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Sarnased bioloogilised ravimid
Pille Harrison1 , Ott Laius1 , Alar Irs1,2
Keemilise sünteesi teel toodetud
väikese molekulmassiga geneerilisi
rav imeid on arstlik us prak tikas
kasutatud laialdaselt aastak ümneid. Tegemist on sama toimeainet
sisaldava ning samadel, kuid mitte
enamatel näidustustel kasutatava
ravimiga, millel on originaalravimist
erinev raviminimetus, välimus ja
pa kend n i ng m i l le v a l m i s t a m isek s k asutat ud abia i ned võiv ad
originaalist erineda. Geneeriline
ravim jõuab turule pärast patendijm kaitse lõppemist kümmekond
aastat pärast originaalravimit ning
müügiloa saamiseks tuleb ravimitootjal näidata geneerilise ravimi
farmatseutilist (sama ravimivorm
sisaldab niisama palju toimeainet)
ning terapeutilist ek vivalentsust
(on sarnase ohut use ja efek tiivsu seg a). V i i ma st saab selg it ada
mitmel viisil, millest levinuimaks
on võrdlev biosaadavuse ehk bioekvivalentsuse uuring. Originaalravimite ja nende geneeriliste preparaatide müügiandmete võrdlus näitab,
et 62% Eestis müüdud pakenditest
olid 2011. aastal geneeriliste ravimite omad.
Igapäe v ases rav ia rsena l is on
keemilise sünteesi teel toodetud
ravimite kõrval oluline koht bioloogilistel ravimitel. Neid rav imeid
toodavad kas elusorganismid või on
need saadud keerukate biotehnoloogiliste meetodite abil. Bioloogiliste
ravimite esindajateks on endogeensete hormoonide, tsütokiinide ja anti1
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kehade sarnased (glüko-)proteiinid
ja polüpeptiidid. Nende molekulid
moodustavad kompleksseid kolmemõõtmelisi str uk t uure, mille
keerukas ehitus määrab paljuski
k a e d a s p i d i s e f u n k t s i o o n i (1).
Selliste rav imite toimeainete
molekulmass algab mõnest tuhandest da lton i st ( glü kosüü l i m at a
proteiinid) ja ulatub monoklonaalsete antikehade puhul enam kui
140 000 daltonini (2). Keemilise
sünteesi teel saadud ja bioloogiliste
ravimite olulisemad erinevused on
esitatud tabelis 1. Esimese põlvkon na bioloog i l ised rav i m id on
endogeensete proteiinide (erütropoetiin, insuliin, kasvuhormoonid
ja tsütok i i n id ) rekombi na ntsed
koopiad. Nende kasutuselevõtt on
võimaldanud rakendada elupäästvat
või haiguse kulgu oluliselt mõjut av at r av i m it me te h a ig u s te ja
seisundite (nt diabeet, aneemia,
hepat i it, k a s v ajad ja hu lg i sk leroos) korral (3). Paljude esimese
põlvkonna bioloogiliste rav imite
patentide kehtiv us on lõppenud
või lõppemas ning see on loonud
võimaluse kasutada originaalravimite arendamise käigus kogutud
andmeid nendega sarnaste bioloogiliste ravimite loomiseks.

Sarnaste bioloogiliste
ravimite põhitunnused
Sarnane bioloogiline ravim (ingl
biosimilar medicinal product) on
bioloog i l i ne rav i m, m i l le tootja
on arenda nud juba olemasolev a
bioloogilise ravimi sarnaseks (nn
originaalravim, mille kohta on sageli
kasutatud terminit „viidatav ravim“
(ingl reference product), sest uue
ravimi paljude omaduste iseloomustamisel viidatakse sellele ravimile).
Esimene sarnane bioloogiline
ravim Omnitrope (Sandoz GmbH)

