 40 amino asitten büyük özgül bir dizin içeren alfa amino 
asit polimerleridir (FDA Biosimilar guidance) 
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 PROTEİNLER 

 

 20 çeşit temel amino 

asitten oluşurlar 

 Yapıları ile biyoetkinlikleri 

ve dayanıklılıkları birbiri 

ile yakından ilişkilidir. 

 Molekülde çevrilme 

sonrası karmaşık 

değişiklikler olur 

 Özel üç boyutlu kıvrılmış-

katlanmış yapıları vardır 
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•aa’ler farklı 

•aa sayıları farklı 

•aa sıralanışı farklı 

•düzlemi farklı 

 



PROTEİN YAPISI  

 Birincil yapı – Katlanmamış (Amino asit 
dizini)  

  ↓ 

 İkincil yapı (α-sarmal, β-yaprak)  

  ↓ 

 Üçüncül yapı (İkincil yapıların üç boyutlu 
katlanması, domainler, altbirimler)  

  ↓ 

 Dördüncül yapı (Birden fazla polipeptit 
zincirlerinin oluşturduğu biçim)  

  ↓ 

 Çevrilme sonrası modifikasyonlar 
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BiYOTEKNOLOJİ ÜRÜNÜ PROTEİNLER 

 
 Rekombinant DNA teknolojisi 

 
 Mikroorganizma 
 Maya 
 Hayvan 
 Bitki 
 Böcek 

 

 Transgenik Hayvan-Bitki teknolojisi (ATryn, 2009) 
 

 Hibridoma Teknolojisi (MAb’lar) 
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MONOKLONAL ANTİKORLAR (MAB)’lar 

 İmmünglobulin G 
yapısında 

 İki ağır, iki de 
hafif zincirin 
disülfit bağları ile 
birarada tutulduğu 

 Antijene bağlanma 
bölgeleri olan, 
glikoproteinlerdir. 
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MONOKLONAL ANTİKORLAR  

 Tümüyle İnsan:-umab 
 İnsanlaşmış: -zumab 
 Şimerik: -iximab 
 Fare: -omab 
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KARŞILAŞTIRILABİLİRLİK 

  Ürün ve Üretim sürecindeki küçük farklılıkların 
etkilerini saptamak için karşılaştırılabilirlik 
kavramından hareket edilir. Ürünün karakterize 
edilebilmesi temeline dayanan bir değerlendirmedir. 

İki amaçla yapılır. 

 

  Aynı ürün için yapılan değişikliklerin (ölçek 
büyütme, yöntem değişikliği, üretim yeri 
değişikliği) saptanması için 

  Referans ürün ile biyobenzer ürün arasındaki 
benzerliğin tayini için. 

 Benzer ve referans biyolojik ilaç arasında kalite, 
güvenlik veya etkinlik açısından anlamlı 
farklılıkların olmadığı kanıtlanır.  
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KARŞILAŞTIRILABİLİRLİK 

 Kalite rehberine göre farklılıklar mutlaka olacaktır, ancak 
gözlenen farklılıkların ölçüsü klinik öncesi ve klinik 
çalışmalarda belirleyici olacaktır. 

 

 Benzer ve referans ürünün kalite göstergelerinin aynı 
olması beklenmez. 

 

 Etkin maddenin yapısındaki küçük farklılıklar  (bazı 
çevrilme sonrası modifikasyonlar) kabul edilebilir ancak 
uygunluğu gösterilmelidir.EMEA/CHMP/49348/05 
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KARŞILAŞTIRILABİLİRLİK 
(ÜRÜN-MOLEKÜLER YAPI) 

Birincil yapı 

 Peptit haritalama 

 AA analizi 

 N ve C terminal dizin  

 İzoformlar 

 Glikozilasyon analizi 

 Varyantlar  

 

 Mass Spekroskopisi 

 Kapiller elektroforez 

 Kromatografik 
yöntemler 

 

İkincil yapı 

 Floresan spektroskopisi 

 FT-IR 

 NMR 

 DSC 

 CD 

Üçüncül ve dördüncül yapı 

 Işık saçılımı 

 SEC 

 Field Flow Fraction (FFF) 

 AFM 

In-vitro ve In-Vivo Biyotayin 

 ELISA 
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MOLEKÜLER BENZERLİK 

 

 Biyobenzerliğin gösterilmesi için her iki ürünün ayrıntılı 

karakterizasyonu gereklidir. 

