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SAMMENDRAG
Biologiske legemidler er legemidler som
inneholder virkestoffer som er fremstilt av
levende organismer. Vanligvis er disse
virkestoffene proteiner eller proteinderivater. Dette er kompliserte substanser
som i dag ofte fremstilles ved såkalt
rekombinant DNA-teknologi. Mange
biologiske legemidler har stor klinisk
nytteverdi; spesielt innen kreftbehandling og for behandling av immunrelaterte
sykdommer. Biotilsvarende legemidler er
legemidler som inneholder virkestoffer,
som likner på allerede godkjente biologiske legemidler. Det er i dag ikke bytte
av biologiske legemidler på apotek i
Norge. Kliniske byttestudier og generell klinisk erfaring vil være med på å
dokumentere eventuelle fremtidige bytter
i apotek. Det er ventet at det vil komme
mange nye biotilsvarende legemidler
de nærmeste årene. Det er også svært
mange nye biologiske virkestoffer, spesielt monoklonale antistoffer, under utvikling. Mange av disse har nye «targets»
og har dermed potensial til å behandle
andre sykdommer enn de sykdommene
som i dag behandles med antistoffer.

HOVEDBUDSKAP
Biologiske legemidler er fremstilt av
levende organismer og inneholder
proteiner som virkestoff.
Mange biologiske legemidler har meget
stor klinisk nytteverdi.
Biotilsvarende legemidler inneholder
virkestoffer som er svært like godkjente
biologiske legemidler.
Det er i dag ikke anledning til å bytte
biologiske legemidler i apotek.
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INTRODUKSJON
Som farmasøyt kommer man stadig
oftere i kontakt med begrepet «biologiske
legemidler». Biologiske legemidler er ikke noe
nytt i farmasien, og den første F elleskatalogen
inneholder flere b
 iologiske legemidler som
humant gammaglobulin og animalsk insulin
(1). De senere årene har imidlertid gruppen
med biologiske legemidler vært sterkt voksende, både hva g
 jelder antall produkter,
men også hva g
 jelder legemiddelkostnad og
klinisk n
 ytteverdi. I dag er rundt 10 prosent av
alle virkestoffene i k linisk anvendte legemidler
såkalte biologiske v irkestoffer, og danner basis
for biologiske legemidler.
Biologiske legemidler har, og ikke minst har
hatt, begrenset omtale på de farmasøytiske
lærestedene i Norge. Det er også relativt liten
omtale av denne store gruppen legemidler i
norsk fagpresse. Noen eksempler på tidligere generell omtale av biologiske legemidler finnes (2, 3). Det er imidlertid stor omtale
av denne legemiddelgruppen i nyhetsbildet,
men da med en ikke-faglig profil hvor fokus
er tilgjengelighet og kostnader.
Som farmasøyter må vi ha en tverrfaglig
forståelse for biologiske legemidler da
dette får større og større klinisk betydning
innenfor mange viktige terapiområder. Målet
med denne oversiktsartikkelen er at vi som
farmasøyter får en tverrfaglig introduksjon til
biologiske legemidler. Temaer som blir belyst
inkluderer kjemiske aspekter, produksjon av
biologiske virkestoffer, formulering, stabilitet, regulatoriske aspekter, generell oversikt
over klasser av biologiske legemidler og
problemstillinger relatert til bytte av biologiske
legemidler.
HVA ER ET BIOLOGISK LEGEMIDDEL?
Et biologisk legemiddel inneholder ett eller
flere virkestoffer. I dagligtale brukes ofte
betegnelsen legemiddel både på virkestoff
og produktet.
Alle virkestoffer, og alle 
hjelpestoffer i
farmasøytiske produkter er kjemiske sub
stanser. Betegnelsen «biologiske legemidler»
betyr at virkestoffene er fremstilt av levende
organismer; vanligvis bakterier eller dyreceller.

European Medicines Agency (EMA) bruker
følgende definisjon: «A b
 iological medicinal
product is a medicinal product whose active
substance is made by or derived from a living
organism» (4).
Morfin og andre virkestoffer som naturlig
forekommer i planter, er ikke biologiske
legemidler. Biologiske legemidler er vanligvis
proteiner eller proteinderivater, men er også
mer kompliserte legemidler som for eksempel
vaksiner og blodkomponenter. I det videre
blir bare biologiske legemidler med virkestoff
basert på proteiner nærmere omtalt.
KJEMISK OPPBYGNING AV PROTEINER
Et protein er bygget opp av aminosyrekjeder.
Aminosyrene har, i tillegg til aminogrupper og
syregrupper, også andre funksjonelle grupper.
Når aminosyrene koples sammen til proteiner,
danner 
aminogruppene og syregruppene
amid
bindinger (peptidbindinger). Dette er
vist i figur 1.
Den kjemiske strukturen til et protein består
av peptidbindinger og en rekke grupper fra
sidekjedene i aminosyrene. Disse s idekjedene
kan typisk være ladet (positivt eller n
 egativ),
de kan være polare uladede, lipofile eller
inneholde kjemisk reaktiv gruppe 

