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Leki biorównoważne – wyzwanie i szansa
w walce z łuszczycą i łuszczycowym
zapaleniem stawów

Łu szczy ca jest cho ro bą ukła do wą, o cha -
rak te rze prze wle kłym i na wra ca ją cym, za li cza -
ną do gru py cho rób au to im mu ni za cyj nych.
Sza cu je się, że do ty ka od 2 do 4% po pu la cji
(w Pol sce cho ru je oko ło mi lio na osób). Cha -
rak te ry zu je się obe cno ścią ob ja wów skór nych
pod po sta cią czer wo no bru nat nych, pła skich
gru dek, do brze od gra ni czo nych od oto cze nia,
ze złu szcza ją cą się po wierzch nią i ten den cją
do zle wa nia się. Na si le nie cho ro by jest bar dzo
zróż ni co wa ne – od po je dyn czych, nie wiel kich

wy kwi tów skór nych, po cięż ką for mę uo gól -
nio ną. Co trze ci cho ry z łu szczy cą ma umiar -
ko wa ną lub cięż ką jej po stać, co ozna cza, że
zmia ny skór ne zaj mu ją po nad 10% po -
wierzch ni cia ła.

W przy pad ku 10-40% cho rych roz wi ja
się po stać sta wo wa łu szczy cy (łac. pso ria sis
ar th ro pa ti ca), zwa na łu szczy co wym za pa le -
niem sta wów (ŁZS). ŁZS ma kil ka po sta ci
i mo że obej mo wać wie le sta wów, naj czę -
ściej mię dzy pa licz ko we dal sze, rąk, stóp, krę -
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go słu pa i krzy żo wo-bio dro we, mo że tak że
ob ja wiać się za pa le niem skóry czy pa znok ci.
Prze bieg cho ro by jest bar dzo zmien ny, ła god -
ny lub cięż ki, z okre sa mi za o strzeń i re mi sji.
Z cza sem pro wa dzi do znie kształ ceń w obrę -
bie sta wów i bar dzo czę sto do ka lec twa.

Wie lu pa cjen tów wy ma ga le cze nia sy ste -
mo we go, ze wzglę du na wie lo let ni lub cięż -
ki prze bieg cho ro by. U osób z umiar ko wa ną
lub cięż ką po sta cią łu szczy cy zwy kłej, ze
współ wy stę pu ją cym ŁZS, a tak że w przy pad -
ku, gdy kla sycz ne le ki oka za ły się nie sku tecz -
ne, źle to le ro wa ne, gdy po wo do wa ły istot ne
dzia ła nia nie po żą da ne lub wy stę po wa ły
prze ciw wska za nia do ich sto so wa nia, prze ło -
mo we oka za ło się do pu szcze nie do użyt ku
me dycz ne go le ków bio lo gicz nych. Są one
sto sun ko wo no wą gru pą le ków i mo gą wy -
stę po wać ja ko prze ciw cia ła mo no klo nal ne,
biał ka fu zyj ne lub re kom bi no wa ne biał ka
ludz kie. Obe cnie wy ko rzy sty wa ne są w le -
cze niu wie lu prze wle kłych i cięż kich cho rób,
nie tyl ko au to im mu no lo gicz nych, ta kich jak
łu szczy ca, stwar dnie nie roz sia ne, czy RZS,
ale tak że no wo two ro wych i me ta bo licz nych.
Za wie ra ją w so bie jed ną lub wię cej sub stan -
cji czyn nych, które wy twa rza ne są przez
orga nizm ży wy lub od ta kie go orga ni zmu po -
cho dzą. U pa cjen tów z łu szczy cą i ŁZS ma ją
ko rzy st ny wpływ na pro ce sy im mu no lo gicz ne,
gdyż blo ku ją dzia ła nie wy bra nych cy to kin pro -
za pal nych, które od po wie dzial ne są za roz wój
zmian skór nych i sta wo wych (Il-2, Il-6, TNF-�). 

W te ra pii łu szczy cy oraz ŁZS z po wo -
dze niem sto su je są ta kie pre pa ra ty jak eta -
ner cept, ada li mu mab, czy in fli ksy mab, a wie -
le in nych jest w fa zie ba dań kli nicz nych. Te,
które do tych czas zo sta ły wpro wa dzo ne do
użyt ku me dycz ne go cha rak te ry zu ją się więk -
szą szyb ko ścią dzia ła nia, sku tecz no ścią oraz
bez pie czeń stwem w po rów na niu z kla sycz -
ny mi le ka mi, które do tej po ry wy ko rzy sty -
wa ne by ły w te ra pii sy ste mo wej.

Po mi mo zre wo lu cjo ni zo wa nia te ra pii łu -
szczy cy oraz ŁZS, le ki te nie by ły moż li we do

za sto so wa nia u wszy st kich cho rych, nie tyl ko
ze wzglę du na in dy wi du al ne prze ciw wska za -
nia, ale tak że z uwa gi na wy so ki koszt te ra pii,
spo wo do wa ny ce ną no wo cze snych le ków,
nie moż li wą do po kry cia przez NFZ u wszy -
st kich po trze bu ją cych.

