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İZMİR 



Biofarmasötikler,  canlı organizmadan 
üretilen… 



…kompleks moleküllerdir  

Aspirin®  

Molecular weight  
= 180 Daltons  
0 amino acids  

Calcitonin  

Molecular weight = 
3,455 Daltons  
~ 32 amino acids  

Monoclonal Antibody (IgG)  

Molecular weight =  
150,000 Daltons ~ 1300 amino acids  



Basit süreç 

• Konak hücre modifikasyonu ve recombinant 
üretim 

 

• Fermentasyon 

 

• Ekstraksiyon, purifikasyon 

 

• formülasyon 



 

Karşılaştırılabilirlik: 
  

• Ürün ve süreç gelişimi   

• Kalite  

• Non-klinik ve klinik aşamalar 

 

Amaç: 
 

•  Kalite, güvenlilik ve etkililikte referans ürünle benzerliğini göstermek 

 

Kısa geçmiş: 
 

•  1980’lerde üreticiler onaylı orijinal biyoteknoloji ürünlerinin  üretim süreçlerini değiştirdiler 

•  Değişen  süreçle üretilen versiyonların onaylı olanla değiştirilebilirliği karşılaştırmalı 
testlerle sağlandı. 

• Orijinatör  ürünlerin pek çok farklı lotları halen AB pazarında 

 

• Tüm test edilen modifiye orijinal biyofarmasötikler , gözlenen değişikliklerin klinik profili 
değiştirmediği , bu nedenle sağlık otoritelerince kabul edilebilir olduğu gerekçesi ile 
pazarda kaldılar. 

 

• Aynı karşılaştırılabilirlik yaklaşımı, AB’de biyobenzer  değerlendirme  sürecinde kullanıldı.  
Bu değerlendirmelerde, referans ürünün onaylanması esnasında  ya hiç mevcut  olmayan 
ya da tam olmayan son derece karmaşık karakterizasyon verileri de  dahil olmak üzere 
tüm  uygun veriler  analiz edildi. 

 



Neyi konuşuyoruz? 

• Growth Hormon 

 

• EPOETİN 

 

• FİLGRASTİM 

 

• Mab’lar 



Neyi konuşuyoruz? 

• EPOETİN / FİLGRASTİM:  

 

20 YILI AŞKIN ZAMANDIR PAZARDALAR. 
BİYOBENZERLERİ DE PAZARDA.  

EPO: Kanser endikasyonuna kısıtlama 

 

Stabilizör bahsi: human albumin/tween 80 

Metabolizasyon: non-sitokromP450. 

( AA’e degradasyon) 

 



Risk management of biosimilars in oncology 
Vulto, A.G. 
May 2011  

Article 
Oncologie 

volume 13, issue 5 pp 196-200. 
Pharmacy 

Repository contains one file which is not publicly available 
All medicines carry the risk of unwanted side effects. The decision to prescribe a certain 

medicine will be based on a favourable risk-benefit ratio. When generic versions of protein 
drugs were allowed on the market, there was concern regarding the safety of these 

biosimilar medicines (in particular, immunogenicity). Since November 2005, the European 
Medicines Agency (EMA) requires a Risk Management Plan as part of a marketing application 

for all new medicines and biosimilars. In oncology, 2 biosimilars are of particular interest:  
G-CSF and erythropoietin, and all licensed products have a risk management plan in 

operation. Although the plans and results are confidential, it is assumed that no serious 
unexpected events have been reported, as no regulatory actions have been taken by EMA 
with these products. With the positive experience of the smaller protein biosimilars, we can 
look forward with confidence to the next challenge: biosimilar monoclonal antibodies. Risk 

management plans will play an important role in assuring doctors and patients on the safety 
of biosimilars, increasing thereby their acceptance with potentially a reduction in drug cost 

for the society. 
 
 

http://repub.eur.nl/res/aut/2204/
http://repub.eur.nl/res/aut/2204/
http://repub.eur.nl/res/jnl/12923818/
http://repub.eur.nl/res/org/9789/


BULGULAR 
• Konvansiyonel yöntemle üretilen ilaçların piyasadan 

çekilme yüzdesinin biyoteknolojik yöntemle üretilen 
ilaçların yüzdesinden daha fazladır [EMA:%86 (n=12) ;  
FDA:%76 (n=19) ; T.C. S.B.-İEGM: %94 (n=15) ; 
FDA/EMA:%78 (n=7) ; FDA/EMA/ T.C. S.B.-İEGM: %82 
(n=28)].  
 

• Her üç sağlık otoritesi bünyesinde çekilen ve 
konvansiyonel yöntemle üretilen ilaçların yüzdeleri 
arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
bulunmamaktadır (p<0,05).  
 

• Her üç sağlık otoritesi bünyesinde çekilen ve 
konvansiyonel yöntemle üretilen ilaçların piyasada kalış 
süreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
bulunmamaktadır (p<0,05). Farklılığın hangi gruptan 
kaynaklandığını saptamak amacıyla yapılan ikili 
karşılaştırmalar sonucunda; FDA bünyesinde piyasadan 
çekilen ve konvansiyonel yöntemle üretilen ilaçların 
piyasada kalış sürelerinin Türkiye’dekinden daha uzun 
olduğu saptanmıştır (p:0,010). FDA ile EMA ve EMA ile T.C. 
S.B-İEGM arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
bulunmamaktadır (p>0,05).  
 