(svovel
som kan danne en 
disulfidbro). Det er
primært rekkefølgen av aminosyrene som

sørger for proteinets romlige tredimensjonal
struktur (3D-struktur), og som gjør at de
ulike
proteinene har ulik funksjon. Figur
2 viser at et p
 rotein romlig ikke er en lang
kjede, men en komplisert foldet 3D-struktur.
Det er denne romlige 3
D-strukturen som
er ansvarlig for både ønsket effekt og
bivirkninger, som for eksempel uønskede
immunologiske e
 genskaper. G
 enerelt er det
legemidlenes romlige struktur som er viktig for
kjemisk interaksjon med reseptorer og andre
virkesteder in vivo.
PROTEINER I BIOLOGI OG MEDISIN
Proteiner er svært sentralt i biologi og medisin:
1. Et normalt kosthold består av mange
næringsstoffer inkludert proteiner. Prote
inene brytes ned til aminosyrer og eventuelt små peptider i mage-tarm-systemet før
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absorpsjon. Store molekyler som proteiner,
vil ikke bli absorbert.
2. Enzymer og klassiske reseptorer i
kroppen vår er proteiner. Det betyr at

mange 
virkesteder for legemiddelsubstanser er proteiner. Bindingene mellom
legemiddelsubstansene og reseptor/

enzym-proteinene er vanligvis en rekke
ikke-kovalente bindinger som hydrogenbindinger, ionebindinger og van der Waals
interaksjoner.
3. Mange endogene peptider og proteiner
er naturlige ligander som binder seg
til ulike reseptorer i kroppen. Det dannes p
 rotein-protein-bindinger basert på
amidbindingene og sidekjedene i de ulike
proteinene (ligand og reseptor).

Figur 1. Kjemisk struktur av en aminosyrekjede. Kilde: Wikipedia.org

PROTEINER SOM LEGEMIDDELSUBSTANSER
Proteiner har økende popularitet som legemiddelsubstanser. Det er to hovedårsaker til dette:
1) Utviklingen av rekombinant DNA-teknologi
har gjort det mulig å fremstille store mengder rent enkelt-protein
2) Mange proteinbaserte legemidler har vist
seg å ha stor klinisk nytteverdi i behandlingen av flere svært alvorlige sykdommer.
Den kliniske nytteverdien er for mange proteinbaserte virkestoffer mye større enn hva
som er mulig å oppnå ved bruk av små
syntetiske molekyler.
Rekombinant DNA-teknologi innebærer forenklet at man bruker humane DNA-koder for
å produsere spesifikke humane proteiner. Ved
bruk av rekombinant DNA-teknologi kan man
«klippe ut» en human gensekvens som koder
for et spesifikt protein, inkorporere sekvensen i fremmede celler og deretter «lime» den
inn i den fremmede celles DNA ved hjelp av
enzymer. Dette gjør at cellene blir i stand til å
produsere et protein som i utgangspunktet er
unaturlig for disse cellene. Når cellene dyrkes
under egnede betingelser vil de formere seg,
og dermed gjøre det mulig å produsere større
mengder av et bestemt humant protein. Dette
skjer i en bioreaktor hvor cellene har optimale
vekstvilkår slik at produksjonen av det ønskede
protein blir størst mulig. Cellene produserer også en rekke andre stoffer; herunder
mange andre proteiner. Ved bruk av ulike
separasjonsmetoder, deriblant kromatografi,
er det imidlertid mulig å isolere et rent protein
som kan bli virkestoff i et biologisk legemiddel.
Proteinbaserte legemidler er så k omplekse
at det ikke er mulig å tegne 
molekylet
med en detaljert formel som viser de ulike
atomene, og deres kjemiske bindinger.

Proteiner 

karakteriseres derfor vanligvis
ved å angi p
 rimærstruktur, sekundærstruktur, tertiærstruktur og kvartærnær struktur.

Vi nøyer oss her med å peke på at primærstrukturen for et protein er rekkefølgen av
aminosyrene i proteinkjeden, sekundærstrukturen er den tredimensjonale strukturen
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Figur 2. Tredimensjonal struktur av et protein (filgrastim). Kilde: Wikipedia.org

i et mindre a
 vgrenset område av proteinet
(hydrogenbindingene fører til at det dannes
flate områder og spiraler i proteinet),
tertiærstrukturen er den tredimensjonale

struktur av hele proteinet og kvartærnærstrukturen beskriver den tredimensjonale struktur
av 
proteinet i nærvær av andre kjemiske
strukturer.
Et svært sentralt uttrykk som ofte brukes i forbindelse med biologiske legemidler, er «posttranslatorisk modifikasjon». P
 roteinsyntesen
er prosessen hvor selve proteinet fremstilles.
Proteinsyntesen er en svært komplisert prosess
som består av flere trinn. Informasjonen fra
DNA-sekvensen overføres til budbringer-RNA
(mRNA) via transkripsjon. Ved translasjonsprosessen oversettes deretter informasjonen
fra mRNA til et protein. Posttranslatorisk
modifikasjon betyr en prosess hvor det skjer