sai Euroopas müügiloa 2006. aastal,
sellele on hiljem järgnenud hulk
teisi (vt tabel 2). Siinse ja järgmiste
Ravimiameti ravimiteabe artiklite
eesmärgiks on keskenduda sarnaste
bioloog i l iste rav i m ite olu l istele
r ü h m adele n i ng a nd a ü le v a ade
nende rav imite kliinilisest kasutamisest ja nendega korraldatud
kliinilistest uuringutest.
Sarnane bioloogiline rav im ei
ole erinevalt väikese molekulmassiga geneerilisest ravimist identne
originaalravimiga. Toimeaineks on
selles küll sama aine (nt rekombinantsel teel saadav proteiin sisaldab
sama aminohapete järjestust), ent
nendel ravimitel võib olla molekulide
ja tootmise keer uk usest tulenevaid väikseid erinevusi (4), samuti
i seloomu s t ab n i i or ig i n a a l- k u i
ka nendega sarnaseid bioloogilisi
ravimeid teatud loomulik varieeruvus. Sarnase bioloogilise ravimi
kasutusele lubamiseks on tootjal
vaja tõestada, et sellistel erinevustel
puudub mõju r av i m i toi mele ja
ohutusele (5–7). Seetõttu on sarnase
bioloogilise ravimi müügiloa taotleja kohustatud korraldama hulga
prekliinilisi ja kliinilisi uuringuid,
mille peamine eesmärk on võrrelda
uut ravimit ravimiga, mille kohta
kogutud kliinilisele andmestikule
uue ravimi kasutusloa taotlemisel
viidatakse.
Kliinilistes uuringutes võrreldakse uue ja originaalravimi farmakokineetika ( FK ) iseärasusi ning
nende uuringute puhul on oluline
prospektiivselt määrata FK parameetrite vahemikud, milles asuvaid
näitajaid peetakse kliiniliselt võrdväärseiks (nn võrdsusvahemik, ingl
equivalence margins). Lisaks tehakse
fa r ma kodü naa m i k a ( FD) uu r i nguid, valides katsealuste kaasamise
kriteeriumid nõnda, et nende puhul
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oleks kõige tõenäolisem näha ravimite erinevusi. Harvadel juhtudel
leit a k se, e t FK- ja FD -uu r i ng ud
on pi isav ad r av i m ite sa r na su se
t õ e s t a m i s e k s . S e d a j u hu l , k u i
originaalravimi FK ja FD on hästi
teada, annuse, ekspositsiooni ja FD
vastuse, terapeutilise efekti seos
on originaalravimi puhul selgesti
kirjeldatud ning vähemalt üks FD
parameeter on terapeutilise efekti
surrogaatparameeter, mis ennustab
usutavalt ravitoimet (nt neutrofiilide ar v granulotsüüdi kolooniat
stimuleeriva faktori G-CSF puhul).
Üldjuhul on lisaks vaja võrdlevaid
kliinilisi efektiivsusuuringuid. Ka
nende puhul tuleb prospektiivselt
sõna st ada esma ste t u lemu snä itajate võrdsusvahemikud. Kõigis
neis uuringuis hinnatakse ka uue
rav imi ohutust ja ohutusprof iili
sarnasust originaalravimiga. Nagu
kõigi uute rav imite puhul, nii ei
ole ka siin müügiloa saamise eel
kog ut ud a nd med pi i sav ad n i ng
ohutusandmete kogumiseks ravimi
kliinilise kasutamise foonil lepitakse
müügiloa andmisel kokku kindel
kava. Kui originaalrav imi puhul
keht iv ad hoiat used või et tev aatusabinõud ohutu ja tulemusliku
kasutamise tagamiseks, siis laienevad need enamasti ka sarnasele
bioloogilisele ravimile.

Sarnase bioloogilise ravimi
näidustus
Sarnase bioloogilise rav imi
näidustus ühtib tavajuhul originaalravimi omaga. Sarnase ravimi
loomisel püütakse seda iseloomust av ate uu r i ng ute a lu sek s võt t a
seisund, mis on ravimite võimaliku
erinevuse suhtes kõige tundlikum.
Kui ravimil on mitu manustamisv iisi, tehakse uuring ud reeglina
nende kõigi kohta.
Teatud juhtudel ei ole viidatava
ravimi toimemehhanism täielikult
selge või on põhjust arvata, et see
erineb näidustuste kaupa. Igal sellisel
juhul otsustatakse, kas mingi näidustuse puhul on vaja korraldada eraldi
uuringud või saab üldistada tulemusi,
mis on kinnitanud sarnase ravimi
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Tabel 1. Keemilise sünteesi teel toodetud ja bioloogiliste ravimite olulisemad
erinevused
Keemilise sünteesi teel toodetud ravimid