• Biyoteknolojik yöntemle üretilenlerde;  EMA bünyesinde 
piyasadan çekilen ilaçların içerdiği etkin maddelerin 
sayısının 2, T.C. S.B.-İEGM bünyesinde piyasadan çekilen 
ilaçların içerdiği etkin maddelerin sayısının 1 olması 
nedeniyle ilaçların piyasada kalış süreleri istatistiki olarak 
değerlendirilememiştir. 
 

• Biyoteknolojik yöntemle üretilenlerde;  EMA bünyesinde 
piyasadan çekilen ilaçların ortalama piyasada kalış süresi 
3,50±2,12 yıl; FDA bünyesinde piyasadan çekilen ilaçların 
6,0±6,51 yıl ve T.C. S.B-İEGM bünyesinde piyasadan çekilen 
ilaçlarınki de 2 yıl olarak saptanmıştır. 
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Konvansiyonel

Biyoteknolojik

 EMA bünyesinde en hızlı piyasadan çekilen ilk iki ilacın konvansiyonel, üçüncü ilaç biyoteknolojik yöntemlerle 
üretildiği ve piyasada en çok kalan biyoteknolojik ilacın içerdiği etkin maddenin 5 yıl piyasada kalma süresi ile 
efalizumab olduğu tespit edilmiştir.  
 

 FDA bünyesinde en hızlı piyasadan çekilen ilk dört ilaçtan üçünün biyoteknolojik yöntemlerle üretildiği ve 
piyasada en çok kalan biyoteknolojik ilacın içerdiği etkin maddenin 17 yıl piyasada kalma süresi ile 
sargramostim olduğu tespit edilmiştir.  
 

 T.C. S.B-İEGM bünyesinde ilgili periyotta çekilen ve biyoteknolojik yöntemlerle üretilen tek ilaç efalizumab etkin 
maddesini içermektedir.  
 

 Tüm sağlık otoriteleri tarafından piyasadan çekilen ilaçların tamamı değerlendirildiğinde üretim tekniğine göre 
ilaçların piyasada kalış süreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamaktadır (p>0,05).  

 



RYP 

• GÜVENLİK SPESİFİKASYONLARI 
• 1.1 Pre-klinik çalışmalarda tam olarak doğrulanamamış güvenlik hususları 
•   
• GÜVENLİK HUSUSLARI (Pre-klinik çalışmalar) 
• BEŞERİ KULLANIM İÇİN ÖNEMİ 

 
• Pre-klinik immünojenisite değerlendirmesi 
• İlaç rekombinant insan ürünüdür; hayvan modellerinde değerlendirmeleri yeterli 

miktarda anlamlı bilgi sağlamamaktadır. 
• Henüz standardize hayvan modelleri yoktur ve geleneksel hayvan modellerinin 

hasta immünojenisitesi için öngörü değeri sınırlıdır ve aslen karşılaştırılabilir 
değildir.  
 

• Karsinojenisite, genotoksisite ve üreme çalışmalarının değerlendirmesi 
• EMEA/CHMP/94526/2005 doğrultusunda bu tür ürünler için genotoksisite, 

karsinojenisite ve üreme toksisitesi gerekli değildir.  
 



RYP 

• 1.2 İnsan Güvenlilik veritabanının sınırlamaları 
• 1.2.1 Maruziyet 
• Klinik araştırma sırasında maruziyet  
• Tamamlanan çalışmalar: 
• Klinik çalışma / Ülke 
• Faz 
• Epizot no/hasta  
• Endikasyon 
• Maksimum maruziyet (gün) 
• Uygulama yolu 
• Yaş grubu 
• ior  LeukoCIM, granülosit koloni stimüle edici faktörün terapötik etkinliği ve 

güvenliğinin değerlendirilmesi (IIC RD EC050). 
• Küba 
• I/II 
• 10 

 



RYP 

 

WORD’den devam 



ÖZET (EGA) 

 
• Biyobenzer geliştirme en  başından  Quality by Design (QbD) yaklaşımı 

gerektirir. 
 

• Orijinal ile aynı GMP şartları 
 

• Orijinal biyotekler e özgü  “intrinsik ve kabul edilebilir”  batch-to-batch  
çeşitllilik  biyobenzer için de geçerlidir. 
 

• Biyobenzerlerle ilgili yeterince klinik deneyim var 
 

• Orijinal biyotekler gibi Farmakovijilans/Risk Yönetim Planı biyobenzerler 
için de var. 

• Son 5-6 yıldır biyobenzer’lerin referans ürün kadar etkili ve güvenli 
olduğu gösterilmiştir. 



Değerlendirme 

• Klinisyen 

• Teknolog 

• Farmakolog 

 

• Bürokrasi 

• Komisyon 

 

 

 



AB-FDA: DOZ! 
 

Teknopolitik 
 
 

       Hızlandırılmış tren                                                       Kaçan tren 

 

                                 Risk                                                    Gereksiz maliyet 

                                                                                      

• Belge/bilgi kirliliği                                                   Kendini emniyette hissetme 

 

                                                            Özgüven 

                                                     Türk biyofarmasötik 

                                  



Önü-sonu 



sonuç 

 

 

• http://www.dailymotion.com/video/x9dua_sezen-aksu-masum-degiliz_music&start=123 


