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Η θέση της ECCO για τα βιοομοειδή
• Οι ΒΘ είναι ουσιώδεις θεραπείες για τη NC
και την ΕΚ.
• Τα βιοομοειδή είναι βιολογικά φάρμακα
‘παρόμοια’ με τα εγκεκριμένα βιολογικά και
κυκλοφορούν ήδη σε μερικές χώρες.
• Η θέση της ECCO αποτυπώνει τη συνολική
άποψη Ευρωπαίων ειδικών στις ΙΦΕΝ
σχετικώς με τα βιομοειδή. Τα βιοομοειδή
δεν είναι συγκρίσιμα με τα γενόσημα
μικρών μορίων, επειδή είναι δυσχερές να
προβλεφθούν τόσο η αποτελεσματικότητα
όσο και η τοξικότητά τους, μιας και πολύ
μικρές μοριακές μεταβολές μπορεί να
επιφέρουν εκσεσημασμένες επιδράσεις
στην κλινική αποτελεσματικότητα και την
ανοσογονικότητα.

Η θέση της ECCO για τα βιοομοειδή
• Άμεση απόδειξη της ασφάλειας και της
αποτελεσματικότητας από RCTs στις ΙΦΕΝ,
από τη συστηματική φαρμακοεπαγρύπνιση
(pharmacoviligance) μετά την κυκλοφορία
τους και την αναμφίβολη πιστοποίηση του
προϊόντος ως βιοομοειδούς θα πρέπει να
είναι προαπαιτούμενα της έγκρισής τους.
• Αλλάζοντας τη θεραπεία από ένα
τεκμηριωμένο ΒΦ σε ένα βιοομοειδές για
εξοικονόμηση χρημάτων είναι πιθανό να
αποβεί τόσο απρόσφορο και
αναποτελεσματικό όσο και η αλλαγή μεταξύ
των τρεχόντως εγκεκριμένων ΒΦ που έχουν
τον ίδιο βιολογικό στόχο εκτός των
περιπτώσεων που ο ασθενής έχει χάσει την
ανταπόκρισή του.

Η επιστολή του Δρ P. Kurki εκ του Biosimilar
Medicines Working Party της Επιτροπής Human
Medicinal Products στην ΕΜΑ υπογραμμίζει
κρίσιμες πτυχές της Θέσης της ECCO για τη
θεραπεία των ΙΦΕΝ με Βιοομοειδή. Απεικονίζουν
κυρίως την ταυτότητα των θέσεων της ECCO και
της EMA για τις παραμέτρους που θα βασιστεί η
εκτίμηση των βιοομοειδών, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής επίπτωσης μικρών μεταβολών
της δομής του αντισώματος που μπορεί να
προκύψουν από διαφορές στη διαδικασία
παρασκευής. Η ECCO και η EMA συμφώνησαν ότι
είναι καθήκον του παρασκευαστή να φέρει
αποδείξεις ότι οι μεταβολές αυτές έχουν
ασήμαντες επιπτώσεις στην ασφάλεια, φαρμακοκινητική και αποτελεσματικότητα του νέου
προϊόντος.
Αν η ΕΜΑ συστήνει προέκταση των ενδείξεων θα
πρέπει
να
ληφθούν
υπόψι
διάφορες
παράμετροι.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες της EMA απαιτούν
μια ολοκληρωμένη και σταδιακή μελέτη
σύγκρισης
που
θα
συμπεριλάβει
το
φυσικοχημικό χαρακτηρισμό, τη βιολογική
δραστηριότητα, τη φαρμακοκινητική, την
ασφάλεια και τις δράσεις του φαρμάκου, καθώς
και κλινική δοκιμή ισοδυναμίας σε μία από τις
εγκεκριμένες ενδείξεις. Στην περίπτωση της
Inflectra θεωρήθηκε εκ των προτέρων ότι η
μελέτη ισοδυναμίας θα διεξαχθεί σε ασθενείς με
ΡΑ και ότι τα Remicade και Inflectra θα
θεωρούνται ισοδύναμα αν τα CI 95% για τη
διαφορά της θεραπείας ήταν εντός ±15% την 30η
εβδομάδα. Αρκετά φάρμακα έχουν εγκριθεί με
αυτή τη διαφορά ως προς Placebo στις ΙΦΕΝ και
αυτό μπορεί να κάνει δυσχερή την ερμηνεία της
επέκτασης των ενδείξεων.
Η ECCO καλωσορίζει κάθε νέα θεραπευτική
επιλογή που θα βοηθήσει τους ασθενείς όσο
εργάζεται για να βρεθεί η θεραπεία των ΙΦΕΝ
και πιστεύει ότι η κάθε θεραπεία πρέπει να
βασίζεται
στα
πιστότερα
επιστημονικά
δεδομένα.

CAG position statements regarding SEBs for
IBD
1. Τα SEBs είναι δυνητικώς αποτελεσματική
και οικονομικότερη επιλογή στη θεραπεία
των ΙΦΕΝ που μπορεί να αυξήσουν την
πρόσβαση ασθενών σε ΒΘ.
2. Τα SEBs πρέπει να θεωρούνται ως
αυτόνομα προϊόντα που πρέπει να
υποστηρίζονται από καλώς σχεδιασμένες
κλινικές και μη κλινικές μελέτες σε
πληθυσμούς παρόμοιους με τον πληθυσμό
των Καναδών ασθενών.
3. Τα SEBs δεν μπορούν να θεωρηθούν
εναλλάξιμα με τα RBD.
SEB= Subsequent Entry Biologic
RBD= Reference Biologic Drug

CAG position statements regarding SEBs for
IBD
4. Οι συνταγές για RBDs δεν πρέπει αυτόματα
να αλλάζουν για λιγότερο ακριβά SEBs από τα
φαρμακεία που διατίθενται.
5. Τα SEBs πρέπει υποστηρίζονται από
μακροχρόνια δεδομένα φαρμακοεπαγρύπνισης όπως γίνεται και για τα RBDs.
6. Οι Εταιρείες που φέρνουν τα SEBs στην
αγορά του Καναδά πρέπει δεδηλωμένα να
είναι αφοσιωμένες στη βελτίωση της
φροντίδας των ασθενών αναζητώντας νέα
επιστημονικά
δεδομένα
πέραν
όσων
θεωρούνται ως ελάχιστα προαπαιτούμενα για
την ικανοποίηση των Ρυθμιστικών Αρχών και
τις εμπορικές τους επιταγές.
SEB= Subsequent Entry Biologic
RBD= Reference Biologic Drug