Bioloogilised ravimid

Tootmine keemilise sünteesi või
mikrobiaalse fermentatsiooni teel

Tootmine geneetiliselt modiﬁtseeritud
rakukultuuridel, järgnevad komplekssed
fermentatsiooni ja puriﬁkatsiooni protsessid

Hästi deﬁneeritav struktuur

Kompleksne ja heterogeenne struktuur

Väike molekulmass

Suur molekulmass

Tootmisprotsessi väiksemate kõikumiste
mõju ravimi kvaliteedile / kliinilistele
omadustele tagasihoidlik

Väike muutus tootmisprotsessis võib oluliselt
mõjutada ravimi toimet või ohutust

Stabiilsed

Mittestabiilsed, välistingimustest mõjutatavad

Enamasti immunogeensus puudub

Enamasti immunogeensed

Tabel 2. Euroopa Liidus müügiloa saanud sarnased bioloogilised ravimid.
Ravimiameti andmetel kasutati Eestis TevaGrastimi 2010. aastal 5031 ja 2011.
aastal 7687 pakendit
Toimeaine

Müügiloahoidja

Ravimi nimi

Originaalravim

Somatropiin

Sandoz GmbH

Omnitrope®

Genotropin®

BioPartners GmbH

Valtropin®*

Humatrope®

Sandoz GmbH

Binocrit®

Erypo®/Eprex®

Hexal GmbH

Epoetin alfa Hexal®

Erypo®/Eprex®

Medice Arzneimittel Pütter
GmH &Co.Kg

Abseamed®

Erypo®/Eprex®

STADA Arzneimittel GmbH

Silapo®

Erypo®/Eprex®

Hospira UK Ltd

Retacrit®

Erypo®/Eprex®

Ratiopharm GmbH

Ratiograstim®

Neupogen®

Teva Generics GmbH

TevaGrastim®

Neupogen®

CT Arzneimittel GmbH

Biograstim®

Neupogen®

Alfaepoetiin

Zeetaepoetiin

Filgrastiim

Sandoz GmbH

Zarzio®

Neupogen®

Hexal GmbH

Filgrastim HEXAL®

Neupogen®

Hospira UK Ltd

Nivestim®

Neupogen®

* Müügiluba on tagasi võetud ja ravimit ei turustata.

terapeutiliselt võrdset toimet teisel
näidustusel (8, 9), samuti võidakse
nõuda müügiloa saamise järel ravimi
toime ja ohutuse intensiivset jälgimist. Näiteks on ﬁ lgrastiimi sisaldavatele sarnastele bioloogilistele
ravimitele antud kõik originaalravimi näidustused, sh kemoteraapiast põhjustat ud neutropeen ia
(KIN), mille puhul on tehtud võrdlevad uuringud, aga ka vereloome
tüv irak k ude perifeersesse verre
mobiliseerimise näidustus (10, 11).
Selline lähenemine on tekitanud
arstidel ja originaalravimi tootjail
küsimusi perifeerse vere tüvirakkude mobilisatsiooni ja transplantatsiooni näidustuse põhjendatuse
kohta (12). Euroopa Ravimiamet on

oma hinnanguaruandes viidanud,
et müügiloa andmise ajal puudub
täielik kindlus, mil määral KIN-ravi
uuringute andmeid saab ekstrapoleerida vere tüvirakkude mobilisatsiooni näidustusele (10, 13, 14). Amet
nõudis seetõttu müügiloa andmise
jä rel teabekog u m i se jät k a m i st,
mistõttu mitme filgrastiimipreparaadi müügiloajärgsete uuringute
programm sisaldab I faasis osalenud
tervete täiskasvanute ning tervete
tüvirakudoonorite jälgimise nõuet
5 aasta jooksul (15–17). Erinevalt
Euroopa Ravimiametist on Euroopa
vere- ja luuüditransplantatsiooni
selts soovitanud G-CSFiga sarnaseid
bioloogilisi ravimeid mittesugulussidemetes olevate tervete tüviraku493
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doonorite puhul mitte kasutada, seni
kuni on olemas enam andmeid nende
tõhususe ja ohut use kohta (18).
Seega on samade teadusandmete
a lu sel r av i m ijä rele v a lvea sut u se
teaduskomitee ja erialaorganisatsioon andnud erinevaid soovitusi.
Võimalik, et suurema ebakindluse
korral efektiivsus- või ohutusandmete ülekantavuse suhtes võidakse
keerulisemate bioloogiliste ravimite
puhul näidustuse andmisest uuringutulemuste saamiseni keelduda.
Sa r n a ste bioloog i l i ste r av i m ite
uurimise ja kasutamise kogemuse
suurenemisel täpsustub ka võimalus
ka nda ü he nä idust use uu r i ng uandmed üle teise näidustuse jaoks.