en videre modifikasjon etter at proteinkjedene er dannet. Mange proteiner undergår
en slik posttranslatorisk prosessering; altså en
videre kjemisk modifikasjonsprosess etter at
de riktige aminosyrene er komplet sammen.
Denne videre kjemiske modifikasjonsprosessen
vil kunne påvirke den biologiske profilen og
den strukturelle stabiliteten av proteinet. Den
mest vanlige posttranslatoriske prosesseringen
som omtales innen biologiske legemidler er
glykosylering. Posttranslatoriske prosesser
inkluderer også biokjemiske prosesser som
fosforylering som er svært vanlig, acylering,
amidering, sulfatisering, hydroksylering og
dannelse av disulfider.
GLYKOSYLERING
Glykosylering betyr i denne sammenheng at
karbohydrater koples til proteinkjeden. Dette
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kan skje i cellene under produksjonen av et
biologisk legemiddel. Glykosyleringen av et
protein kan øke proteinets vannløselighet,
forlenge proteinets biologiske halveringstid,
samt endre andre biologiske egenskaper ved
proteinet. Glykosyleringsmønsteret for et gitt
protein kan variere noe. Glykosylerte proteiner
finner vi blant mange grupper av biologiske
legemidler; herunder hormoner, antistoffer,
interferoner og blodfaktorer.
PEGYLERING
Pegylering betyr her at proteinet er kovalent
bundet til polyetylenglykol (PEG), som er en
kroppsfremmed substans. Dette er en s yntetisk
prosess som kan utføres etter at proteinet er
fremstilt biologisk. Pegylering øker proteinets
vannløselighet og molekylvekt, og fører vanligvis til at legemiddelsubstansen får økt halveringstid in vivo. De såkalte interferonene er
ofte pegylerte substanser.
STABILITET OG FORMULERING
AV B
 IOLOGISKE LEGEMIDLER
Generelt er proteinbaserte virkestoffer relativt
ustabile sammenliknet med mer tradisjonelle
virkestoffer. Stabiliteten av proteinbaserte legemidler kan deles inn i fysikalsk stabilitet og
kjemisk stabilitet.
Biologiske legemidler er enten i form av en
løsning, som eventuelt skal fortynnes for administrasjon (konsentrater), eller i form av et tørt
materiale (vanligvis frysetørket) som skal løses
opp før bruk. Legemidlene er typisk i form av
hetteglass eller bruksferdig sprøyte eller penn.
Biologiske legemidler administreres generelt
ved injeksjon eller infusjon i blodet eller ved
subkutan injeksjon. Subkutan injeksjon har de
senere årene hatt økende popularitet da dette
er en enklere administrasjonsvei. Utfordringen med subkutane formuleringer er den høye
konsentrasjon av biologisk virkestoff, som ofte
er over 100 mg/ml, noe som kan resultere i
høy viskositet og redusert stabilitet.
Da proteinene har ulike funksjonelle grupper vil disse kunne reagere med hverandre
intramolekylært og danne dimere og større
molekyler (oligomere og polymere), hovedsakelig ved ikke-kovalente interaksjoner. Vi
omtaler dette som aggregering. Det dannes
aggregater som kan være uløselige i vann,
og som ikke bindes til reseptorene på samme
måte som enkeltproteinene. Slike aggregater
er kompliserte strukturer som, basert på sin
størrelse og kroppsfremmede natur, vil kunne
ha et immunogent potensial. Stor grad av
aggregering vil dermed redusere effekten,
og vil kunne ha en negativ effekt på sikkerheten til det biologiske legemidlet. Hvis dette
skjer, sier vi at proteinløsningen er fysikalsk
ustabil. Varme og risting av proteinløsninger
kan i noen tilfelle resultere i aggregering. Et
proteinbasert legemiddel er vanligvis tilsatt
ett eller flere hjelpestoffer for å redusere eller
hindre aggregering.
Proteiner kan også undergå kjemisk degra-
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dering. Blant de viktigste kjemiske degraderingsprosessene for proteinbaserte legemidler
er hydrolyse, deamineringsreaksjoner og
oksidasjoner.
IMMUNOGENISITET
Immunogenisitet er et viktig tema relatert
til biologiske legemidler da virkestoffene er
store komplekse molekyler som kan bli oppfattet av immunsystemet som fremmede. Biologiske legemidler har dermed et immunogent
potensial.
Noen biologiske legemidler er endogene
substanser, mens andre i større eller mindre
grad er kroppsfremmede. Naturlig nok har
kroppsfremmede proteiner vanligvis et større
immunogent potensial enn kroppsegne proteiner. Det er derfor ønskelig at de biologiske
legemiddelsubstansene er mest mulig like
endogene substanser. Det er ikke mulig å forutsi om en pasient vil utvikle en immunologisk
reaksjon mot et biologisk legemiddel.
GRUPPERING AV BIOLOGISKE LEGEMIDLER
Noen biologiske legemidler inneholder en
rekke substanser, som for eksempel vaksiner,
men de fleste biologiske legemidler inneholder
bare ett virkestoff; typisk et gitt protein med
et gitt INN-navn (eksempelvis infliksimab og
insulin).
En gruppering av de mest sentrale biologiske legemidler er:
Cytokiner
• Cytokiner er substanser som produseres i
flere typer celler. De påvirker andre celler som har spesifikke reseptorer for de
samme cytokiner. På denne måten formidler de signaler mellom cellene. Cytokinene
bindes til reseptorer på celleoverflaten og
trigger dermed cellulære reseptorer. De
fleste cytokinene produseres av og virker
på leukocyttene (hvite blodlegemer) og
regulerer dermed immunsystemet.
• En stor gruppe naturlig forekommende
cytokiner er interleukinene (IL). Det er mer
enn 30 ulike interleukiner (IL-1, IL-2, mv.),
og flere av disse er glykosylerte proteiner.
Interleukiner er middels store proteiner med
molekylvekter i området 15-40 kDa. Interleukinene har en rekke viktige biologiske
funksjoner; herunder regulering av cellevekst, immunsystemet og inflammasjoner.
• De mest sentrale gruppene av biologiske
legemidler som tilhører cytokinene, er interferoner og tumornekrosefaktor (TNF)-alfa.
o Interferon-legemidlene er basert på interferon alfa-2a, interferon alfa-2b, interferon beta-1a, interferon beta-1b eller
interferon gamma. Virkestoffene har
noe ulike indikasjoner som enkelte kreftsykdommer, virusinfeksjoner og multippel
sklerose. Flere av interferonene brukes
også i pegylert form.
o TNF-familien, som består av TNF-alfa og
TNF-beta, tilhører også cytokinene. Disse