 Birincil amino asit dizini aynı olmalı 

 İkincil, üçüncül ve dördüncül yapılar biyobenzer ve 

referans ürün için gösterilmelidir. 

 Enzimatik çevrilme sonrası modifikasyonlar 

karşılaştırılarak gösterilmelidir (glikozilasyon, 

fosforilasyon). 

 Deamidasyon, oksidasyon gösterilmeli 

 Dimerler, aggregatlar gösterilmeli  
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MOLEKÜLER BENZERLİK 

 

 Benzerliklerin seriden seriye tutarlılığı hem 

referans hem de biyobenzer üründe gösterilmelidir. 

 

 Karşılaştırılabilirliği kanıtlamak üzere çok ayrıntılı 

karakterizasyon çalışmaları ile benzerliği, yapıyı, 

biyoetkinliği ve safsızlıkları göstermek gereklidir.  

 

 Minör değişikliklerin etkinlik ve güvenilirliği 

etkilemediği gösterilmelidir. 
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MOLEKÜLER BENZERLİK 

 Molekülün kararlılığı 
gösterilmelidir. 
 

 Proteinler dış etkenlere 
çok duyarlıdırlar 
 

 Fiziksel Dayanıksızlık 
 Kimyasal Dayanıksızlık 
 

 Aggregatlar 

 Parçalanma ürünleri 
oluşur 

 

  

 Proteazlar 
 Sıcaklık 
 Aşırı pH’lar 
 Yüzey etkin maddeler 
 Oksidanlar 
 Denatüranlar 
 Şelat yapıcılar 
 Ağır metaller 
 Sürtünme kuvvetleri 
 Radyoaktif maddeler 
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ÇEVRİLME SONRASI MODİFİKASYONLAR (ÇSM’ler) 

 

 Proteinler çevrilme sonrasında 
yazılım şifresinden bağımsız olarak 
karmaşık modifikasyolara uğrarlar. 

 

 Bir çok amino asit proteinlere 
katıldıktan sonra enzimatik yollarla 
modifiye edilir. 

 

 Proteinlerin işlevlerini ve 
çeşitliliğini sağlarlar 

 
 Bu değişimler üretim koşullarına 

çok duyarlıdır. Çok küçük 
değişiklikler biyolojik etkinlikte çok 
büyük etkilere neden olabilirler 
 

 

 

 

  

ÇSM’Ler 
 

 Karboksilasyon 
 Hidroksilasyon 
 Amidasyon  
 Sülfasyon 
 Disülfit bağları 
 Glikozilasyon 
 Metilasyon 
 Fosforilasyon 
 Asetilasyon 
 Proteoliz 

  
  

 

 

Prof. Dr. A. Filiz Öner, H.Ü. Farmasötik Biyoteknoloji Biyobenzerler, 7 Mayıs 2012, İzmir 
    



GLİKOZİLASYON  

 

 

 Proteinin biyolojik 
etkinliğini değiştirebilir 

 Proteinin doğru 
katlanmasını sağlar 

 Stabiliteyi değiştirir. 

 İmmün sistem 
hücrelerinde 
hücrelerarası tutunmayı 
sağlar. 

