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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Οι βιολογικοί παράγοντες που χρησιμοποιούνται στη Δερματολογία είναι μεγάλα και 

πολύπλοκα μόρια (μονοκλωνικά αντισώματα, πρωτεΐνες σύντηξης, 

πολυαιθυλενογλυκιωμένα τμήματα αντισωμάτων) τα οποία παράγονται με χρήση μεθόδων 

γενετικής μηχανικής σε ζωντανά βιολογικά συστήματα, σε αντιδιαστολή με τα φάρμακα 

που είναι μικρά μόρια και διαθέτουν απλούστερη χημική δομή. Ως εκ τούτου, η ακριβής 

«αντιγραφή» ενός τέτοιου βιολογικού παράγοντα είναι εξαιρετικά δύσκολη, εάν όχι 

αδύνατη. Για το λόγο αυτό, η θεραπευτική αποτελεσματικότητα και ασφάλεια των 

βιοομοειδών φαρμάκων (βλ. Ορισμό παρακάτω) δεν μπορεί να τεκμαρθεί με βάση 

αποκλειστικά την «παρόμοια» δομή τους με τον πρωτότυπο βιολογικό παράγοντα. Τα 

βιοομοειδή προσφέρουν μία ευκαιρία για μείωση του κόστους της φαρμακευτικής 

θεραπείας και, υπό αυτή την οπτική γωνία, αποτελούν μία θετική προσθήκη στη 

θεραπευτική φαρέτρα μας.  

Η πρόσφατη διαθεσιμότητα τέτοιων πολύπλοκων βιοομοειδών έχει επάγει εκτενή 

συζήτηση στην επιστημονική κοινότητα σχετικά με τον ορθό και βέλτιστο τρόπο χρήσης 

τους. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) δεν παρέχει συγκεκριμένες οδηγίες για 

τη χρήση αυτών των βιοομοειδών, με την ευθύνη για σύνταξη κατευθυντήριων γραμμών 

και οδηγιών να βαραίνει την εκάστοτε χώρα.  

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία (ΕΔΑΕ), μετά 

από εκτενή ανασκόπηση της διαθέσιμης βιβλιογραφίας και των αντίστοιχων εγγράφων του 

ΕΜΑ, παρουσιάζει στο παρόν τις θέσεις της σχετικά με τη χρήση των βιοομοειδών στη 

Δερματολογία. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Βιοομοειδές (biosimilar):  Ένα βιοϊατρικό προϊόν που περιέχει μια εκδοχή της δραστικής 

ουσίας ενός ήδη εγκεκριμένου πρωτότυπου βιοϊατρικού προϊόντος (φαρμακευτικό προϊόν 

αναφοράς)  στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Περιοχή. Πρόκειται για ένα φάρμακο που είναι 

παρόμοιο με τον ήδη εγκεκριμένο βιολογικό παράγοντα, και το οποίο έχει δραστική ουσία 

η οποία είναι παρόμοια με εκείνη του βιολογικού παράγοντα αναφοράς. 

 Ο ορισμός του βιοομοειδούς διαφέρει σαφώς από τον ορισμό του γενόσημου 

φαρμάκου [γενόσημο είναι το φάρμακο το οποίο αναπτύχθηκε ώστε να είναι όμοιο 

με ένα φάρμακο που έχει ήδη εγκριθεί (δηλ. το φάρμακο αναφοράς)]. Ως εκ 

τούτου, η διαχείριση των βιοομοειδών φαρμάκων οφείλει να διαφέρει από τη 

διαχείριση των γενοσήμων.  

 
Αυτόματη υποκατάσταση (automatic substitution): Η νομική καταχύρωση/δυνατότητα της 

αντικατάστασης από το φαρμακοποιό του πρωτότυπου προϊόντος με το βιοομοειδές χωρίς 

την έγκριση ή/και γνώση του θεράποντος. 
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Ανταλλαξιμότητα (interchangeability): Η κλινική πρακτική της αλλαγής από ένα φάρμακο 

σε ένα «ισοδύναμο» φάρμακο σε ένα δεδομένο κλινικό σενάριο.  

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) .  