substansene var tidligere av interesse
innen kreftterapi, men har i dag ingen
slik klinisk verdi. Hemmere av TNF-alfa
har imidlertid svært stor klinisk nytteverdi
innen andre terapiområder. Indikasjonene for TNF-alfa-hemmeren etanercept
er blant annet ulike former for artritt,
Bekhterevs sykdom, og plakkpsoriasis.
Etanercept, som er et mye brukt biologisk virkestoff, er en middels komplisert
biologisk legemiddelsubstans. Legemidlet
virker immunmodulerende ved at det bindes til reseptorer på celleoverflaten og
dermed hemmer TNF-mediert cellulær
respons.
		
Insulin og relaterte substanser
• Insulinene er de enkleste biologiske legemidlene med molekylvekter omkring 5000 Da.
Det er utviklet en rekke virkestoffer basert på
humant insulin. Disse virkestoffene har noe
ulike farmakokinetiske egenskaper og brukes utelukkende i behandling av diabetes.
Vekstfaktorer
• Mange viktige biologiske legemidler til
hører gruppen vi kaller vekstfaktorer. To slike
vekstfaktorer er kolonistimulerende faktor
(CSF) og erytropoetin (EPO). Disse tilhører
også gruppen av cytokiner.
o CSF regulerer proliferasjon og differensiering av ulike celletyper i beinmargen.
Filgrastim er et relativt enkelt rekombinant
ikke-glykosylert protein med molekylvekt
omkring 18 800 Da. Filgrastim er svært
lik det naturlig forekommende proteinet
med unntak av en ekstra aminosyre. Indikasjonene for filgrastim er behandling av
nøytropeni. Et annet virkestoff er pegfilgrastim som er pegylert filgrastim. Pegylering har økt molekylvekten av filgrastim
til det dobbelte, noe som har resultert i at
den biologiske halveringstiden har økt fra
3–4 timer til 15–80 timer.
o EPO er en vekstfaktor som primært er
ansvarlig for å stimulere og regulere produksjon av erytrocytter. Humant erytropoetin er et glykoprotein bestående av 165
aminosyrer med molekylvekt 35000 Da.
EPO brukes mot anemi.
• Veksthormon, eller somatotropin, er et
proteinhormon som stimulerer metabolismen i cellene, vekst av vev og høydevekst.
Somatropin er et protein bestående av 191
aminosyrer og molekylvekten er 22 124 Da.
Somatropin er ikke glykosylert.
Rekombinante blodprodukter
• Blodkoagulasjonprosessen er en svært
komplisert biologisk prosess som involverer mange koagulasjonsfaktorer. Mange
av legemidlene som virker inn på koagulasjonsprosessen, er proteiner som kan fremstilles ved rekombinant DNA-teknologi. Vi
finner slike produkter blant de antitrombotiske midler: enzymene alteplase og tenecNORSK FARMACEUTISK TIDSSKRIFT 1/2018
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teplase er plasminogenaktivatorer. Vi finner
også slike produkter blant antihemoragika:
Humant fibrinogen brukes til å behandle
blødning hos pasienter med medfødt hypoeller afibrinogenemi med blødningstendens.
Humant fibrinogen er et glykoprotein.
Typiske blodkoagulasjonsfaktorer som kombinasjoner av ulike koagulasjonsfaktorer er
biologiske legemidler.
• Blodsubstitutter og plasmaproteinfraksjoner
som albumin, er også biologiske legemidler,
men disse fremstilles ikke ved rekombinant
teknologi. Slike produkter isoleres fra den
naturlige kilden.
Enzymer
• En rekke proteinbaserte legemidler er enzymer. Enzymene finner vi i flere ATC-hovedklasser, men disse legemidlene omtales ikke
nærmere her av plasshensyn.
Antistoffer
• Antistoffer er høymolekylære proteiner
med molekylvekt omkring 150 000 Da.
De tilhører gruppen gammaglobuliner
(plasmaproteiner), og omtales ofte som
immunglobuliner. Ett bestemt antistoff er
spesifikt og bindes til ett bestemt antigen.
Et antigen er en substans som har evne til
å aktivere kroppens immunsystem.
• Den kjemiske sammensetningen av et antistoff er svært komplisert. Strukturelt har
imidlertid alle antistoffene samme basale
oppbygning og består av fire kjeder; to lette
variable kjeder og to identiske tunge kjeder.
Tilsammen danner disse form som en Y (se
figur 3).
• Immunoglobuliner (Ig) kan deles generelt
inn i fem ulike klasser: IgM, IgG, IgA, IgD

