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ΓΕΝΟΣΗΜΟ ΦΑΡΜΑΚΟ (Generic) 

• Παράγεται με χημική σύνθεση. 

• Παραγωγή  παν-ομοιότηπων μορίων .  

• Τα γενόσημα είναι φάρμακα μικρού μοριακού  
βάρους και  μικρό μέγεθος. 

• Απαιτούνται περιορισμένες μελέτες για την 
έγκρισή τους 



Βιο-ομοειδές (Biosimilar) 

• Πρωτείνη που παράγεται  από βιολογικές 
πηγές (πχ κατάλληλα τροποποιημένα 
κύτταρα) 

• Το παραγόμενο βιο-ομοειδές μιας παρτίδας 
παραγωγής έχει την ίδια  ακριβώς σύνθεση 
από  αμινοξέα, αλλά πάντα υπάρχει διαφορά 
στην περιεκτικότητα  του μορίου σε άλλα 
συστατικά (σακχάρων κλπ) και το  μοριακό 
βάρος του ίδιου βιο-ομοειδούς  ποικίλει !!!! 

 







Μελέτες για έγκριση βιο-ομοειδούς 



ΕΝΑΛΑΓΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ 

• Εναλλαγή (interchangeability): Η κλινική 
πρακτική της αλλαγής από ένα σκεύασμα σε ένα 
«ισοδύναμο» σκεύασμα που εκτιμάται ότι θα 
έχει την ίδια αποτελεσματικότητα, 

•  Αυτό ισοδυναμεί με αλλαγή από πρωτότυπο 
σκεύασμα σε βιο-ομοειδές/ από βιο-ομοειδές σε 
πρωτότυπο /απο βιο-ομοειδές σε άλλο βιο-
ομοειδές 

• Αυτό γίνεται με αλλαγή (switcing) ή αυτόματη 
υποκατάσταση (automatic substitution)  



Αλαγή φαρμάκου (switching)  

• Οταν ο συνταγογραφών ιατρός απαφασίζει να 
συνταγογραφίσει  ενα διαφορετικό σκεύασμα 
από αυτό που χορηγούσε πρίν. 

• Η πρακτική αυτή πρέπει να γίνεται εάν 
υπάρχουν ιατρικοί λόγοι για την αλλαγή 
συνταγογράφησης. 

• Τα  θεραπευτικά μητρώα ασθενών είναι 
απαραίτητα για την παρακολούθηση ασθενών 
με νοσήματα υπό χρόνια αγωγή! 





Αυτόματη υποκατάσταση φαρμάκου 

• (automatic substitution)   

•  Η νομική καταχύρωση/δυνατότητα της 
αντικατάστασης από το φαρμακοποιό του 
πρωτότυπου προϊόντος με το βιο-ομοειδές 
χωρίς την έγκριση ή/και γνώση του 
θεράποντος. 



Αυτόματη υποκατάσταση φαρμάκου 

• Δεν είναι αποδεκτή η αυτόματη 
υποκατάσταση (automatic substitution) από 
τον φαρμακοποιό ενός πρωτότυπου 
βιολογικού παράγοντα με το βιοομοειδές του 
-και το αντίστροφο (αλλαγή του βιοομοειδούς 
με τον πρωτότυπο βιολογικό παράγοντα)- 
χωρίς την εντολή ή τη γνώση και συναίνεση 
του θεράποντος  αλλά και χωρίς τη γνώση και 
συναίνεση του ασθενούς. 



Επέκταση ενδείξεων   

• Επέκταση ενδείξεων (extrapolation of 
indication): Η χρήση δεδομένων από μελέτες 
σε συγκεκριμένο πληθυσμό ασθενών (ή σε 
συγκεκριμένη κλινική ένδειξη),  για να 
δικαιολογηθεί η χρήση του φαρμάκου σε 
άλλη ομάδα ασθενών (ή σε άλλη κλινική 
ένδειξη) . 

 



Επέκταση ενδείξεων  

• Δεν θα πρέπει να γίνεται επέκταση 
(extrapolation) χρήσης του βιοομοειδούς σε 
όλες τις αποδεκτές ενδείξεις του πρωτοτύπου 
ή σε άλλα νοσήματα και ηλικιακές ομάδες, 
εάν δεν υπάρχουν επαρκή προ-κλινικά και 
κλινικά δεδομένα ασφάλειας και 
αποτελεσματικότητας του βιο-ομοειδούς 
(μελέτες φάσης Ι, ΙΙ και ΙΙΙ). 

  



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

• Η συνταγογράφηση των βιολογικών 
παραγόντων θα πρέπει να γίνεται με βάση 
την εμπορική ονομασία (και δυνατότητα 
ιχνηλάτησης του αριθμό παρτίδας – batch 
number) προκειμένου να καθίσταται εφικτή η 
αναγνώριση σε επίπεδο συνταγογράφησης 
(ΧΩΡΊΣ  αυτόματη υποκατάσταση), πιθανών 
παρενεργειών ,   ή  θεραπευτικής αποτυχίας.  



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

• Δεδομένου ότι οι σπάνιες ανεπιθύμητες 
ενέργειες ενδέχεται να μην ανιχνευτούν κατά τη 
φάση των εγκριτικών μελετών, η συνεχιζόμενη 
παρακολούθηση και καταγραφή της ασφάλειας 
αυτών των βιολογικών παραγόντων κρίνεται 
απαραίτητη. (Μητρώα ασθενών) 

• Αλάζοντας όμως  σκεύασμα ανά μήνα, δεν 
ταυτοποιούμε  το ένοχο  σκεύασμα για 
ανεπιθύμητες  ενέργειες! 


