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İmmünojenisiteyi Etkileyen Faktörler 

Hasta ve hastalıkla ilişkili faktörler 
•  Genetik faktörler 
•  Yaş 
•  Hastalıkla ilişkili faktörler 
•  Eş zamanlı tedaviler 
•  Tedavi süresi, uygulama yolu, tedavi 
yöntemi 
•  Benzer veya ilişkili proteine geçmişte maruz 
kalma 
 









Farmakovijilans 
• İlaçların güvenliği ile ilgili klinik verilerin toplanması 
• İlaç uygulamasında karşılaşılan sorunların takibi 
• Sorumlu nedenlerin saptanması, tanınması, 

araştırılması, kaydedilmesi, duyurulması ve gerekli 
önlemlerin alınması 

• EMA; biyobenzer ilaç onayı için bir farmakovijilans 
programını içeren veri paketi ister 

• İmmünojenisite riski ve diğer nadir veya uzun dönem 
advers etkiler markete sunulmadan önce açık 
olmayabilir 

 











Kapsayıcı Prensipler 
 
1.Romatizmal hastalıkların tedavisi, hasta ve ilgili uzman hekim 
arasındaki ortak karara dayanır. 

 
2.Tedavi kararı verilirken sağlık sisteminin bağlayıcı yönleri de 
dikkate alınmalıdır. 

 
3.Ruhsat almış bir biyobenzer biyo-orijinalinden etkinlik 
bakımından daha iyi veya daha kötü değildir, güvenlik açısından 
da daha kötü değildir. 

 
4.Hastalar ve sağlık hizmeti sunucular, biyobenzerlerin yapısı, 
onay süreçleri, güvenlikleri ve etkinlikleri hakkında 
bilgilendirilmelidir. 

 
5.Hem biyobenzer hem de orijinal molekül hakkında izlenebilirlik 
dahil olmak üzere güvenilir farmakovijilans verilerinin elde 
edilmesi için uyumlu yöntemler oluşturulmalıdır. 



Konsensus Önerileri 
 
1. Biyobenzerlere ulaşılabilirlik, hastayı tedavi etme maliyetini önemli 
ölçüde düşürmeli ve romatizmal hastalıkları olan tüm hastalar için optimal 
tedaviye erişimi arttırmalıdır. 

 
2. Ruhsat almış biyobenzerler uygun hastaları biyo-orijinaliyle aynı 
şekilde tedavi etmede kullanılabilir. 

 
3. Biyobenzerler ve biyo-orijinalleri arasında immünojenisite açısından 
klinik olarak anlamlı bir fark saptanmadığından, klinik uygulamada 
biyobenzerlere karşı anti-drug antikorları bakılmasına gerek yoktur. 
 
4. Bir biyobenzerle ilgili faz III verileri yayınlandığında, preklinik ve faz I 
verileri de mevcut olmalıdır. 



5. Biyobenzer, preklinik ve klinik çalışmalarda kalite, biyolojik aktivite, 
güvenlik ve etkinlik açısından orijinaline benzerlik göstermektedir. Bu 
nedenle biyobenzerin tek bir endikasyonda etkinlik ve güvenliği 
doğrulanmışsa, biyo-orijinalinin onay aldığı diğer hastalıklar için de 
kullanılabilir. 

 
6. Mevcut kanıtlar orijinal molekülden biyobenzere değiştirme (switch) 
yapmanın güvenli ve etkili olduğunu göstermektedir; aynı orijinal 
molekülün biyobenzerleri arasında değiştirme yapmakla farklı bir klinik 
sonuç elde edileceğini düşündürecek bilimsel bir temel yoktur, ancak; 
orijinal molekülden biyobenzere değiştirme veya biyobenzerler arasında 
değiştirme, hekim tarafından, hastanın bilgi ve onayı 
dahilinde  yapılmalıdır 

 
7. Biyobenzerler ile biyo-orijinalleri veya diğer biyobenzerler arasındaki 
çoklu ilaç değiştirmeler hasta kayıt sistemleri ile değerlendirilmelidir. 
 
8. Biyobenzerlere değişim veya biyobenzerlerarası değişimde hasta ve 
sağlık sistemi haberdar edilmelidir. 
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