Ko lej ny prze łom w le cze niu pa cjen tów
do tknię tych łu szczy cą oraz ŁZS na stą pił więc,
gdy do użyt ku me dycz ne go do pu szczo ne zo -
sta ły tzw. le ki bio po dob ne (bio rów no waż ne).
W Eu ro pie na zy wa ne są le ka mi bio po dob ny mi
(ang. bio si mi lar), na to miast w USA – bio na stęp -
czy mi (ang. fol low-on bio lo gics). Roz po czę cie
ich pro duk cji sta ło się moż li we po wy ga śnię ciu
dzie się cio let nie go pa ten tu i wy łącz no ści na
pro duk cję ory gi nal nych le ków bio lo gicz nych
(tzw. le ków re fe ren cyj nych). Głów ną ich za -
le tą jest ce na niż sza o ok. 25-30%, co
w oczy wi sty spo sób prze kła da się na moż li -
wość zwięk sze nia do stęp no ści do te go ro -
dza ju te ra pii.

W Pol sce hi sto ria le ków bio po dob nych
roz po czę ła się w 2006 ro ku, kie dy to za -
twier dzo ny zo stał pierw szy z nich – so ma to -
tro pi na. By ło to po prze dzo ne wpro wa dze -
niem w UE w 2004 ro ku spe cjal nej pro ce du -
ry do pu szcza nia tych le ków do obro tu. Od
te go cza su UE, bę dąc pio nie rem w two rze -
niu re gu la cji do ty czą cych le ków bio po dob -
nych, sta ła się rów nież świa to wym li de rem
w ilo ści tych le ków wpro wa dzo nych na ry -
nek. Zy ska ła tak że ogrom ne do świad cze nie
w za kre sie ich sto so wa nia oraz mo ni to ro wa -
nia bez pie czeń stwa te ra pii.

Le ki bio po dob ne na le żą do gru py le ków
bio lo gicz nych, a w pro ce sie ich wy twa rza nia
wy ko rzy sty wa ne są no wo cze sne me to dy
bio tech no lo gicz ne. Two rzo ne są na za sa dzie
bar dzo wy so kie go podo bień stwa (ja ko ści,
bez pie czeń stwa i sku tecz no ści) do in nych,
ist nie ją cych już le ków bio lo gicz nych, do pu -
szczo nych do obro tu w UE. Po sia da ją tę sa -
mą sub stan cję ak tyw ną co od po wia da ją ce im
le ki re fe ren cyj ne, jed nak mo gą się od nich
nie znacz nie róż nić z po wo du za leż nych od
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pro du cen ta me tod wy twa rza nia oraz z uwa -
gi na sa mą na tu rę źródła bio lo gicz ne go,
z które go są wy twa rza ne. Pro ces pro duk cji
pod le ga jed nak ści słym kon tro lom, aby za -
gwa ran to wać, że róż ni ce te nie bę dą mia ły
wpły wu na spo sób dzia ła nia le ku, je go sku -
tecz ność, czy bez pie czeń stwo. Le ki bio rów -
no waż ne mu szą więc speł nić te sa me ry go -
ry stycz ne wa run ki, które sto su je się w przy -
pad ku le ków re fe ren cyj nych, a ich
podo bień stwo do ory gi nal ne go le ku mu si
zo stać wy ka za ne na eta pie ba dań tech nicz -
nych oraz kli nicz nych. Spo sób daw ko wa nia
oraz dro ga po da nia są ta kie sa me jak w przy -
pad ku le ku re fe ren cyj ne go. Podob nie jak le ki
re fe ren cyj ne po sia da ją tak że na tu ral ny za kres
zmien no ści.

Le ki bio po dob ne nie są jed nak uzna wa ne
za le ki od twór cze, czy li ge ne rycz ne. Od tra -
dy cyj nych le ków róż nią się wiel ko ścią, bu do -
wą oraz na tu rą pro ce su pro duk cji. Le ki ge ne -
rycz ne wy twa rza ne są w dro dze syn te zy
che micz nej, na to miast bio po dob ne uzy sku je
się ze źródła bio lo gicz ne go. Stąd stwo rze nie
ich iden tycz nych ko pii, jak ma to miej sce
w przy pad ku kla sycz nych le ków ge ne rycz -
nych, jest nie moż li we. Pro duk cja le ków bio -
po dob nych oraz ich za twier dze nie trwa ją
znacz nie dłu żej, a ko szty ba dań i pro duk cji są
kil ka na ście ra zy wy ższe niż w przy pad ku le -
ków ge ne rycz nych.

Wy mo gi pra wne do ty czą ce do pu szcze -
nia do obro tu le ków bio po dob nych są w UE
bar dzo ry go ry stycz ne, stąd Eu ro pej ska Agen -
cja Le ków (EMA) opra co wa ła wy tycz ne na u -
ko we, ma ją ce po móc pro du cen tom le ków
w ich speł nie niu. Na prze strze ni lat wy tycz ne
te zmie nia ły się i ewo lu o wa ły, wraz ze wzro -
stem do świad cze nia w sto so wa niu bio sy mi -
la rów oraz po stę pem w dzie dzi nie bio tech -
no lo gii i ba dań ana li tycz nych. W trak cie ostat -
niej de ka dy UE zy ska ła du żą wie dzę oraz
do świad cze nie w sto so wa niu bio sy mi la rów,
cze go efek tem są obo wią zu ją ce obe cnie
ścież ki re je stra cji oraz wy ma ga nia nie zbęd ne

do do pu szcze nia tych le ków do obro tu
w pań stwach człon kow skich.