 

ΘΕΣΕΙΣ 

1. Σε πρωτοθεραπευόμενους με βιολογικό παράγοντα (naïve) ασθενείς, η 
θεραπευτική επιλογή μεταξύ των βιολογικών φαρμάκων - πρωτότυπων και 
βιοομοειδών- δεν πρέπει να στηρίζεται αποκλειστικά σε οικονομικές παραμέτρους 
αλλά να εξατομικεύεται για κάθε ασθενή. 

o Θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να λαμβάνονται υπόψη παράμετροι όπως η 
ηλικία, η κλινική εικόνα, το ατομικό ιστορικό, τυχόν αντενδείξεις, 
συννοσηρότητες, συνοδές θεραπείες, διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα, 
διεθνείς και εθνικές κατευθυντήριες οδηγίες, προσβασιμότητα στη 
θεραπεία, εκτίμηση της βέλτιστης σχέσης κινδύνου-οφέλους, οι επιθυμίες 
του ασθενούς κ.ο.κ.  

o Οι οικονομικές συνιστώσες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη αλλά η 
επιλογή της θεραπείας οφείλει να συνυπολογίζει όλες τις παραπάνω 
παραμέτρους με το όφελος του ασθενούς κατά νου.  

 
2. 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 (βλ. και 
επόμενο) αλλά και χωρίς τη γνώση και συναίνεση του ασθενούς.  

 
3. Η συνταγογράφηση των βιολογικών παραγόντων θα πρέπει να γίνεται με βάση την 

εμπορική ονομασία (ιδανικά και με τον αριθμό παρτίδας – batch number) 
προκειμένου να καθίσταται εφικτή η ιχνηλασιμότητά τους σε επίπεδο 
συνταγογράφησης (μη αυτόματη υποκατάσταση), φαρμακοεπαγρύπνησης και 
θεραπευτικής αποτυχίας. Η τυχόν μελλοντική καθιέρωση διαφορετικού INN 
(International Nonproprietary Name) μπορεί να καταστήσει περιττή αυτή τη 
σύσταση. 

 
4. Η πρακτική της ανταλλαξιμότητας (interchangeability) μεταξύ του πρωτότυπου 

μορίου και των βιοομοειδών, μεταξύ του βιομοειδούς και του πρωτότυπου μορίου, 
καθώς και μεταξύ βιοομοειδών του ίδιου πρωτότυπου μορίου σε ασθενείς που 
βρίσκονται ήδη σε θεραπεία με ικανοποιητική αποτελεσματικότητα και 
ανεκτικότητα οφείλει να ακολουθεί όσα ισχύουν και για τους 
πρωτοθεραπευόμενους με βιολογικό παράγοντα (naïve) ασθενείς, ήτοι την 
εξατομίκευση της επιλογής, χωρίς το κόστος να αποτελεί τη μοναδική παράμετρο 
που λαμβάνεται υπόψη.  
 

o Η ανταλλαξιμότητα προϋποθέτει την ύπαρξη επαρκών δεδομένων 
αποτελεσματικότητας και ασφάλειας για τη διαδοχική (sequential) 



ΒΒΙΙΟΟΟΟΜΜΟΟΕΕΙΙΔΔΗΗ  ––  ΕΕΙΙΣΣΗΗΓΓΗΗΣΣΗΗ  ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΔΔΕΕΡΡΜΜΑΑΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΗΗΣΣ  &&    

ΑΑΦΦΡΡΟΟΔΔΙΙΣΣΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑΣΣ  

χορήγηση, καθώς και τη λήψη της απόφασης από το θεράποντα ιατρό μετά 
από ενημέρωση και συναίνεση του ασθενούς για την αλλαγή.  

o Ο χρόνος κατά τον οποίο μπορεί να γίνει η πιθανή αλλαγή πρέπει επίσης να 
εξατομικεύεται προκειμένου να μην διακινδυνευτεί η επιτυχία της 
υφιστάμενης θεραπείας. 

o Οι άνω της μίας διαδοχικές αλλαγές μεταξύ πρωτοτύπου – βιοομοειδούς 
(και το αντίστροφο) ή βιοομοειδούς-βιοομοειδούς δεν έχουν μελετηθεί και 
κατά συνέπεια φαινόμενα όπως η ανοσογονικότητα σε τέτοιο κλινικό 
σενάριο δεν είναι γνωστά. Ως εκ τούτου, η πρακτική αυτή δε συστήνεται 
μέχρι τη δημοσίευση ικανού όγκου δεδομένων από κατάλληλες μελέτες. 

o Η ανταλλαξιμότητα μετά από αποτυχία του πρωτότυπου μορίου ή του 
βιοομοειδούς δε συνιστά δόκιμη πρακτική και πρέπει να αποφεύγεται. 

