
LEKI CHEMICZNE  
A  

LEKI BIOLOGICZNE 



Art. 2 pkt.32 Ustawy - Prawo farmaceutyczne

Substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca 
właściwości:

• zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub 
• podawana w celu postawienia diagnozy lub 
• w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji 

organizmu 

poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne.

Nie ma zastosowania do: wyrobów medycznych, produktów biobójczych, 
suplementów diety, kosmetyków.

PRODUKT LECZNICZY - DEFINICJA



Dyrektywa 2001/83/EC Annex I, Part I

Biologiczny produkt leczniczy spełnia podstawową definicję produktu 
leczniczego oraz posiada szczególne cechy:

• zawiera substancję biologiczną, która jest produkowana lub izolowana      
ze źródła biologicznego, 

• w celu charakteryzacji i oznaczenia jakości substancji biologicznej 
wymagane są testy fizykochemiczno-biologiczne i jednocześnie opis 
procesu wytwarzania,

• jeden proces wytwarzania = jeden produkt biologiczny.

LEK BIOLOGICZNY - DEFINICJA



Produkt syntezy chemicznej
Produkt roślinny
Produkt immunologiczny – BIOLOGICZNY
Produkt homeopatyczny
Produkt z krwi/osocza - BIOLOGICZNY
Produkt biotechnologiczny rDNA - BIOLOGICZNY
Produkt radiofarmaceutyczny
Produkt pochodzenia zwierzęcego - BIOLOGICZNY
Produkt terapii zaawansowanej - BIOLOGICZNY
Inne

PODZIAŁ LEKÓW -  
ŹRÓDŁO SUBSTANCJI CZYNNEJ



Produkt immunologiczny – SZCZEPIONKA 

Produkt z krwi/osocza - ALBUMINA

Produkt pochodzenia zwierzęcego - HEPARYNA 

Produkt biotechnologiczny DNA - INSULINA LUDZKA 

Produkt terapii zaawansowanej - TERAPIA GENOWA

PRZYKŁADY LEKÓW BIOLOGICZNYCH



• Nowotwory
• Choroby reumatyczne
• Cukrzyca
• Choroba Crohna
• Łuszczyca
• Niedokrwistość
• Zwyrodnienie plamki żółtej (AMD - Age-related Macular Degeneration)
• Stwardnienie rozsiane
• Szczepienia
• Hemofilia
• Choroby rzadkie
• Inne

TERAPIE LEKAMI BIOLOGICZNYMI



LEKI CHEMICZNE ORYGINALNE           
A GENERYCZNE

Leki chemiczne oryginalne (referencyjne)
zarejestrowane na podstawie kompletnej dokumentacji rejestracyjnej.

Leki chemiczne generyczne 
zarejestrowane na podstawie odwołania do wyników badań klinicznych i 
toksykologicznych leku referencyjnego oraz przedstawienia wyników badań 
biorównoważności z lekiem referencyjnym.



Leki biologiczne innowacyjne
zarejestrowane na podstawie kompletnej dokumentacji rejestracyjnej.

Leki biologiczne biopodobne 
zarejestrowane na podstawie skróconej dokumentacji rejestracyjnej 
wykazującej biopodobieństwo do leku innowacyjnego na podstawie wyników 
badań porównawczych (chemicznych i farmaceutycznych - substancja 
czynna, materiały wyjściowe, proces wytwarzania) oraz badań klinicznych 
(skróconych).

LEKI BIOLOGICZNE ORYGINALNE A 
BIOPODOBNE



LEK CHEMICZNY 
Struktura cząsteczki łatwa do zbadania i scharakteryzowania, 
Dla potwierdzenia bezpieczeństwa i skuteczności wystarczające jest badanie 
biorównoważności. 

LEK BIOlOGICZNY
Struktura cząsteczki bardziej skomplikowana od cząsteczki syntetycznej                       
i trudniejsza do scharakteryzowania, 
Dla potwierdzenia bezpieczeństwa i skuteczności leku biopodobnego wykonuje się 
dodatkowe badania porównawcze (chemicznych i farmaceutycznych) oraz kliniczne 
(skrócone).