Na te re nie UE wszy st kie le ki ory gi nal ne
i bio po dob ne za twier dza EMA, sto su jąc tzw.
pro ce du rę scen tra li zo wa ną. W przy pad ku
tych dru gich pod sta wą za re je stro wa nia jest
wy ka za nie bio rów no waż no ści wzglę dem le -
ku re fe ren cyj ne go. Za po mo cą kom ple kso -
wych ba dań po rów naw czych na le ży wy ka -
zać, że lek ory gi nal ny i bio po dob ny są do sie -
bie tak podob ne, że nie da się ich odróż nić
w uję ciu sta ty stycz nym. Brak róż nic do ty czy
po zio mu ja ko ści, sku tecz no ści w le cze niu da -
nej cho ro by oraz pro fi lu bez pie czeń stwa,
a więc naj waż niej szych kry te riów, za rów no
dla le ka rza jak i pa cjen ta. Cho dzi więc o udo -
wo dnie nie wy ższo ści spodzie wa nych ko rzy -
ści nad roz po zna nym ry zy kiem w sto so wa -
niu kon kret ne go le ku. Kli nicz ne i nie kli nicz ne
ba da nia po rów naw cze ma ją na ce lu wy klu -
cze nie róż nic, które mo gły by wpły nąć na
bez pie czeń stwo i sku tecz ność sto so wa nia le -
ku bio po dob ne go. 

Aby uzy skać po zwo le nie na do pu szcze -
nie do obro tu da ny lek mu si przejść kil ka
skom pli ko wa nych i zło żo nych eta pów, które
w upro szcze niu moż na opi sać na stę pu ją co:
w pierw szej ko lej no ści pro wa dzi się ogól ne
ba da nia ja ko ści far ma ceu tycz nej pre pa ra tu.
Na stęp nie roz po czy na ją się ba da nia po rów -
naw cze wzglę dem le ku ory gi nal ne go. Pierw -
szy ich etap to po rów naw cze ba da nia ja ko -
ści, gdzie oce nia się wła ści wo ści fi zy ko che -
micz ne pre pa ra tu, a tak że je go ak tyw ność
bio lo gicz ną oraz far ma ko lo gicz ną. Na stęp nie
pro wa dzi się po rów naw cze ba da nia przed -
kli nicz ne – far ma ko dy na micz ne i to ksy ko lo -
gicz ne. Trze ci krok to po rów naw cze ba da nia
kli nicz ne do ty czą ce far ma ko ki ne ty ki, far ma -
ko dy na mi ki, bez pie czeń stwa, sku tecz no ści,
i im mu no gen no ści pre pa ra tu. Ja ko ostat ni
etap po zo sta je stwo rze nie pla nu nadzo ru
bez pie czeń stwa far ma ko te ra pii. Szcze góło -
wy opis wy ma ga nych ele men tów okre śla ją
za le ce nia WHO i EMA. 
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Przy do pu szcza niu do obro tu le ku bio -
rów no waż ne go wy ko rzy stu je się wie dzę do -
ty czą cą sku tecz no ści i bez pie czeń stwa le ku
ory gi nal ne go, która zo sta ła ze bra na pod czas
je go sto so wa nia w prak ty ce kli nicz nej. Dzię ki
te mu ilość wy ma ga nych da nych kli nicz nych
w przy pad ku le ków bio rów no waż nych jest
mniej sza, co ozna cza mię dzy in ny mi, że
zdro wi ochot ni cy i pa cjen ci nie mu szą być
pod da wa ni po raz ko lej ny ba da niom kli nicz -
nym, by udo wo dnić bez pie czeń stwo i sku -
tecz ność da ne go pre pa ra tu u lu dzi. 

Wszy st kie po wyż sze da ne do ty czą ce le -
ku, który ma zo stać do pu szczo ny do obro tu,
ana li zo wa ne są ko lej no przez Ko mi tet Na u -
ko wy ds. Le ków Sto so wa nych u Lu dzi
(CHMP), Ko mi tet Na u ko wy ds. Oce ny Bez -
pie czeń stwa (PRAC), przez unij nych eks per -
tów ds. le ków bio lo gicz nych (Bio lo gics Wor -
king Par ty), a tak że przez spe cja li stów w za -
kre sie le ków bio po dob nych (Bio si mi lar
Wor king Par ty). W opar ciu o ich opi nię oraz
ana li zę do star czo nych da nych EMA wy da je
opi nię na u ko wą, która zo sta je prze sła na do
Ko mi sji Eu ro pej skiej. W ostat nim eta pie KE
wy da je po zwo le nie na do pu szcze nie le ku do
obro tu. Jest ono waż ne dla wszy st kich kra -
jów człon kow skich.