 Klerensi etkiler ve yarı-
ömrü değiştirir 
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İMMÜNOJENİSİTE 

 

 19. yüzyılda difteri tetanoz serumu 

 1922 Domuz ve sığır insülinleri 

 

 Endojen moleküllere eşdeğer olan 
biyofarmasötiklerde güvenilirlik 
bakımından anahtar konudur 
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İMMÜNOJENİSİTE  

 

 Biyolojik/biyoteknolojik proteinlerin çoğu bir veya 
birden fazla etkene bağlı olarak istenmeyen immün yanıt 
başlatırlar. 

 

 Bu immünolojik yanıt karmaşıktır. 

 

 Antikor oluşumu, T hücresi etkinleşmesi ve diğer immün 
yanıt etkinleşmeleri olabilir ve potansiyel istenmeyen 
etkilerin  ortaya çıkmasına yardımcı olur. 

 

 

Prof. Dr. A. Filiz Öner, H.Ü. Farmasötik Biyoteknoloji Biyobenzerler, 7 Mayıs 2012, İzmir 
    



İMMÜNOJENİSİTE 

 

 GUIDELINE ON IMMUNOGENICITY ASSESSMENT OF BIOTECHNOLOGY-
DERIVED THERAPEUTIC PROTEINS,  

  EMA rehberinin içeriği 
 Bir terapötik proteine karşı immün yanıt gelişmesini 

etkileyen etkenler 

 İmmünojenisitenin klinik öncesi tayini ve sonuçları 

 İmmün yanıtı tayin etmek ve ölçmek için yöntemlerin 
geliştirilmesi 

 İmmünojenisitenin klinik sonuçları 

 İmmünojenisite ve klinik geliştirme 

 Risk yönetimi planı 
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İMMÜNOJENİSİTE 

 

 Bir terapötik proteine karşı immün yanıt başlatan 
etkenler 

 Hasta ve hastalığa bağlı 

 Ürüne bağlı olabilir 

 Klinik açıdan sonuçları  

 Etkinliği 

 Güvenilirliği etkiler 
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İMMÜNOJENİSİTE 

 

 Ürüne Bağlı Etkenler 

 Etkin maddenin kaynağı ve yapısı 

 Proteinin doğal yapısı üzerinde yapılan  

değişiklikler 

 Ürün ve üretim sürecine bağlı safsızlıklar  

 Formülasyon  
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İMMÜNOJENİSİTE  

 Moleküler Yapı 

 Antikor yanıtı başlatan durumlar 

 Yabancı özellik 

 Agregatlar (Denatürasyon) 

 Çevrilme sonrası değişiklikler- Glikozilasyon  

Ör: EPO, GM-CSF,tPA   

 Glikozilasyonun derecesi önemlidir.  

 

 Formülasyon (Stabilite, eksipiyanlar) 

 Safsızlıklar  

 Üretimdeki Farklılıklar 
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İMMÜNOJENİSİTE -Sonuçlar 

Etkinlik kaybı 

– Insülin 

– Streptokinaze 

– Salmon kalsitonin 

– Faktör VIII 

– İnterferon alfa  

– İnterferon beta 

– IL-2 

– TNFR55/IgG1 

– GM-CSF/IL3 

Etkinlik artışı 

– Büyüme hormonu 

Endojen proteinlerin 
nötralizasyonu 

– MDGF 

– EPO 

Genel immün etkiler 

– Allerji 

– Anaflaksi 

– Serum hastalığı vb. 
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İMMÜNOJENİSİTE 

 Etkinlik açısından sonuçlar 

 Nötralizan olmayan antikorlar  

 Ürüne bağlanır ve in vivo yarı ömrü değiştirir. 

 Klerensi azaltır veya arttırır 

 İşlevsel bölgelere bağlanarak  biyodağılımı 
değiştirir. 

 Nötralizan antikorlar 

 En fazla gözlenen sonuç etkinlik kaybıdır. 

