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Biyolojik Tıbbi Ürün (Biyofarmasötikler)

• Biyolojik ilaçlar, kimyasal bileşimler yerine, biyolojik 
yöntemlerle organizmalardan ve canlı sistemlerden üretilen 
ürünlerdir

• Biyoteknolojik metodlar ile üretilirler
– Kontrollü gen ekspresyonu
– DNA rekombinant teknoloji
– Antikor üretim metodları

Virüsler, aşılar, toksinler, hücresel ürünler, 
canlı hücrelere yaptırılan moleküller, 

rekombinant DNA teknolojisi ürünleri, vb

Çeşitli immunolojik ürünler, bazı kan ürünleri, 
monoklonal antikor yöntemleri ile elde edilen ürünler, 

ileri tıbbi tedavi ürünleri…



Biyofarmasötikler…

• İnsulin (1982)

• GH
• Eritropoietin
• Beta interferon (MS, immunmodulatör)

• Trastazumab (Meme kanseri, monoklonal antikorlar)
• Faktör VIII,IX
• Çeşitli enzimler (Gaucher hst)

• Aşılar

• Abatacept, adalimumab, etanercept, 
infliximab (RA)

• Alefacept (Psoriazis)

• Trastuzumab (Herceptin, meme kanseri)

Büyük bir ilaç pazarı…



AlAlışıışılagelmilagelmişş İİlalaçç MolekMoleküüllüü
““KonvansiyonelKonvansiyonel””

BiyoteknolojikBiyoteknolojik
İİlalaçç MolekMoleküüllüü

““BiotechBiotech””

Aspirin
~180 daltons
21 atoms Insulin

51 amino-acids
~5,800 daltons
788 atoms Somatropin

191 amino-acids
~22,000 daltons
3091 atoms

IgG1 antibody
>1000 amino-acids
~150,000 daltons
>20000 atoms

The challenge with “biotech” is knowing which 
differences matter clinically

www.jtbaker.com, 
www.umass.edu/microbio/chime/antibody/abquests.htm 

Genazzazi, AA et. al. (2007) Biosimilar Drugs: Concerns and Opportunities. 
Biodrugs 2007; 21 (6) ppg  351-356

Amgen Policy Discussion. Gino Grampp 2/18/2011
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Well-definedMany options

Biotech drugs differ from chemical drugs in 
molecular properties and complex manufacturing

Manufacturing

Characterisation

Biotech drugs Chemical drugs

Predictable chemical process
Identical copy can be made

Unique line of living cells
Impossible to ensure identical 
copy

Impossible to characterise fully 
due to a mixture of related 
molecules

Easy to characterise fully 
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Interferon-α2b

Aspirin

Stability

Higher potentialImmunogenicity

More sensitive (easier to 
destroy) 

More stable

Sharma BG. Eur J Hosp Pharm 2007;13:54-6. 
Prugnaud JL. Br J Clin Pharmacol 2008;65:619-20. 

Graphic adapted from 2000 Schering-Plough Research Institute/ EuropaBio www.europabio.org

Lower potential

1982 insulin
1.Clone it using recombinant DNA technologies 

(insert the genetic code of the bio-molecule in a 
host cell);

2.Grow it using Bioreactors (upstream, host cells, in 
nutritious media, produce the bio-molecule);

3.Purify it using chromatographies (downstream, 
capture of the bio-molecule and removal of 
impurities);

4.Formulate it using pharmaceutical technologies 
(stable, safe, efficacious);

5.Package it in patient-friendly presentations (vials, 
syringes)



Typical Protein Production Process
Different manufacturers will have different processes

Probably same 
gene 

sequence

Different 
vector

Different host cell

Different 
fermentation/culture 

conditions

Different 
downstream 
processing

Will result in different 
biophysical characteristicsSTART
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KA Burke (2010) Montreal Forum Pharmaceutical Discussions

Biyofarmasötiklerin Problemleri

• Çoğu kez büyük ve karmaşık yapı
• Stabilite ?
• Safsızlaştırma (üretim)
• İmmünojenik etki 
• Formülasyon zorluğu
• Sınırlı uygulama yolu 



Biyofarmasötiklerin Üstünlükleri

• Biyolojik kökenli
• Çok düşük dozda yüksek biyoaktivite
• Selektif/spesifik etki
• Hedeflendirilebilme
• Suda çözünürlük

Biyofarmasötik molekül
(protein)

İyi karakterize edilmiş
biyofarmasötik ürün

Primer yapı
(amino asit)