Na le ży tak że zwrócić uwa gę, że za twier -
dze nia przez od po wie dni organ re je stra cyj ny
wy ma ga każ da zmia na w pro ce sie wy twa rza -
nia pre pa ra tu bio rów no waż ne go. W za leż -
no ści od prze wi dy wa ne go wpły wu tej zmia -
ny na sku tecz ność, bez pie czeń stwo i ja kość
le ku, zle ca się wy ko na nie od po wie dnie go za -
kre su ba dań po rów naw czych, ma ją cych ten
wpływ po twier dzić lub wy klu czyć. 

Istot ne mo gą oka zać się je szcze dwa
aspek ty po ru sza ne pod czas ba dań kli nicz -
nych przed do pu szcze niem le ku do obro tu.
Pierw szy z nich to im mu no gen ność. Le ki
bio lo gicz ne za wsze ba da się pod tym ką tem.
Wy ni ka to z fak tu, że czą stecz ki biał ko we
wy stę pu ją ce w bio sy mi la rach mo gą po wo -
do wać ich im mu no gen ność, co ozna cza, że

mo gą wy wo łać nie po żą da ną od po wiedź im -
mu no lo gicz ną. Mo że ona ob ja wiać się wcze -
sny mi re ak cja mi pod po sta cią ana fi la ksji lub
późny mi, ta ki mi jak cho ro ba su ro wi cza. Mo -
że tak że mieć miej sce two rze nie prze ciw ciał
neu tra li zu ją cych lek, co spo wo du je je go
zmniej szo ną sku tecz ność. W prak ty ce jed nak
jest to ma ło praw do po dob ne, a sam fakt ist -
nie nia im mu no gen no ści le ków bio rów no -
waż nych nie ozna cza za gro że nia dla bez pie -
czeń stwa pa cjen tów. W za leż no ści od wcze -
śniej szej wie dzy na te mat le ku ory gi nal ne go,
mo dy fi ku je się ilość oraz in ten syw ność ba dań
wy ko ny wa nych dla le ków bio rów no waż -
nych w za kre sie im mu no gen no ści. Jest ona
tak że nadal mo ni to ro wa na już po do pu -
szcze niu le ku do obro tu.

Dru gim istot nym aspek tem, na który war -
to zwrócić uwa gę jest eks tra po la cja. Ozna cza
ona, że je że li dla da ne go le ku bio rów no waż -
ne go udo wo dni my wy so kie podo bień stwo
wzglę dem le ku re fe ren cyj ne go oraz wy ka że -
my, że za rów no je go sku tecz ność jak i bez -
pie czeń stwo są po rów ny wal ne wzglę dem te -
go sa me go wska za nia, to nie ma po trze by
wy ko ny wa nia ba dań kli nicz nych od no śnie
każ de go z po zo sta łych za twier dzo nych wska -
zań dla le ku re fe ren cyj ne go. Da ne moż na
w tym wy pad ku eks tra po lo wać dla wszy st kich
wska zań, co po zwa la ogra ni czyć ilość wy ko -
ny wa nych ba dań. Eks tra po la cja jest uzna ną
na u ko wą za sa dą i za wsze jest po par ta do wo -
da mi na u ko wy mi oraz do świad cze niem
w sto so wa niu i pro duk cji le ków bio rów no -
waż nych. Po zwa la to bez obaw prze pi sy wać
le ki re fe ren cyj ne i bio rów no waż ne we wszy -
st kich za re je stro wa nych wska za niach.

War to też przy po mnieć, że kon tro la ja -
ko ści i bez pie czeń stwa le ków bio po dob nych
nie koń czy się z chwi lą wy da nia po zwo le nia
na do pu szcze nie ich do użyt ku. Są one ozna -
czo ne sym bo lem czar ne go trój ką ta, który
ozna cza, że da ny pro dukt lecz ni czy bę dzie
do dat ko wo mo ni to ro wa ny, zwła szcza pod
ką tem no wych in for ma cji o bez pie czeń stwie.
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EMA nie wy da je za le ceń do ty czą cych za -
stę po wal no ści, za mia ny i za mien no ści le ków
re fe ren cyj nych le ka mi bio po dob ny mi. Za stę -
po wal ność ro zu mia na ja ko moż li wo ści za -
mia ny da ne go le ku na in ny (za kła da jąc ta ki
sam efekt kli nicz ny) w prak ty ce po le ga na za -
stą pie niu le ku re fe ren cyj ne go bio po dob nym
(lub na od wrót) al bo za stą pie nie jed ne go le -
ku bio po dob ne go in nym. Mo że to na stą pić
w dro dze za mia ny, kie dy to le karz podej mu -
je de cy zję, kie ru jąc się tym sa mym za kre sem
te ra peu tycz nym le ku lub za mien no ści, kie dy
in ny lek rów no waż ny jest wy da wa ny w ap te -
ce bez kon sul ta cji z le ka rzem prze pi su ją cym. 