 Kabul adilemez komplikasyon ürüne karşı 
oluşan antikorların önemli biyolojik işlevi olan 
bir endojen faktörü çapraz nötralize etmesidir. 
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İMMÜNOJENİSİTE 

 Güvenilirlik açısından sonuçlar 

 Birçok insan dışı proteine karşı genellikle yüksek 
doz uygulama sonucu immün tepkimeler olur 

 Akut anaflaksi, geçikmiş tipte hipersensitivite, serum 
hastalığı, deri reaksiyonları vs.  

 Otoimmünite (endojen proteinlere karşı çapraz 
reaksiyon gelişmesi) ciddi bir durumdur 

 Bir klinik çalışmada megakaryosit büyüme ve 
farklılaşma faktörüne (MGDF) karşı oluşan 
antikorlar endojen trombopoetin ile çapraz 
etkileşmiştir. Hastalarda ciddi trombositopeni 
nedeni ile, platelet transfüzyonu gerekmiş ve 
ürün durdurulmuştur. 
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İMMÜNOJENİSİTE  

 Monoklonal Antikorlar 

 

 İlk kuşak fare kaynaklıydı ve çoğu hastada yabancı 
proteinlerin oluşturduğu aşı-tipi immün yanıtlar 
oluştu. HAMA (human antimürin antikorlar) olarak 
adlandırılan bu yanıt yıllarca monoklonallerin 
kullanılışını kısıtladı.  

 

 Daha sonra şimerik ve insanlaştırılmış mAB’ların 
yapımı ile bu sorun aşıldı. Ancak tümüyle insan 
kaynaklı monoklonaller bile aggregasyona bağlı olarak 
immünojenisiteye neden olabilmektedir. 
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İMMÜNOJENİSİTE  TAYİNİ  

 Klinik olmayan  

 İmmünojenisite tayini klinik öncesi yapılmalıdır. 

 Kestirim düşüktür veya olanaksızdır 

 Hayvan çalışmaları insandaki immünojenisiteyi göstermez.Tüm 
insan proteinleri hayvanlarda immünojeniktir. 

• Bağıl immünojenisite tayini açısından hayvan çalışmaları 
yararlıdır.  

• İmmün toleransı insanla karşılaştırılabilen insan protein geni 
taşıyan transgenik fare modelleri yararlı olabilir. 

 Yabancı proteinler için bir çok in vitro simulasyon, bağlanma 
testleri ve bilgisayar modelleri geliştirilmiştir, ancak hiçbiri 
immünojesite tahmininde klinik açıdan yeterli değildir. 

 Klinik öncesi çalışma tasarımında antikorların saptanması tek 
başına yeterli olmaz. 
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İMMÜNOJENİSİTE TAYİNİ  

 

 Klinik Olmayan 
 Bu çalışmaların yorumu için tekrarlı doz toksisite çalışmaları 

yapılırken antikor ölçümleri yapılmalıdır. 
 Antikor yanıtı; titresi, yanıt veren hayvan sayısı, nötralize 

eden veya etmeyen şeklinde karakterize edilmelidir 
 Farmakolojik ve toksikolojik değişimlerle ilişkilendirilmelidir. 
 Özellikle verileri yorumlarken antikor oluşumunun PK/PD 

ölçütleri üzerine etkileri, ters etkilerin sıklık ve ciddiyeti, 
kompleman etkinleşmesi ve yeni toksik etkilerin aciliyeti 
dikkate alınmalıdır.  

 Ayrıca, immün kompleks oluşumu gibi muhtemel patolojik 
değişikliklerin değerlendirilmesi için dikkatli olunmalıdır.  
 

 June 2011,EMA/CHMP/ICH/731268/1998,(CHMP)  
ICH guideline S6 (R1) – preclinical safety evaluation of 
biotechnology-derived pharmaceuticJals 
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İMMÜNOJENİSİTE 

 
 Azaltmak üzere yapılan uygulamalar 
 

 Ürünün aminoasit dizinini değiştirmek 

 PEG veya düşük moleküllü dekstran ile bağlamak 

 Bağışıklığı baskılamak 

 Toleransı indüklemek 
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İMMÜNOJENİSİTE  

 Biyolojik/biyoteknolojik tıbbi ürünlerde  
genellikle görülen ve çok riskli bir olgudur. 