o Οι αλλαγές μεταξύ βιοομοειδών και πρωτότυπου μορίου, πρέπει να 
συνοδεύονται από καταγραφή της ασφάλειας και αποτελεσματικότητας σε 
ειδικά αρχεία καταγραφής βιολογικών θεραπειών (registries) και να 
στηρίζονται στις τρέχουσες διεθνείς και εθνικές οδηγίες για τη χρήση των 
βιολογικών θεραπειών. 

o Η ανταλλαξιμότητα μεταξύ ενός βιολογικού παράγοντα (πρωτότυπου ή 
βιοομοειδούς του), στον οποίο έχει ανταποκριθεί ικανοποιητικά ο ασθενής, 
με άλλον βιολογικό παράγοντα με διαφορετικό τρέχον ΙΝΝ (π.χ. 
adalimumab σε infliximab, infliximab σε adalimumab, etanercept σε 
infliximab κ.ο.κ.), εντός της ίδιας ή διαφορετικής ομάδας βιολογικών 
παραγόντων, δεν κρίνεται δόκιμη και πρέπει να αποφεύγεται (π.χ. 
ανταλλαγή ενός anti-TNF παράγοντα με διαφορετικό anti-TNF παράγοντα ή 
ανταλλαγή ενός anti-TNF παράγοντα με μη-anti-TNF παράγοντα). Η 
ανταλλαξιμότητα, όταν και εφόσον αυτή κρίνεται εφικτή, πρέπει να αφορά 
μόρια με αντίστοιχο ΙΝΝ, για τα οποία υφίστανται ικανά δεδομένα 
διαδοχικής χορήγησης. 

o Σε περίπτωση που η συνταγογράφηση με εμπορική ονομασία δεν είναι 
εφικτή ή πρακτική (και δεν υφίσταται διαχωρισμός με βάση το INN), ο 
θεράπων θα πρέπει να δίνει συγκεκριμένη και σαφή οδηγία προς τον 
φαρμακοποιό όταν κρίνει (με βάση όσα προαναφέρθηκαν) ότι μπορεί να 
χορηγηθεί βιοομοειδές αντί του πρωτότυπου παράγοντα. 

o Σε γενικές γραμμές, ενώ η χορήγηση του βιοομοειδούς μπορεί να αποτελεί 
επιλογή σε πρωτοθεραπευόμενους με βιολογικό παράγοντα ασθενείς, 
εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που περιγράφηκαν στην αντίστοιχη 
παράγραφο, η αλλαγή από έναν βιολογικό παράγοντα που έχει επιδείξει 
ικανοποιητική αποτελεσματικότητα και ασφάλεια προς το βιοομοειδές του 
δεν ενθαρρύνεται καθώς ενδέχεται να διακινδυνεύει την καλή πορεία του 
ασθενούς. 

 

5. 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 προκλινικά και κλινικά δεδομένα ασφάλειας και 
αποτελεσματικότητας του βιοομοειδούς (μελέτες φάσης Ι, ΙΙ και ΙΙΙ).  

o Η πολυπλοκότητα των βιολογικών συστημάτων και οι διαφορετικοί 
μηχανισμοί παθογένειας των αυτοάνοσων νοσημάτων μπορούν να 
καταστήσουν μικρές διαφορές στη βιολογική συμπεριφορά των μορίων 
αυτών πολύ σημαντικές για τη δράση τους σε κλινικό επίπεδο.   
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o Η επέκταση χρήσης κρίνεται ιδιαίτερα ακατάλληλη σε περιπτώσεις 
νοσημάτων με τεκμηριωμένα διαφορετικούς μηχανισμούς παθογένειας, 
όπως για παράδειγμα μεταξύ ρευματοειδούς αρθρίτιδας και ψωρίασης 
κατά πλάκας. 

o Η επέκταση χρήσης που βασίζεται αποκλειστικά σε δεδομένα Φάσης Ι 
κρίνεται κατάλληλη μόνο εφόσον μπορούν να τεκμηριωθούν οι κοινοί 
παθογενετικοί μηχανισμοί μεταξύ της ένδειξης επέκτασης και της ένδειξης 
με διαθέσιμα συγκριτικά δεδομένα Φάσης ΙΙΙ και υπό την προϋπόθεση ότι η 
αθροιζόμενη κλινική εμπειρία με τον εν λόγω πρωτότυπο βιολογικό 
παράγοντα συγκεντρώνει ικανό αριθμό ασθενο-ετών χρήσης στην κάθε 
ένδειξη για την οποία προτείνεται η επέκταση χρήσης του βιολογικού 
παράγοντα. 

o Σε κάθε περίπτωση, συστήνεται ιδιαίτερη προσοχή όταν ένα βιοομοειδές 
συνταγογραφείται για ένδειξη στην οποία δεν έχει μελετηθεί συγκεκριμένα. 
 