Kwe stie do ty czą ce za stę po wal no ści, za -
mia ny i za mien no ści po zo sta ją do de cy zji
państw człon kow skich UE, gdzie lo kal ne
prze pi sy pra wne re gu lu ją prak ty ki w za kre sie
prze pi sy wa nia le ków, a tak że za wie ra ją
wska zów ki dla le ka rzy, którzy podej mu ją de -
cy zje te ra peu tycz ne. W każ dym pań stwie
człon kow skim UE dzia ła ją urzę dy wła ści we,
które udzie la ją in for ma cji le ka rzom w sy tu a cji
wąt pli wo ści do ty czą cych prak ty ki za stę po -
wal no ści lub prze pi sy wa nia le ków. Przy
podej mo wa niu de cy zji te ra peu tycz nych le ka -
rze mo gą tak że ko rzy stać z in for ma cji umie -
szczo nych na stro nie in ter ne to wej EMA,
które obej mu ją oce nę na u ko wą do ko ny wa -
ną przez ko mi te ty na u ko we tej in sty tu cji.

Sta no wi sko Eu ro pej skie go Sto wa rzy sze -
nia Far ma ceu tów Szpi tal nych (EAHP) w spo -
sób bar dziej bez po śre dni okre śla swo je sta -
no wi sko wzglę dem wspo mnia nych za ga -
dnień. Uzna je za stę po wal ność le ków
re fe ren cyj nych od po wia da ją cy mi im le ka mi
bio rów no waż ny mi, a tak że za stę po wal ność
jed ne go le ku bio rów no waż ne go in nym, o ile
po cho dzą od te go sa me go le ku re fe ren cyj -
ne go. Po zy tyw nie oce nia prak ty kę za mia ny
do ko ny wa ną przez le ka rza prze pi su ją ce go,
w pew nych wa run kach do pu szcza rów nież
za mien ność na po zio mie ap te ki. Kwe stie do -
kład nych re gu la cji po zo sta wia, podob nie jak
EMA, do de cy zji kra jów człon kow skich.

Zwra ca jed nak uwa gę, że de cy zja o za stę po -
wal no ści po win na być podej mo wa na wspól -
nie przez le ka rza, pa cjen ta, far ma ceu tę oraz
in ne upo waż nio ne oso by. 

Te ra pia le kiem bio lo gicz nym, w tym tak -
że bio po dob nym, po win na być za wsze
prze pi sa na przez le ka rza do świad czo ne go
w tej for mie pro wa dze nia te ra pii oraz przez
nie go nadzo ro wa na na każ dym eta pie. Na le -
ży pa mię tać, że przy wy bo rze kon kret ne go
le ku de cy zje na le ży podej mo wać ostroż nie,
ze szcze gól nym zwróce niem uwa gi na hi sto -
rię cho ro by pa cjen ta. Każ da na to miast de cy -
zja do ty czą ca zmia ny po win na być po prze -
dzo na kon sul ta cją z pa cjen tem, po win na też
uwzglę dniać po li ty kę da ne go pań stwa wo bec
prze pi sy wa nia i sto so wa nia le ków bio lo gicz -
nych. Na le ży tak że pa mię tać, że de cy zja
o za mia nie le ku re fe ren cyj ne go na bio rów -
no waż ny nie po win na na stę po wać au to ma -
tycz nie u każ de go pa cjen ta, tyl ko z uwa gi na
niż sze ko szty lub wy nik prze tar gu. W każ -
dym przy pad ku de cy zję o prze sta wie niu pa -
cjen ta na lek bio rów no waż ny na le ży prze -
my śleć, bi lan su jąc moż li we ry zy ko i ko rzy ści,
bio rąc pod uwa gę spe cy fi kę le ków bio lo gicz -
nych. Do ty czy to zwła szcza pa cjen tów,
u których od po wiedź na do tych cza so wą te -
ra pię le kiem re fe ren cyj nym jest bar dzo za do -
wa la ją ca. De cy zja osta tecz nie na le ży do le ka -
rza pro wa dzą ce go te ra pię, wy ma ga jed nak
wcze śniej szej kon sul ta cji z pa cjen tem oraz
uważ nej oce ny do tych cza so we go pro ce su
le cze nia.

Le ki bio po dob ne sto so wa ne w le cze niu
łu szczy cy i ŁZS, tak że prze cho dzą wspo -
mnia ną wy żej ścież kę re je stra cji, za nim zo -
sta ną do pu szczo ne do użyt ku me dycz ne go.
W le cze niu cho rób za pal nych o podło żu im -
mu no lo gicz nym sto su je się wie le pre pa ra -
tów, z których naj bar dziej po pu lar ne to eta -
ner cept, in fli ksy mab i ada li mu mab. Na le żą
one do gru py in hi bi to rów ludz kie go czyn ni ka
mar twi cy no wo two rów (TNF). Eta ner cept
za li cza ny jest do bia łek fu zyj nych, na to miast
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in fli ksy mab i ada li mu mab to prze ciw cia ła mo -
no klo nal ne. 