•aa dizilimi an.
•MALDI-TOF
mass spek.
•Peptide mapping

Sekonder yapı
(α-heliks, β-dönüşü)

•FT-IR, raman spek.
•Uzak-UV CD
•NMR
•X-ray crystall.
•Molecular modeling

Tersiyer yapı
(protein folding)

•Yakın-UV CD
•X-ray crystall.
•Molecular modeling

Kuaterner yapı
(dimer, tetramer)

•DLS

Kantitatif yapı tayini



Yöntem Değişkenlik Süre 

In vivo bioassay High Days – weeks 

In vitro tissue culture Medium 24 – 96 hr

Cell culture Low 24 – 96 hr

“Reporter gene” assay Low 3 – 4 hr

Kinase receptor activation assay Low 18 hr

Biosensor cell binding assay Medium/low 20 – 30  min/sample

Biyoaktivite

Stabilite

• Yapının analizi ile proteinin stabilitesi hakkında 
önemli bilgiler elde edilir

• Yapının aydınlatılması, 
– üretimin tutarlılığı (consistency of 

manufacturing) ve
– üretim şeklinin değiştirildiği durumlarda, 

ürünün veya biyokarşılaştırılabilmenin 
tutarlılığı (consistency of product or 
biocomparability) konularında güvence sağlar



İmmünojenisite

• İstenmeyen/advers olaylar
– Ateş, döküntü, kaşıntı, aşırı duyarlılık, anaflaksi, 

böbrek yetmezliği, astım, aşırı immün yanıt

• Etkinin azalması
– Yabancı proteine karşı blokör antikor oluşumu, 

safsızlık, uygun olmayan üretim metodu ve 
depolama

BA Cohen et al. (2008) J Neurol Sci



Safsızlıklar

• Üretimden kaynaklanan safsızlıklar 
(biyolojik/ kimyasal safsızlıklar)

• Proteinin üretimi sırasında parçalanmasıyla 
açığa çıkan safsızlıklar (parçalanma 
ürünleri)

• Proteinin biyoaktivite gösteren/ 
göstermeyen çeşitli formları (farklı
konformasyonlar)

•Formülasyon sırasında ve sonrasında yapının bütünlüğü ve biyoaktif 
konformasyonun korunması gerekmektedir. Bu durumun, nicel 
yöntemlerle takip ve tespit edilmesi gerekmektedir.

•Konsantrasyon
•pH
•Sıcaklık
•Yardımcı maddeler
•Karıştırma/çalkalama
•Liyofilizasyon
•Havaya, ışığa maruz bırakma
•Kap-kapak sistemi
•Saklama 
•Uygulama yolu (çoğu kez parenteral)

Formulasyona ilişkin konular



Biyobenzer Tıbbi Ürün

• Biyobenzer ürünler ise Orijinal ürünlerin 
patent süresi dolduktan sonra üretilen
orijinal biyoteknolojik ürünlerin 
versiyonlarıdır 

• Biyolojikler (=biologics)
Biyojenerik  kavramı yoktur
“Biosimiliar”, biyobenzer

Biyobenzer Tıbbi Ürün

• Biyobenzerler jenerik ürün olarak kabul 
edilemezler. Bunun nedeni biyoteknolojik ürünlerin 
canlı organizmalar tarafından üretilmekte olup, 
kimyasal ilaçlar gibi öngörülür olmamasıdır. 

• Biyolojik/Biyoteknolojik ürünlerin karmaşıklığına 
bağlı olarak biyobenzer ürünlerde jenerik yaklaşım 
önemli ölçüde uygun değildir 



Biyobenzer Tıbbi Ürün

• Standart jenerik yaklaşım (referans tıbbi ürünle 
biyoeşdeğerliğin kanıtlanması) normalde 
kimyasal olarak üretilen ilaçlara uygulanır

• Bu durumda kalite güvenlik ve etkinlik açısından 
karşılaştırabilirlik çalışmaların yapılması
gerekmektedir

Biyobenzerlik…
Biyoteknolojik Ürünler İçin

“.. Biyoteknoloji ürünlerinin
kıyaslanabilirliklerinin irdelenmesi ve 
benzerliklerinin kabul şartlarına ilişkin 

prensiplerin oluşturulması.."

‘… by definition, similar biological medicinal products are 
not generic medicinal products...’