 

6. Η κλινική εκτίμηση της ανοσογονικότητας των βιοομοειδών παραγόντων θα πρέπει 
να ακολουθεί ό,τι εφαρμόζεται και για τους πρωτότυπους βιολογικούς παράγοντες. 

o Δεδομένου ότι οι εργαστηριακές μέθοδοι εκτίμησης της ανοσογονικότητας 
δεν είναι ευρέως διαθέσιμες στην καθημερινή κλινική πράξη, το 
ενδεχόμενο της ανοσογονικότητας θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε 
περίπτωση ανεπιθύμητων αντιδράσεων υπερευαισθησίας και 
δευτερογενούς (κυρίως) αστοχίας στην αποτελεσματικότητα έως ότου (και 
εφόσον) αυτές οι εργαστηριακές δοκιμασίες γίνουν ευρέως διαθέσιμες. 
Στην τελευταία περίπτωση, η εκτίμηση της ανοσογονικότητας θα πρέπει να 
γίνεται επί κλινικών ενδείξεων και να ενημερώνεται ο Εθνικός Οργανισμός 
Φαρμάκων, η εθνική βάση δεδομένων (αρχείο βιολογικών θεραπειών) και 
οι λοιπές αρμόδιες αρχές υγείας της χώρας.  

 
7. Δεδομένου ότι τα μακροχρόνια δεδομένα καθημερινής κλινικής πρακτικής 

απουσιάζουν για τα βιοομοειδή κατά την έγκρισή τους, κρίνεται απαραίτητη η 
ικανή παρακολούθηση της ασφάλειας και αποτελεσματικότητας αυτών των 
παραγόντων σε συνθήκες καθημερινής πρακτικής.  

o Προκειμένου να είναι εφικτή η ιχνηλασιμότητα τυχόν ανεπιθύμητων 
ενεργειών, δηλαδή να μπορούμε να γνωρίζουμε ποιο φάρμακο (πρωτότυπο 
ή βιοομοειδές – και ποιο βιοομοειδές) προκάλεσε μια ανεπιθύμητη 
ενέργεια, οι ρυθμιστικές αρχές, ο κάτοχος της εμπορικής εξουσιοδότησης 
(πρώην κάτοχος άδειας του προϊόντος) και οι επαγγελματίες υγείας - με τη 
συνδρομή των Ενώσεων Ασθενών, θα πρέπει να διασφαλίζουν αυστηρούς 
μηχανισμούς φαρμακοεπαγρύπνησης.  

o Το εμπορικό όνομα, ο αριθμός της παρτίδας, και η ημερομηνία χορήγησης 
πρέπει να καταχωρούνται στην τράπεζα δεδομένων σε κάθε προσθήκη 
βιοομοειδούς φαρμάκου. Οι σχετιζόμενες με το βιοομοειδές ανεπιθύμητες 
ενέργειες που καταχωρούνται στη βάση δεδομένων πρέπει σε τακτά 
χρονικά διαστήματα να εκτιμώνται από τις ρυθμιστικές αρχές και την 
επιστημονική κοινότητα.  

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

 
8. Δεδομένης της πολυπλοκότητας παρασκευής των βιολογικών παραγόντων και της 

ευαισθησίας τους σε, έστω και μικρές, μεταβολές στις περιβαλλοντικές συνθήκες, 
θα πρέπει να διασφαλίζεται η συνεχιζόμενη, ικανή παρακολούθηση και 
διασφάλιση της ποιότητας των βιοομοειδών, από την παραγωγή έως τη χρήση, 
καθώς και να υφίστανται μηχανισμοί διασφάλισης της συνεχιζόμενης 
τροφοδότησης της αγοράς με το φάρμακο καθώς, με βάση τα παραπάνω, έστω και 
βραχυχρόνιες ελλείψεις ενδέχεται να μη μπορούν να καλυφθούν με χρήση άλλων 
βιοομοειδών ή πρωτότυπων βιολογικών παραγόντων ελλείψει επιστημονικών 
δεδομένων.  

o Η εκάστοτε εταιρεία- κάτοχος της εμπορικής εξουσιοδότησης οφείλει να 
παρέχει –κατ’ επίκληση- στον θεράποντα πληροφορίες σχετικά με τους 
μηχανισμούς διασφάλισης των παραπάνω. 