Eta ner cept we wska za niach, oprócz le -
cze nia łu szczy cy plac ko wa tej i ŁZS, po sia da
tak że le cze nie RZS, wie lo sta wo we go za pa le -
nia sta wów, za pa le nia przy cze pów ścię gni -
stych oraz cięż kiej osio wej spo ndy lo ar tro pa -
tii. Jest je dy nym le kiem bio lo gicz nym w Pol -
sce, który zo stał za re je stro wa ny do le cze nia
łu szczy cy u dzie ci i mło dzie ży. Za zwy czaj jest
do brze to le ro wa ny, a ja ko naj czę st sze dzia ła -
nie nie po żą da ne wy stę pu ją nie gro źne zmia -
ny w miej scu wstrzyk nięć pod skór nych. Do -
stęp ny jest w po sta ci kil ku pre pa ra tów – od
ro ku 2000 ja ko En brel, czy li lek ory gi nal ny,
a w po sta ci le ków bio po dob nych ja ko Be ne -
pa li (od 2016) oraz Erel zi (od 2017). Wszy -
st kie trzy le ki z po wo dze niem wy ko rzy sty -
wa ne są w der ma to lo gii.

In fli ksy mab tak że po sia da wie le wska zań
do za sto so wa nia. Oprócz łu szczy cy plac ko -
wa tej i ŁZS wy mie nić moż na RZS, ZZSK,
a tak że cho ro bę Le śniow skie go-Croh na,
oraz wrzo dzie ją ce za pa le nie je li ta gru be go
(ostat nie dwa tak że u dzie ci). Po sia da w swo -
jej struk tu rze my si frag ment, który mo że wy -
wo ły wać re ak cje nadwraż li wo ści o róż nym
na si le niu. Do stęp ny jest w po sta ci kil ku pre -
pa ra tów do in iek cji do żyl nej – ja ko lek re fe -
ren cyj ny pod na zwą Re mi ca de (od 1999 ro -
ku), a w po sta ci bio rów no waż nej ja ko Rem -
si ma (od 2013), Fli xa bi (od 2016), In flec tra
oraz Ze ssly (od 2018).

Ada li mu mab po sia da naj więk szą ilość za -
re je stro wa nych wska zań – po za łu szczy cą
zwy kłą oraz ŁZS są to: RZS, czyn ne wie lo -
sta wo we mło dzień cze idio pa tycz ne za pa le -
nie sta wów, za pa le nie sta wów z to wa rzy szą -
cym za pa le niem przy cze pów ścię gni stych,
ZZSK, cho ro ba Le śniow skie go-Croh na,
WZJG, rop ne za pa le nie apo kry no wych gru -
czo łów po to wych oraz za pa le nie bło ny na -
czy nio wej oka (tak że u dzie ci i mło dzie ży).
Sto so wa ny jest w po sta ci in iek cji pod skór -
nych. Dzia ła nia nie po żą da ne naj czę ściej wy -

stę pu ją pod po sta cią nie gro źnych od czy nów
miej sco wych. Ja ko lek ory gi nal ny zo stał za re je -
stro wa ny w 2003 ro ku pod na zwą Hu mi ra,
na to miast pod po sta cią le ków bio po dob nych
ja ko Am ge vi ta (2016), Cy tel zo, Im ral di (2017),
oraz Hu lio, Hy ri moz i Ha li ma toz (2018).

W każ dym przy pad ku Ko mi tet ds. Pro -
duk tów Lecz ni czych Sto so wa nych u Lu dzi
(CHMP) dzia ła ją cy przy EMA uznał prze wa -
gę ko rzy ści nad roz po zna nym ry zy kiem,
a tak że po za po zna niu się z wy ni ka mi ba dań
stwier dził, że każ dy z le ków jest bar dzo zbli -
żo ny pod wzglę dem struk tu ry, czy sto ści i ak -
tyw no ści bio lo gicz nej do le ku re fe ren cyj ne go
i w ta ki sam spo sób jest dys try bu o wa ny
w orga ni zmie. EMA na swo jej stro nie in ter -
ne to wej za mie szcza wy kaz wszy st kich pod -
ję tych kro ków pro ce du ral nych oraz in for ma -
cji na u ko wych zwią za nych z ze zwo le niem na
do pu szcze nie do obro tu dla da ne go le ku.
Pu bli ku je tak że „Prze gląd wie dzy na te mat le -
ku i uza sa dnie nie udzie le nia po zwo le nia na
do pu szcze nie do obro tu w UE”. Do dat ko wo
w ChPL zna leźć moż na in for ma cje
o podmio cie od po wie dzial nym po sia da ją cym
po zwo le nie na do pu szcze nie do obro tu, nu -
me rze lub nu me rach te go po zwo le nia oraz
o da cie je go wy da nia i przedłu że nia. 