 Klinik sonuçları önemsizden yaşamı tehdit eden 
çok dramatik durumlara kadar değişir 

 Terapötik proteinlerin immünojenisitesini 
çalışmak için valide edilmiş yöntemler 
gereklidir 

 Fizikokimyasal karakterizasyon ve hayvan 
çalışmaları ile immünojenisiteyi öngörmek 
kolay değildir. 

 Yasal otoritelerce immünojenisite ile ilgili 
rehberler  yayımlanmıştır. 

 

Prof. Dr. A. Filiz Öner, H.Ü. Farmasötik Biyoteknoloji Biyobenzerler, 7 Mayıs 2012, İzmir 
    



BİYOBENZERLER-SONUÇ 

 Üretimleri hastaların ulaşabilirliğinin kolaylaşması açısından 
gereklidir 

 Kavramlar ve kurallar küresel uyum çalışmaları yapılarak daha 
açık hale getirilmelidir. 

 Sorunların farkında olunarak ve riskler dikkate alınarak sıkı 
kurallar altında üretilmelidir. 

 

 SORUNLAR 

 Yüksek maliyet 

 Uzun süreli çalışmalar 

 Karmaşık analitik teknikler 

 İnovatif sayılabilecek klinik çalışmalar 

 Piyasaya riskli giriş  

 Parenteral üretim gereksinimi  

 Büyük ölçekli GMP fermentasyon alanları 

 Patent sorunları 

 Düşük fiyat beklentileri 

  
Prof. Dr. A. Filiz Öner, H.Ü. Farmasötik Biyoteknoloji Biyobenzerler, 7 Mayıs 2012, İzmir 
    



  YARARLANILAN DİĞER KAYNAKLAR 

  Guideline on similar biological medicinal products. CHMP/437/04  

  Guideline on similar biological medicinal products containing Biotechnology-derived proteins as 

 active substance:  Quality issues.  EMEA/CHMP/BWP/49348/2005  

  Guideline on similar biological medicinal products containing Biotechnology-derived proteins as 

 active substance:  Non-clinical and clinical issues. EMEA/CHMP/BMWP/42832/2005.  

  Guideline on immunogenicity assessment of Biotechnology-Derived therapeutic proteins, 

 EMEA/CHMP/BMWP/14327/2006  

  FDA –Guidance for industry: Assay development for immunogenicity testing of therapeutic 

 proteins,2009 

  FDA-Guidance for Industry ,Scientific Considerations in Demonstrating Biosimilarity to a Reference Product  

 Draft  Guidance, 2012 

  FDA, Quality Considerations in Demonstrating Biosimilarity to a Reference Protein Product , Draft 

 Guidance, 2012 

  Ronald A Rader, Nature Biotechnology, 26, 743 – 751, 2008 

  Weise M, Bielsky M, De Smet K, Ehmann F, Ekman N, Narayanan G, et al. Nature Biotechnology, 

 2011;29:690–3 

  Sherman RE, (CDER), Biosimilar Biological Products, Biosimilar Guidance Webinar,  2.15.2012 

  Schellekens H., Jiskoot W., İmmunogenicity of therapeutic proteins, Pharmaceutical Biotechnology; 

 Fundamentals and Applications, pp.125-133, Eds: Crommelin DJA, Sindelar RD, Meibohm B, 2007 

  Declerck PJ, Biologicals and biosimilars: a review of the science and implications, GaBi Journal, 1, 2012, 

 13-16, 2012 

   

 

 



Dinlediğiniz İçin Teşekkür Ederim 

 

 
Prof. Dr. A. Filiz Öner, H.Ü. Farmasötik Biyoteknoloji Biyobenzerler, 7 Mayıs 2012, İzmir 
    