og IgE. IgG-gruppen deles videre inn i subgrupper. Humant IgG kan deles inn i IgG1,
IgG2, IgG3 og IgG4.
• Ved immunsvikt brukes produkter med
en blanding av mange forskjellige immunoglobuliner. Dette er polyklonale antistoffer
med ulik affinitet for ulike antigener eller
reseptorer. Produktene produseres fra blod
fra mange donorer og det finnes en egen
monografi for denne typen produkter i Den
europeiske farmakopé.
• Et monoklonalt antistoff er et antistoff som
produseres av celler som har opphav i en
enkelt celle som har undergått celledeling
og blitt til mange like celler. Monoklonale
antistoffer som legemiddelsubstanser, tilhører gruppen immunoglobulin G (IgG). Et
gitt monoklonalt antistoff, som for eksempel
trastuzumab, har en gitt kjemisk sammensetning og struktur, og har derfor identisk
binding til et gitt antigen. Det betyr at det
ved egnet kromatografisk analyse bare
identifiseres ett produkt med en gitt aminosyresekvens. Det kan imidlertid være noe
variasjon i glykosyleringsmønsteret.
• Monoklonale antistoffer er i dag blant de
mest spennende og kompliserte v irkestoffene
i farmasien. I løpet av de siste 10–15 årene
har det blitt utviklet en rekke monoklonale
antistoffer som brukes i behandling av kreftsykdommer og andre alvorlige sykdommer.
I dag er det cirka 49 ulike monoklonale
antistoffer i klinisk bruk i Norge, hvorav 20
er klassifisert som antineoplastiske midler
(ATC-kode L01) og 17 er klassifisert som
immunosuppressiva (ATC-kode L04A) (5).
Tabell 1 viser en oversikt over monoklonale
antistoffer som er klassifisert som antineoplastiske midler i Norge. Legemidler inne-

Figur 3. Strukturen til et monoklonalt antistoff. Kilde: Amsbio.com
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holdende monoklonale antistoffer er blant
de mest solgte legemidlene i Norge målt i
kronebeløp.
• INN-navnet (det generiske navnet) på monoklonale antistoffer ender på «-mab». Rituksimab er en slik substans og anvendes blant
annet i behandling av lymfom. Trastuzmab
er en annet som brukes for behandling av
HER2-positiv brystkreft.
• Antistoffene betegnes etter opphav.
Et murint antistoff betyr at antistoffet kommer
fra mus. Et slikt antistoff vil være en kroppsfremmed substans i mennesker og vil kunne
føre til en uønsket immunologisk effekt. Første
generasjon monoklonale a
 ntistoffer var slike
museantistoffer. Den kliniske nytteverdien av
disse museanti
stoffene har imidlertid vært
begrenset på grunn av immunresponser mot
det fremmede antistoffet. Murine antistoffer
har INN-navn med suffikset «-omab».
Et humant antistoff er likt antistoffet som
finnes i mennesker. Humane antistoffer har
INN-navn med suffikset «-umab».
Et humanisert antistoff er et antistoff hvor
peptid/protein-sekvenser fra mus er satt inn i
et humant antistoff. Et humanisert antistoff har
INN-navn med suffikset «-zumab».
Et kimært (chimeric) antistoff er et spesifikt
antistoff som består av en blanding humane
og murine deler (altså peptid-/proteinsekvenser fra både humant og murint antistoff). Den
konstante delen av et murint antistoff er byttet
ut med en human komponent. Kimære antistoffer har INN-navn med suffikset «-ximab»,
eller «-ksimab» på norsk.
• Noen antistoff-substanser er såkalte konjugater. Det betyr at et annet molekyl er
kjemisk bundet til antistoffet. Trastuzumabemtansin er et eksempel på et konjugat
hvor en mikrotubulihemmer er kovalent bundet til trastuzumab. Produktet virker dermed
både ved å hemme HER2-signalering og
ved å hemme mikrotubuli.
• Det er i dag stor interesse for subkutane
formuleringer av ulike biologiske virkestoffer. Flere originalprodusenter fokuserer i dag på nye subkutane formuleringer
av klassiske intravaskulære biologiske
legemiddelsubstanser.
BIOTILSVARENDE LEGEMIDLER
«Biotilsvarende legemidler» eller «tilsvarende
biologiske legemidler» er norske betegnelser
på «biosimilars». Dette er biologiske legemidler som likner på allerede regulatorisk godkjente biologiske legemidler. EMAs definisjon
av «biosimilars» er: «A biosimilar medicinal
product is a medicinal product which is similar to a biological medicinal product that
has already been authorised (the 'biological
reference medicinal product'). The active substance of a biosimilar medicinal product is
similar to the one of the biological reference

medicinal product (4).»
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Fiasp® er nå tilgjengelig i Norge med
refusjon til behandling av voksne
med type 1- eller type 2-diabetes.