W le cze niu łu szczy cy zwy kłej oraz łu -
szczy co we go za pa le nia sta wów, do tych cza -
so we prak tycz ne do świad cze nie sto so wa nia
le ków bio rów no waż nych wy ka za ło do bre
efek ty. Ich za sto so wa nie po le ga na spoj rze -
niu na łu szczy cę w sze rszej per spek ty wie –
nie tyl ko jak na za bu rze nie hi per ke ra to tycz -
ne, ob ja wia ją ce się kon kret ny mi zmia na mi na
skórze, ale przede wszy st kim ja ko na za bu -
rze nie pra cy ukła du im mu no lo gicz ne go,
które jest za leż ne od cy to kin pro za pal nych.
Le ki bio lo gicz ne oraz ich le ki na stęp cze –
bio sy mi la ry, po przez blo ko wa nie dzia ła nia
tych cy to kin ko rzy st nie wpły wa ją na prze bieg
pro ce sów im mu no lo gicz nych, co z ko lei
prze kła da się na ha mo wa nie roz wo ju zmian
skór nych i sta wo wych. 
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Pro wa dze nie ba dań kli nicz nych oraz ob -
ser wa cja prze bie gu le cze nia u pa cjen tów,
którzy przyj mu ją le ki bio rów no waż ne, po -
zwo li ło za ob ser wo wać i opi sać wie le po zy -
tyw nych aspek tów ich dzia ła nia. Przede
wszy st kim na stę pu je szyb ka po pra wa kli nicz -
na, co u cho rych z łu szczy cą ozna cza znacz -
ne zmniej sze nie ob ja wów skór nych, a u pa -
cjen tów z ŁZS zła go dze nie do le gli wo ści
bólo wych i ob ja wów za pa le nia sta wów. Ba -
da nia obra zo we po ka zu ją, że naj praw do po -
dob niej na stę pu je rów nież ha mo wa nie ni -
szcze nia sta wów. Prze kła da się to na znacz -
ną po pra wę sa mo po czu cia oraz ja ko ści ży cia
cho rych, przy no si tak że ko rzy ści spo łecz ne,
gdyż pa cjen ci mo gą znów an ga żo wać się
w ży cie za wo do we, ro dzin ne i pu blicz ne.
Szyb kość, sku tecz ność oraz bez pie czeń stwo
dzia ła nia są więk sze, niż w przy pad ku le ków,
które do tych czas by ły wy ko rzy sty wa ne w te -
ra pii sy ste mo wej łu szczy cy oraz ŁZS, są za to
po rów ny wal ne z le ka mi re fe ren cyj ny mi. Sto -
so wa nie le ków bio rów no waż nych, po za niż -
szy mi ko szta mi pro wa dze nia te ra pii niż
w przy pad ku le ków ory gi nal nych, da je tak że
do bre efek ty (wy ka za ne w wie lu ba da niach
kli nicz nych oraz ob ser wa cjach), po pra wia
ro ko wa nie i ja kość ży cia u cho rych z łu szczy -
cą oraz ŁZS. Po zwa la tak że opty mi stycz nie
pa trzeć w przy szłość le cze nia bio lo gicz ne go,
które mo że stać się w nie da le kiej przy szło ści
do stęp ne dla wszy st kich po trze bu ją cych.

Obe cnie w Pol sce do stęp do no wo cze -
snych te ra pii łu szczy cy i ŁZS moż na uzy skać
trze ma dro ga mi: pierw sza, naj bar dziej po pu -
lar na, czy li w ra mach pro wa dzo nych przez
Mi ni ster stwo Zdro wia pro gra mów le ko -
wych. Dru ga moż li wość to le cze nie bio sy mi -
la ra mi w ra mach pro jek tów i ba dań kli nicz -
nych re a li zo wa nych przez kon kret ne ośrod ki
nie za leż nie – nie z ra mie nia NFZ. Ja ko trze -
cia dro ga po zo sta je sko rzy sta nie z le cze nia
bio lo gicz ne go od płat nie.

W więk szo ści za sto so wań z uwa gi na
zna czą ce ko szty dla sy ste mu, te ra pie bio lo -

gicz ne są do stęp ne w Pol sce w ra mach tzw.
pro gra mów le ko wych, pro wa dzo nych przez
Mi ni ster stwo Zdro wia. Le cze nie jest bez płat -
nie pro wa dzo ne w wy bra nych jed no st kach
cho ro bo wych i obej mu je ści śle zde fi nio wa ną
gru pę pa cjen tów. De cy zję, na wnio sek le ka -
rza pla ców ki po sia da ją cej kon trakt w tym za -
kre sie, podej mu je Ze spół Ko or dy na cyj ny do
Spraw Le cze nia Bio lo gicz ne go, po wo ła ny
przez Pre ze sa NFZ. Włą cze nie pa cjen ta do
pro gra mu le ko we go jest dłu gim i wy ma ga ją -
cym pro ce sem, nie za wsze za koń czo nym po -
wo dze niem. Ry go ry stycz ne wa run ki oraz fakt,
że nie wszy st kie ośrod ki ma ją do stęp do te go
ty pu le cze nia spra wia ją, że tyl ko nie wiel ki od -
se tek pa cjen tów mo że otrzy mać re fun do wa ne
przez MZ le cze nie. Za zwy czaj są to pa cjen ci
w bar dzo za a wan so wa nym sta dium cho ro by,
z to wa rzy szą cy mi licz ny mi po wi kła nia mi i po
kil ku nie sku tecz nych próbach le cze nia sy ste -
mo we go. Co za tem zro bić, je że li po mi mo
bra ku kwa li fi ka cji do pro gra mu le karz wi dzi re -
al ne szan se na znacz ną po pra wę sta nu pa cjen -
ta przy za sto so wa niu le cze nia bio lo gicz ne go?