Originaalravimi asendamine
sarnase bioloogilise ravimiga
Toimeainepõhine väljakirjutamine
on enamiku väikese molekulmassiga ravimite puhul hea tava, mis
või m a ld ab pat siend i l apteeg i s t
h a n k id a ü k skõi k m i l l i se toot ja
ravimi. Toimeainepõhise väljakirjut a m i se (või mõnedes r i i k ides
apteegis geneerilise ravimi asenda m i se luba m i se) eeldu sek s on
nende r av i m ite a k t septeer it ud
ekvivalentne terapeutiline toime.
Sarnaste bioloogiliste ravimite
kontseptsioon ei sisalda praeg u
nende täielik k u identsust originaalravimiga ega näe ette ravimi
vahetamist meditsiinilise jälgimiseta. Probleem ei ole terav, kuna
suur osa neist rav imitest on nn
ha iglarav im id. Sel l iste rav im ite
ambulatoorsel kasutamisel on aga
paljud riigid soovitanud ravimpreparaat kirjutada välja selle nime
jä rg i, et tagada a rst i i n for meeritus konk reetsest kasutatavast
preparaad ist. See ei ole n i ivõrd
oluline ravimi esmase määramise
puhul, kui puuduvad sellised asjaolud, mille alusel otsustada ühe
või teise tootja ravimi eelistamise
üle. Ent ravi jätkamisel peaks arst
haige seisundit üleminekul ühelt
preparaadilt teisele jälgima, niisamuti nagu üleminekul ühelt bioloogiliselt originaalrav imilt teisele.
Võimalik, et kogemuse kasvades
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saab täpsustada, milliste ravimite
puhul üleminek ühelt preparaadilt
teisele on ka arstliku jälgimiseta
ohutu, sest praegused soovitused
sarnase bioloogilise ravimi vahetamise kohta ei põhine mitte selle
vahetuse tuvastatud ohtlikkusel,
vaid teadusandmete vähesusel ja
mõistlikul ettevaatusel.

Ohutus
Kõikide bioloogiliste ravimite puhul
on üheks kõige olulisemaks ohutuse
küsimuseks nende immunogeensus
(5, 19), seetõttu pööratakse sellele
ka sarnaste bioloogiliste ravimite
ohutust hinnates suurt tähelepanu.
Tänapäevaste analüütiliste meetodite ning kliiniliste uuringutega
on võimalik avastada enamikku,
k u id siisk i m it te kõik i rav im i
potentsiaalsetest immunogeensuse
võimalustest. Seetõttu on ravimi
müügiloa järgsel ohutusjärelevalvel
täita oluline roll (5). Nii on erütropoeesi stimuleerivate bioloogiliste
ravimite tootjatel oluline näidata
uue ravimi ohutust, hinnates selle
isoleeritud erütrotsütaarse aplaasia
ja t romboot i l iste v ask u laa rsete
tüsistuste tek k imise tõenäos u s t n i n g r a v i m i o n ko ge e n s e t
potentsiaali. Lisaks tuleb jälgida
ravimi subkutaanse manustamise
toimeid renaalse geneesiga aneemia
haigetel (20).
Ku i k l i i n i l istes uu r i ng utes
leitakse originaal- ja sarnase ravimi
omadustes erinev usi, k uid need
jäävad aktsepteeritavalt väikesteks,
siis peegeldab seda ravimiomaduste
kokkuvõte. Näiteks on selles filgrastiimi sisaldava sarnase bioloogilise ravimi PLD108 kasutamise kohta
märgitud, et võrreldes originaalravimiga on täheldatud luu- ja lihasevalude sagedasemat esinemist (17).