Nyhet

Novo Nordisk lanserer Fiasp® (insulin aspart)
– nytt hurtigvirkende insulin
Fiasp® viser seg dobbelt så raskt
i sirkulasjonen sammenlignet
med NovoRapid®1*
Hypoglykemi kan inntreffe tidligere etter en injeksjon/infusjon
med Fiasp® sammenlignet med andre måltidsinsuliner på grunn
av den tidligere innsettende effekten5
* Fiasp® viste seg i sirkulasjonen ca. 4 minutter etter administrasjon. Dette var dobbelt
så raskt (svarende til 5 minutter tidligere) sammenlignet med NovoRapid®.

Fiasp® gis ved subkutan administrering rett før måltidet starter (0 til 2 minutter før),
med mulighet for administrering opptil 20 minutter etter at måltidet har startet2
Fiasp indikasjon3
Behandling av diabetes mellitus hos voksne

Fiasp® refusjonsberettiget bruk4
Behandling av diabetes mellitus
Refusjonskoder
ICPC
T89
T90
W85

Diabetes type 1
Diabetes type 2
Svangerskapsdiabetes

Vilkår nr
-

ICD
E10
E11
E13
E14
O24.4

Diabetes mellitus type 1
Diabetes mellitus type 2
Andre spesifiserte typer diabetes mellitus
Uspesifisert diabetes mellitus
Diabetes mellitus som oppstår under svangerskap

Vilkår: Ingen spesifisert

Vilkår nr
-

Fiasp ® og NovoRapid ® er registrerte varemerker tilhørende Novo Nordisk A/S
NO/FA/1117/0307 November 2017

Fiasp® er en formulering med måltidsinsulinet insulin aspart hvor tillegg av
nikotinamid (vitamin B3) resulterer i en raskere initial absorpsjon av insulin
sammenlignet med NovoRapid®1

Novo Nordisk Scandinavia AS
Nydalsveien 28 · 0484 Oslo
www.novonordisk.no. Telefon: +47 22 18 50 51
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Referanser: 1. Fiasp® SPC avsnitt 5.2 (sist oppdatert 09.01.2017) 2. Fiasp® SPC avsnitt 4.2 (sist oppdatert 09.01.2017) 3. Fiasp® SPC avsnitt 4.1 (sist oppdatert 09.01.2017)
4. https://www.felleskatalogen.no/medisin/blaarev-register/a10ab05-1 (21.11.2017) 5. Fiasp® SPC avsnitt 4.8 (sist oppdatert 09.01.2017)