 
9. Επί του παρόντος, και για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, η επιβολή ελάχιστου 

ποσοστού συνταγογράφησης (forced quota) βιοομοειδών επί του συνόλου της 
συνταγογράφησης για την εκάστοτε ένδειξη κρίνεται αδόκιμη και δεν πρέπει να 
εφαρμόζεται, τουλάχιστο μέχρι να γίνουν διαθέσιμα τα μακροχρόνια δεδομένα για 
τα βιοομοειδή από ανεξάρτητες (μη προερχόμενες από φαρμακευτικές εταιρείες) 
βάσεις δεδομένων/μητρώα ασθενών. 

o Οι βιολογικοί παράγοντες που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος στη 
Δερματολογία αποτελούν σαφώς πιο πολύπλοκα μόρια (μονοκλωνικά 
αντισώματα, πρωτεΐνες σύντηξης, πολυαιθυλενογλυκιωμένα τμήματα 
αντισωμάτων) από άλλα βιοομοειδή που κυκλοφορούν ήδη στην αγορά 
(π.χ. αυξητική ορμόνη, ερυθροποιητίνη) και, κατά συνέπεια, η εμπειρία από 
τη χρήση των τελευταίων δεν επαρκεί για τη γενίκευση συμπερασμάτων 
σχετικών με το παρόμοιο προφίλ ασφάλειας-αποτελεσματικότητας μεταξύ 
του πρωτότυπου βιολογικού και των βιοομοειδών του (αλλά και μεταξύ των 
διαφορετικών βιοομοειδών του ίδιου πρωτοτύπου). Επομένως, η 
συγκεκριμένη κατηγορία των βιολογικών-βιοομοειδών παραγόντων θα 
πρέπει να αντιμετωπίζεται ως «νέα» και όχι ως τμήμα της γενικότερης 
κατηγορίας των «βιοομοειδών» για κάθε ένδειξη. 

 

10. Ο θεράπων οφείλει να είναι ενήμερος για την τρέχουσα πρακτική της χρήσης των 
δεδομένων του πρωτότυπου βιολογικού παράγοντα στην Περίληψη των 
Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (ΠΧΠ) και στο Φύλλο Οδηγιών Χρήσης (ΦΟΧ) του 
βιοομοειδούς παράγοντα.  

o Ο θεράπων ιατρός πρέπει να έχει άμεση πρόσβαση στα δεδομένα που 
αφορούν τον εκάστοτε βιολογικό παράγοντα που επιλέγει να 
συνταγογραφήσει, ο δε χαρακτηρισμός του βιοομοειδούς ως «παρόμοιου» 
και όχι ως «ουσιαστικά όμοιου» καθιστά προβληματική τη χρήση 
δεδομένων αποκλειστικά του πρωτότυπου παράγοντα στην ΠΧΠ και το 
ΦΟΧ του βιοομοειδούς φαρμάκου. 

o Κατ’ ελάχιστο, στην ΠΧΠ και την ΦΟΧ θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται 
και τα δεδομένα που αφορούν το βιοομοειδές, με σαφή διάκρισή τους από 
τα δεδομένα που προέρχονται από μελέτες του πρωτότυπου φαρμάκου.  
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o Η ΕΔΑΕ αναγνωρίζει ότι η απόφαση για το περιεχόμενο της ΠΧΠ και του 
ΦΟΧ λαμβάνεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και, συνεπώς, 
αλλαγές σε εθνικό επίπεδο δεν είναι εφικτές, οφείλει ωστόσο να 
ενημερώσει τα μέλη της για την προέλευση των δεδομένων που 
περιλαμβάνονται στην ΠΧΠ και το ΦΟΧ των βιοομοειδών παραγόντων.  

o Ο θεράπων θα πρέπει να ενημερώνει τον ασθενή σχετικά με την προέλευση 
των δεδομένων που περιλαμβάνονται στο ΦΟΧ. 

o Η χρήση του EPAR (European Public Assessment Report) από τον θεράποντα 
για το εκάστοτε βιοομοειδές ενθαρρύνεται, ωστόσο, για λόγους όγκου 
πληροφορίας, η χρήση του EPAR δεν μπορεί να υποκαταστήσει την 
πρακτικότητα της συνοπτικής πληροφορίας που περιλαμβάνεται στην ΠΧΠ.  
 

11. Οι παραπάνω θέσεις θα αναθεωρηθούν σε μελλοντική στιγμή καθώς νέα δεδομένα 
γίνονται διαθέσιμα για τη χρήση των βιοομοειδών στις ενδείξεις που αφορούν τους 
Δερματολόγους. 
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