LEK CHEMICZNY A LEK BIOLOGICZNY



Lek chemiczny:
Kwas acetylosalicylowy - 21 atomów 

Lek biologiczny: 
przeciwciało IGg - ok. 25 000 atomów 

Rower - ok. 120 części Samolot - ponad 200 000 części 

LEK CHEMICZNY A LEK BIOLOGICZNY



•Leki biologiczne pochodzenia naturalnego:
pozyskiwane z organizmów żywych (zwierzęta, rośliny, bakterie) nie 
poddanych inżynierii genetycznej lub krwi ludzkiej, np. HEPARYNA (śluz 
jelitowy świń), STREPTOKINAZA (bakterie streptokoki), ALBUMINA (osocze).

•Leki biologiczne powstałe z wykorzystaniem inżynierii genetycznej 
(BIOTECHNOLOGICZNE):

pozyskiwane przy pomocy komórek bądź organizmów, do których 
wprowadzono obce geny (transgeny), najczęściej, tzw. REKOMBINOWANE 
BIAŁKA, np. INSULINA, ERYTROPOETYNA, ANALOGI INSULIN, 
PRZECIWCIAŁA MONOKLONALNE.

LEKI BIOLOGICZNE - PODZIAŁ



Lek biologiczny naturalny, np. czynnik krzepnięcia pozyskiwany z osocza, 
heparyna drobnocząsteczkowa, albumina ludzka - PROCEDURA 
NARODOWA LUB CENTRALNA.

Lek biotechnologiczny, np. terapie genowe, insulina ludzka - PROCEDURA 
CENTRALNA.

LEKI BIOLOGICZNE – RODZAJE 
PROCEDUR REJESTRACYJNYCH 



W UE w 2005 r. wprowadzono Wytyczną o lekach biopodobnych 
(Similar biological medical products).

Dwie opcje rejestracyjne leków biopodobnych:

• przedłożenie wyników pełnych badań przedklinicznych i klinicznych 
tak jak dla leku innowacyjnego (tzw. Stand-alone application)

lub
• przedłożenie wyników badań porównawczych (chemicznych              

i farmaceutycznych) oraz badań klinicznych (skróconych) 
wykazujące biopodobieństwo leku biopodobnego i leku 
referencyjnego.

LEKI BIOPODOBNE – ZAKRES DOSSIER 



• Testy fizykochemiczno-biologiczne
• Niekliniczne badanie farmakodynamiczne in-vivo
• Badanie toksyczności przewlekłej
• Badanie kliniczne farmakokinetyczne i/lub farmakodynamiczne
• Badanie kliniczne skuteczności 
• Badanie kliniczne immunogenności

LEKI BIOPODOBNE – WYMAGANE 
BADANIA PORÓWNAWCZE 



• Lek oryginalny służący do porównania z biopodobnym.
• Metoda badawcza pozwalająca na wykrycie różnic pomiędzy badanymi 

seriami leku oryginalnego i biopodobnego, np. elektroforeza żelowa białek, 
np. SDS-PAGE (SDS poliacrylamide gel electrophoresis). 

• W przypadku niewielkich różnic wymagane są dodatkowe metody. 
• Ostateczna weryfikacja następuje w badaniach klinicznych.

LEKI BIOPODOBNE – ISTOTNE ELEMENTY OCENY 



Leki chemiczne:
• prosta struktura cząsteczkowa,
• otrzymywane na drodze syntezy chemicznej,
• odpowiedniki generyczne rejestrowane na podstawie badań biorównoważności,
• w zakresie bezpieczeństwa i skuteczności odwołują się do wyników badań leku 

innowacyjnego.
Leki biologiczne:
• skomplikowana struktura cząsteczkowa,
• otrzymywane metodami inżynierii genetycznej,
• leki biopodobne rejestrowane na podstawie badań porównawczych z lekiem 

referencyjnym i własnych badań klinicznych,
• lek biopodobny i odpowiadający mu lek biologiczny referencyjny są do siebie 

„najbardziej podobne” w czasie wykonywania badań porównawczych – po 
rejestracji każdy z nich „żyje swoim własnym życiem”. 

PODSUMOWANIE