▼ Fiasp «Novo Nordisk»
C Insulinanalog, hurtigvirkende.
ATC-nr.: A10A B05
T INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i hetteglass 100 enheter/ml: 1 ml inneh.: Insulin aspart
100 enheter (E) tilsv. 3,5 mg, fenol, metakresol, glyserol, sinkacetat, dinatriumfosfatdihydrat,
argininhydroklorid, nikotinamid (vitamin B3), saltsyre/natriumhydroksid (for pH-justering),
vann til injeksjonsvæsker.
T INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i sylinderampulle 100 enheter/ml: 1 ml inneh.: Insulin aspart
100 enheter (E) tilsv. 3,5 mg, fenol, metakresol, glyserol, sinkacetat, dinatriumfosfatdihydrat,
argininhydroklorid, nikotinamid (vitamin B3), saltsyre/natriumhydroksid (for pH-justering),
vann til injeksjonsvæsker.
T INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 100 enheter/ml: 1 ml inneh.: Insulin aspart
100 enheter (E) tilsv. 3,5 mg, fenol, metakresol, glyserol, sinkacetat, dinatriumfosfatdihydrat,
argininhydroklorid, nikotinamid (vitamin B3), saltsyre/natriumhydroksid (for pH-justering),
vann til injeksjonsvæsker.
Indikasjoner: Behandling av diabetes mellitus hos voksne. Dosering: Måltidsinsulin til
s.c. administrering rett før måltid (0-2 minutter før), med mulighet for administrering
opptil 20 minutter etter at måltidet startet. Ved s.c. injeksjon skal preparatet brukes i
kombinasjon med middels langtidsvirkende eller langtidsvirkende insulinpreparat, gitt
minst 1 gang daglig. I et basalbolus-behandlingsregime kan ca. 50% av behovet dekkes
av Fiasp og resten med et middels langtidsvirkende eller langtidsvirkende insulinpreparat.
Dosen er individuell, og fastsettes i overensstemmelse med pasientens behov. Totalt daglig
insulinbehov kan variere, og er vanligvis 0,5-1,0 E/kg/dag. Kontroll av blodglukoseverdier og
justering av insulindose anbefales for optimal glykemisk kontroll. Dosejustering kan være
nødvendig ved økt fysisk aktivitet, endret kosthold eller ved sykdom. Virkningstid varierer
etter dose, injeksjonssted, blodgjennomstrømning, temperatur og fysisk aktivitetsnivå.
Overgang fra andre insulinpreparater: 1 enhet av Fiasp tilsv. 1 internasjonal enhet
humaninsulin eller 1 enhet av andre hurtigvirkende insulinanaloger. Streng glukosekontroll
anbefales i overgangsperioden, og i de første påfølgende ukene ved skifte fra andre
måltidsinsuliner. Overgang fra annet måltidsinsulin kan gjøres enhet for enhet. Skifte til
Fiasp fra insulin av annen type, annet merke eller fra annen tilvirker, må foregå under
medisinsk kontroll og kan kreve doseendring. Doser og tidspunkt for samtidig behandling
med middels langtidsvirkende eller langtidsvirkende insulinpreparater, eller annen samtidig
antidiabetesbehandling, må ev. justeres. Initiering diabetes mellitus type 1: Anbefalt
startdose hos insulin-naive pasienter: Ca. 50% av total daglig insulindose. Dosen bør deles
mellom måltidene, basert på størrelsen og sammensetningen av disse. Resterende total
daglig insulindose bør administreres som middels langtidsvirkende eller langtidsvirkende
insulin. Som en generell regel kan 0,2-0,4 enheter av insulin pr. kg kroppsvekt brukes til
å beregne initial total daglig dose. Initiering diabetes mellitus type 2: Anbefalt startdose:
4 enheter ved ett eller flere måltider. Antall injeksjoner og påfølgende titrering vil avhenge
av individuelt glykemisk mål samt størrelse og sammensetning av måltidene. Dosejustering
kan vurderes daglig basert på egenmålt plasmaglukose på foregående dag(er), se tabell.
Dosen før frokost, lunsj og middag bør justeres iht. til egenmålt plasmaglukose før hhv.
lunsj, middag og ved sengetid foregående dag.
Egenmålt plasmaglukose mmol/liter
Dosejustering (enhet)
<4
-1
4-6
Ingen justering
>6
+1
Glemt dose: Ved glemt måltidsdose under basalbolus-behandling, anbefales måling av
blodglukoseverdien for å fastslå ev. behov for en insulindose. Pasienten bør gjenoppta sitt
vanlige doseringsregime ved neste måltid. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/
nyrefunksjon: Insulinbehovet kan være redusert. Blodglukosekontrollen må intensiveres og
dosen justeres individuelt. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Ingen
doseringsanbefaling kan gis. Eldre ≥65 år: Streng glukosekontroll anbefales. Insulindosen
skal justeres individuelt. Erfaring med eldre ≥75 år er begrenset. Tilberedning/Håndtering:
Oppløsning som ikke fremstår som klar og fargeløs skal ikke brukes. Hetteglass: Brukes
sammen med insulinsprøyter med tilsvarende enhetsskala. Penfill sylinderampulle: Brukes
sammen med insulininjeksjonssystemer fra Novo Nordisk og NovoFine-nåler. Skal ikke
etterfylles. FlexTouch ferdigfylt penn: Brukes sammen med NovoFine-nåler. Pennen gir fra
1-80 enheter i trinn på 1 enhet. Skal ikke etterfylles. I.v. bruk: Insulin aspart bør brukes i
konsentrasjoner fra 0,5-1,0 E/ml i infusjonssystemer med infusjonsposer av polypropylen.
Stabil ved romtemperatur i 24 timer i infusjonsvæskene 0,9% natriumklorid- eller
5% glukoseoppløsning. Skal ikke fortynnes eller blandes med andre legemidler enn angitte
infusjonsvæsker. Kontroll av blodglukose er nødvendig under insulininfusjonen. Det er
viktig å sikre at insulin injiseres inn i infusjonsposen, og ikke bare i injeksjonsporten. Bruk i
insulininfusjonspumpe (CSII): Preparatet skal ikke fortynnes eller blandes med andre
insulinpreparater. Katetre der den indre overflaten er av polyetylen eller polyolefin kan
brukes. Infusjonssettet (kateter og nål) bør skiftes iht. instruksjonene gitt i bruksanvisningen
til infusjonssettet. Administrering: Infusjons-/injeksjonsstedene bør varieres innen samme
område for å redusere risikoen for lipodystrofi ved s.c. administrering. Insulinetiketten skal
kontrolleres før hver injeksjon for å unngå utilsiktet forveksling mellom insulinpreparater.
Pasienten må visuelt kontrollere doseenhetene før administrering. Blinde/svaksynte skal
alltid ha hjelp/assistanse fra person med godt syn, og som har fått opplæring i administrering
av insulin. S.c. injeksjon: S.c. administrering i abdominalveggen eller i overarmen anbefales.
Kontinuerlig s.c insulininfusjon (CSII): Kan brukes til CSII i pumper egnet for insulininfusjon.
Fiasp vil dekke både behovet for bolusinsulin (ca. 50%) og basalinsulin. Administreres
fortrinnsvis i abdomen og iht. instruksjoner fra pumpeprodusenten. Pasienten må få
opplæring i bruk av pumpen og bruk av korrekt reservoar og kateter til pumpen. Pasienten
må ha alternativ insulinbehandling tilgjengelig i tilfelle feil med pumpen. I.v. bruk: Kan om
nødvendig administreres i.v. av helsepersonell, se Tilberedning/Håndtering.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Hypoglykemi:
Utelatelse av måltid, ikke planlagt anstrengende fysisk aktivitet, eller for høy insulindose
kan gi hypoglykemi. Pasienter som oppnår betydelig bedring av blodglukosekontrollen, f.
eks. ved intensivert insulinbehandling, kan oppleve en endring i sine vanlige varselsymptomer
på hypoglykemi, og må informeres om dette. Vanlige varselsymptomer kan forsvinne hos
pasienter som har hatt diabetes lenge. Tidspunktet for når hypoglykemi inntreffer avspeiler
vanligvis tid-virkning-profilen til administrert insulinformulering. Hypoglykemi kan
inntreffe tidligere etter injeksjon/infusjon av Fiasp, sammenlignet med andre
måltidsinsuliner pga. tidligere innsettende effekt. Hensyn til tidspunktet for innsettende
effekt skal tas ved forskriving til pasienter hvor forsinket absorpsjon av mat kan forventes
pga. annen sykdom eller medisinsk behandling. Hypoglykemi kan svekke konsentrasjonsog reaksjonsevnen, og pasienten bør rådes til å ta forholdsregler for å unngå hypoglykemi