Kokkuvõte
Bioloogilised preparaadid kuuluvad
r av i m i a r endu se av a ng a r d i, ag a
nende jõudmist laborist ja kliinilistest uuringutest kõikide neid vajavate patsientideni mõjutavad samad
tegurid (sh majanduslikud asjaolud
ja arstliku praktika inertsus), mis

kõikide muude tervishoiuteenuste
puhul. Nagu geneeriliste ravimite
olemasolu eesmärk on muuta
maja ndusl i k u lt pa rem i n i k ät tesaadavaks väikese molekulkaaluga
keemiliselt sünteesitud rav imid,
on sarnaste bioloogiliste ravimite
rolliks edendada bioloogilise ravi
jõudmist võimalikult suure hulga
abivajajateni. Sarnaselt geneeriliste
ravimitega on ka siin ühelt poolt
oluline kinni pidada kvaliteedi ja
teadusliku uurimise nõuetest, et
tagada kasutusse lubatud ravimite
eesmärgipärasel pruukimisel nende
tõhusus ja ohutus, ning teiselt poolt
juurutada eduka ravimiarenduse
ja uurimise tulemusena valminud
r av i mpr epa r a ad id pr a k t i k a sse,
et tagada ter v ishoiu ressu rsside
mõistlik kasutamine.
P r aeg u ne s o ov it u s s a r n a s te
bioloogiliste ravimite määramisel
on nee d v ä lja k i r jut ad a r av i mpreparaadi nime kasutades ning
seeläbi tagada, et raviarst on teadlik
ravimpreparaadi vahetusest. Sarnaselt kõikide teiste uute ravimitega
on oluline jälgida nende ravimite
ohut u s t n i ng tek k i nu d kõr v a ltoimed hoolikalt registreerida. Nagu
kõik idel bioloogilistel rav imitel,
tuleb ka sarnastel bioloogilistel
ravimitel erilist tähelepanu pöörata
immunoloogilise tekkemehhanismiga kõrvaltoimetele, samuti nende
spetsiifilisest toimemehhanismist
johtuvatele võimalikele toimetele
(nt kasvajalised haigused).
Lähiaastatel suureneb sarnaste
bioloogiliste rav imite tootmine,
eel kõige monok lonaa l se te a nt ikehade vallas. Esimene sel v iisil
arendatud monoklonaalne antikeha
Red it u x (rituksimab) sa i Ind ia s
müügiloa 2007. aastal ning Clotinab
(abciximab) kiideti Lõuna-Koreas
heaks 2006. aastal. Kuigi enamik
monoklonaalsetel antikehadel põhinevaid bioloogiliselt sarnaseid ravimeid on prekliinilises või varases
kliinilises uuringujärgus, taotleta k se Eu roopas juba müüg i luba
kahele sellisele ravimile.

Eesti Arst 2012; 91(9):492–495

RAVIMITEAVE RAVIMIAMETILT
SUMMARY
Biosimilar medicinal products
Pille Harrison1 , Ott Laius1 , Alar
Irs1,2
Patent expir y of standard small
molecule medicines (i.e. low molecular weight organic compounds) has
seen the development of generic
versions. For these small molecule
medicines, a standard bioequivalence approach has been de veloped and applied successfully for
decades to assess the therapeutic
interchangeability of two preparations with one chemically identical
active component. Next to the small
molecule medicines are biopharmaceuticals that have provided the best
available therapies for several lifethreatening diseases such as cancer,
multiple sclerosis etc. Patents for
many first-generation biopharmaceuticals have expired; this has
opened the market to non-innovator
versions of these products. Since
biopha r maceut ica ls d if fer f rom
small molecule drugs in complexity
and a proof of essential similarity
cannot be achieved for such products, the bioequivalence approach
was modified for biopharmaceuticals and the concept of “biosimilarity“ was introduced indicating
that the products are considered to
be similar in terms of quality, safety
and efficacy. There are currently 12
biosimilar medicines approved by
the European Medicines Agenc y.
This review covers general issues
surrounding the use of biosimilar
medicines, including information on
conducted clinical trials, extrapolation, substitution, immunogenicity
and traceability.
Biosimilar monoclonal antibodies
have already been approved outside
Europe. The European Medicines
Agency’s updated list of new medicines under evaluation for marketing
authorisation contains two biosimilar monoclonal antibodies (alto-
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gether there are applications for 7
biosimilars). Whether one will see a
large influx of biosimilar monoclonal
antibodies entering the market will
depend on many factors, including
whether the difficulties associated
with developing these drugs can
be overcome and development can
proceed in a cost-effective manner.
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