W ta kim wy pad ku szan są dla pa cjen ta
mo że być kwa li fi ka cja do le cze nia w ra mach
ba dań kli nicz nych, które są pro wa dzo ne
w nie których (rów nież pry wat nych) pol skich
ośrod kach, m.in. w War sza wie, Po zna niu,
czy Ło dzi. Pa cjent odby wa w kon kret nym
ośrod ku kon sul ta cję, na pod sta wie której
podej mu je się in dy wi du al ną de cy zję o moż li -
wych i do stęp nych me to dach le cze nia. Je że li
pa cjent speł nia kry te ria włą cze nia do ba da nia
kli nicz ne go (które róż nią się od tych sta wia -
nych przez Mi ni ster stwo Zdro wia i są zwy kle
mniej ry go ry stycz ne), mo że otrzy mać bez -
płat ne le cze nie le ka mi bio lo gicz ny mi (w tym
tak że bio rów no waż ny mi). Jest to roz wią za -
nie dla pa cjen tów, którzy nie mo gą sko rzy -
stać ze wspo mnia nej te ra pii w ra mach pu -
blicz ne go sy ste mu opie ki zdro wot nej, ze
wzglę du na ry go ry stycz ne kry te ria włą cze nia. 

Le cze nie bio lo gicz ne mo że być rów nież
fi nan so wa ne przez sa me go pa cjen ta. Nie po -
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wo du je to jed nak, że jest do stęp ne od rę ki
i dla każ de go. Wy ma ga ne jest speł nie nie kry -
te riów, w tym wy pad ku jed nak są one oce -
nia ne in dy wi du al nie przez le ka rza lub ze spół
le ka rzy i mo gą za le żeć od wie lu czyn ni ków.
De cy du ją ce po win no być prze ko na nie le ka -
rza, że w przy pad ku kon kret ne go pa cjen ta
ist nie je po ten cjal nie ko rzy st ne dzia ła nie ta -
kich le ków. Niż szy obe cnie koszt te ra pii jest
mię dzy in ny mi efek tem wpro wa dze nia do
użyt ku le ków bio po dob nych. Być mo że za -
tem w nie da le kiej przy szło ści sta nie się ona
bar dziej do stęp na i po wszech na, a czyn nik
eko no micz ny nie bę dzie od gry wał de cy du ją -
cej ro li przy pod ję ciu de cy zji o tym ro dza ju
le cze nia u pa cjen tów, którzy nie speł nią wy -
mo gów kwa li fi ka cyj nych do fi nan so wa nych
pro gra mów le cze nia.

Już od mo men tu wpro wa dze nia do
obro tu pierw szych le ków bio po dob nych,
pro wa dzo ne są dys ku sje na te mat bez pie -
czeń stwa, do stęp no ści, za let oraz wad ich
sto so wa nia. Bez wąt pie nia umoż li wia ją one
szer szej gru pie pa cjen tów do stęp do le cze nia
bio lo gicz ne go, mo gą też przy czy nić się do
oszczęd no ści środ ków w sy ste mie ochro ny
zdro wia. Naj więk szą ich za le tą jest niż sza ce -
na, przy jed no cze śnie za cho wa nych stan dar -
dach ja ko ści, bez pie czeń stwa i sku tecz no ści.
Dla pa cjen tów cier pią cych na łu szczy cę i ŁZS
wpro wa dze nie do le cze nia bio sy mi la rów jest
ogrom ną szan są, bio rąc do tych cza so we ko -
szty pro wa dze nia te ra pii bio lo gicz nej. W per -
spek ty wie cza su moż li we bę dzie włą cza nie
te go ty pu le cze nia u znacz nie więk szej licz by
po trze bu ją cych, nie tyl ko w za a wan so wa -
nych sta diach cho ro by.

Do tych cza so we ob ser wa cje i do świad -
cze nie w sto so wa niu tych le ków w der ma to -
lo gii po zwa la ją po zy tyw nie oce nić za stę po -
wa nie ni mi le ków re fe ren cyj nych, choć nie
po win no ozna czać to au to ma tycz ne go prze -
cho dze nia w trak cie te ra pii od le ków ory gi -
nal nych do bio po dob nych tyl ko z po wo du
ce ny, po mi mo do brej od po wie dzi pa cjen ta

na lek ory gi nal ny. Mi mo to, opty mi stycz ne
spoj rze nie w przy szłość te go ro dza ju te ra pii
ja ko al ter na ty wy dla tra dy cyj ne go le cze nia,
wy da je się być jak naj bar dziej uza sa dnio ne.

Tak jak w przy pad ku wie lu in no wa cyj -
nych me tod wpro wa dzo nych w me dy cy nie
na prze strze ni lat, osta tecz nie to czas i do -
świad cze nie kli nicz ne zwe ry fi ku ją oba wy,
które od sa me go po cząt ku to wa rzy szą te ma -
to wi le ków bio po dob nych.
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