Production step Conventional generics Biosimilars 

Manufacturing Chemical synthesis
Simple microbial 
fermentation
Standard analytical 
methodology

Genetically modified cell lines
Complex fermentation and 
purification processes
Formulation 
Complex analytical 
characterization

Preclinic Generally none In vitro/in vivo bioassay
Toxicity studies
Local tolerance studies
PK/PD studies

Clinic Generally BE study Phase I PK/PD
Phase III studies
Phase IIIb studies
Phase IV studies (PMS)

P Saenger (2009) Int J Ped Endocrinol

Adapted from: S Kox (2009) 12th Annual IGPA Conference



Development of a new 
version of an existing, 
current recombinant 
erythropoietin

Epoetin alfa
Complex glycoprotein 
165 aa, 4 glycosylation 
sites (Asn-24, Asn-38, 
Asn-83, Ser-126)
Produced by genetic 
technology
Human erythropoietin 
gene transferred to 
Chinese hamster ovary 
cells (CHO)

Sheridan, C. (2007), Nature Biotechnology 25(2), 145-146

Epoetin alfa

H2N-

HOOC-

Mod. Gilg et al, Pharmaceutica Acta Helvetiae 71,1996 



Biyobenzer Üründe Moleküllerin 
Yapısal Değişiklik Sebepleri 

1º Aminoasit dizisine bağlı
Primer diziliş
Sekonder bağlanmalar ve komşuluklar
Tersiyer katlanma ve topaklanma
Kuvarterner uzaysal konumlanma

2º Post-translasyonel değişiklikler
Glikozilasyon, asetilasyon, fosforilasyon, vb

3º Aggregasyon

Biyotek Ürünleri ve İmmünojenisite 

İstenmeyen/advers olaylar
Ateş, döküntü, kaşıntı, aşırı duyarlık, anafilaksi 
böbrek yetmezliği, astma, immün aşırı yanıt..

Etkinin azalması
Yabancı proteine karşı blokör antikor oluşumu,  
safsızlık, uygunsuz üretim metodu, depolama..



• Eritropoietin
141 kişide saf eritrosit aplazisi

• Faktör VIII’e karşı immünolojik yanıt 
• Beta interferon tedavisi, direnç

• Avrupa’da orijinal ilaçların patent 
sürelerinin dolmasından sonra ilk beş
biyobenzer ilaç, 2006 ve 2007 yıllarında 
ruhsat almıştır. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) 
gerekli yasal düzenlemeleri, yayımladığı
ürüne özel kılavuzlar ile yapmış ve 
devamında ilk ruhsatlarını vermeye 
başlamıştır. 



European Medicines Agency
Regulatory Guidelines for Biosimilars

Guideline on Similar Biological Medicinal Products

Guideline on Similar Biological Medicinal Products
Containing Biotechnology-Derived Proteins as Active

Substance: Quality Issues

Overarching

Quality

Epoetin G-CSF Insulin Growth 
Hormone

G
eneral

S
pecific*

Guideline on Similar Biological Medicinal Products
Containing Biotechnology-Derived Proteins as Active

Substance: Non-Clinical & Clinical IssuesNon-clinical
& clinical

EMA Guideline CHMP/437/04; EMA Guideline EMA/CHMP/BWP/49348/2005; EMA Guideline EMA/CHMP/BMWP/42832/2005; 
all available at: www.ema.europa.eu

*More product specific guidelines are forthcoming: Interferons (IFN), 
follicle stimulating hormone (FSH), monoclonal antibodies (MAB)

http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/biosimilar/4934805en.pdf



Product-specific guideline:

Indication extrapolation Recommended approach for demonstrating clinical 
comparability is in CIN, although PD study in healthy 
volunteers also allows full extrapolation to other 
indications (without need for additional trials in 
these settings)

Quality Profile* Manufacturing process, comparability exercise for 
quality, molecular structure and impurity profile of 
both medicinal product and active substance

Non-clinical studies Comparative PD (in vitro assays and in vivo – both 
neutropenic and non-neutropenic rodent models) 
and toxicological studies

Human PK/PD studies Comparative single-dose cross-over PK studies 
using SC and IV administration are required. The PD 
effects should be compared in healthy volunteers

Efficacy studies Safety and immunogenicity data, preferably from a 
comparative clinical trial, is required for approval

Safety Safety data after repeated dosing, preferably in a 
comparative clinical trial, is required. 
Immunogenicity data required for approval and 
should be monitored long-term

Post-approval 
commitments

Risk management programme
Specific monitoring in extrapolated indications
Pharmacovigilance plan



Biyobenzerlik İrdeleme Sınıflaması

Kategori Örnek Onay İşlemi

1
İnsülin

Kalsitonin
Konvansiyonel biyoeşdeğerlik

2a
GM-CSF

IFN-α

Konvansiyonel biyoeşdeğerlik
ve 11 ana başlıkta ek belge 

(ana hücre bankası, stabilite, ambalaj, 
pürifikasyon, klinik data, vb)

2b
Eritropoetin

Trombopoetin
2a için gerekenler ve pazarlama sonrası

izlem ve immünojenisite

3 Monoklonal 
antikorlar Yeni kimyasal madde

Schellekens ve Ryff, Trends Pharmacol Sci  23:119-121, 2002

36

European biosimilar applications
Six biosimilars approved; 1 rejected; 3 withdrawn

Trade Name Generic/Common 
Name

Owner of Trade 
Name

Reference
Product

Decision Decision Date

Omnitrope® somatropin Sandoz Genotropin® Approved April 12, 2006

Valtropin® somatropin BioPartners Humatrope® Approved April 24, 2006

Alpheon® interferon alfa-2a BioPartners Roferon-A® Rejected June 28, 2006

Binocrit®
Epoetin alpha Hexal®
Abseamed®

epoetin alfa Sandoz
Hexal
Medice

Eprex® Approved Aug. 28, 2007

Retacrit®
Silapo®

epoetin zeta Hospira
Stada

Eprex® Approved Dec. 18, 2007

Insulin Rapid Marvel soluble insulin Marvel Humulin® Withdrawn Jan. 16, 2008

Insulin Long Marvel isophane insulin Marvel Humulin® Withdrawn Jan. 16, 2008

Insulin 30/70 Mix Marvel biphasic insulin Marvel Humulin® Withdrawn Jan. 16, 2008

Tevagrastim®

Ratiograstim®

Filgrastim Ratiopharm®

Biograstim®

filgrastim Teva
Ratiopharm
Ratiopharm
CT Arzneimittel

Neupogen® Approved Sep. 18, 2008 

Zarzio®

Filgrastim Hexal®
filgrastim Sandoz

Hexal
Neupogen® Approved Feb. 6, 2009

Source: EMA website and company press releases
All product are not approved in the US, except for Omnitrope®



EU experience – April 2009

• Approvals
– Somatropin (2)
– Epoetin (2)
– Filgrastim (2)

• Refusals
– Interferon alfa
– Insulin
– Interferon beta (re-examination in progress)

– Details on approvals and refusals see EMEA homepage:
– http://www.emea.europa.eu/index/indexh1.htm

E. coli ürünü - 175 aminoasit
N-terminalinde metiyonin

Non-glikolize

NeupogenNeupogen®®FilgrastimFilgrastim



GCSF Biyobenzerlik Şartları (EMEA)

• Karşılaştırmalı non-klinik çalışmalar
• 28 günlük toksikoloji çalışması
• Tek doz s.c. ve i.v. sağlam gönüllü verisi

(Nötrofil sayımı ve CD34+ ölçümleri)
• İki kollu veya üç kollu (plasebolu) çalışma
• Farmakodinamik çalışma (gerekirse)
• 6 aylık advers olay takibi ve immünojenisite
• Pazarlama sonrası izlem

Mellstedt ve diğ. Annal Oncol (Advanced Publication) September 14, 2007



http://www.fda.gov/ola/2007/policy05022007.html

““..is not the same....is not the same..”” ! ! 
““..nevertheless similar enough....nevertheless similar enough..”” !!

““..safety and effectiveness....safety and effectiveness..”” !!

FDA Onayı Almış Biyobenzer Ürünler

Hydase® (hyaluronidaz)
Amphadase® (hyalouronidaz)

Hylenex® (r-insan hyaluronidazı)
Fortical Nasal Sprey® (r-somon kalsitonini)
GlucaGen® (r-glukagon injeksiyon formu)

Omnitrope® (r-somatropin)



Türkiye…

• Ülkemizde yaklaşık 60 adet 
biyofarmasötik ilaç bulunmaktadır ve 
bunların tümü ithaldir. Önümüzdeki 
yıllarda dünyada biyoteknolojik ilaç
pazarının her yıl %12–15 oranında 
büyüyeceği tahmin edilmektedir 





Teşekkür

• H.Ü Farmasotik Teknoloji Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi Doç. Dr. R.Neslihan 
Gürsoy’a teşekkür ederim