under bilkjøring. Dette er særlig viktig ved nedsatt eller manglende oppmerksomhet på
varselsymptomer på hypoglykemi eller ved hyppige hypoglykemiske episoder. I slike tilfeller
bør det vurderes om bilkjøring er tilrådelig. Hyperglykemi: Bruk av utilstrekkelige doser
eller behandlingsavbrudd, særlig hos pasienter med behov for insulin, kan gi hyperglykemi
og diabetisk ketoacidose. Funksjonsfeil på pumpe eller infusjonssett kan føre til hurtig
inntreden av hyperglykemi og ketose. Rask identifisering og korrigering av årsaken til
hyperglykemi eller ketose er nødvendig. Midlertidig behandling med s.c. injeksjon kan være
påkrevd. Annen samtidig sykdom: Annen samtidig sykdom, spesielt infeksjoner og
febertilstander, øker vanligvis pasientens insulinbehov. Samtidig sykdom i nyre eller lever,
eller sykdom som påvirker binyre, hypofyse eller thyreoidea, kan kreve dosejustering.
Tiazolidindioner: Tilfeller av kongestiv hjertesvikt er rapportert ved samtidig bruk av
tiazolidindioner og insulin, spesielt ved risikofaktorer for å utvikle kongestiv hjertesvikt.
Dette må tas i betraktning ved kombinasjon, og pasienten skal observeres for tegn og
symptomer på kongestiv hjertesvikt, vektøkning og ødem. Tiazolidindioner skal seponeres
ved forverring av kardiale symptomer. Initiering og intensivering av behandling:
Intensivering eller rask forbedring av glukosekontroll er forbundet med forbigående,
reversibel oftalmologisk refraksjonsforstyrrelse, forverring av diabetisk retinopati, akutt
smertefull perifer nevropati og perifert ødem. Langvarig glykemisk kontroll reduserer
imidlertid risikoen for diabetisk retinopati og nevropati. Insulinantistoffer: Administrering
av insulin kan føre til dannelse av insulinantistoffer. I sjeldne tilfeller kan forekomsten av
insulinantistoffer kreve dosejustering for å korrigere tendens til hyper- eller hypoglykemi.
Bilkjøring og bruk av maskiner: Se Hypoglykemi. Interaksjoner: For utfyllende informasjon
om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Legemidler som kan redusere
insulinbehovet: Orale antidiabetika, MAO-hemmere, betablokkere, ACE-hemmere,
salisylater, anabole steroider, sulfonamider og GLP-1-reseptoragonister. Betablokkere kan
maskere symptomer på hypoglykemi. Legemidler som kan øke insulinbehovet: Orale
antikonseptiva, tiazider, glukokortikoider, thyreoideahormoner, sympatomimetika,
veksthormon og danazol. Oktreotid/lanreotid: Kan øke eller redusere insulinbehovet.
Alkohol: Kan forsterke eller redusere hypoglykemisk effekt av insulin. Tiazolidindioner: Ved
samtidig bruk, se Forsiktighetsregler. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Kan
brukes under graviditet. Data fra 2 kliniske studier indikerer ingen skadelige effekter på
svangerskapsforløpet eller på helsen til fosteret/det nyfødte barnet. Det anbefales
intensivert blodglukosekontroll og overvåkning av gravide med diabetes mellitus (type 1,
type 2 eller svangerskapsdiabetes), og ved planlagt graviditet. Insulinbehovet reduseres
vanligvis i 1. trimester og øker i 2. og 3. trimester. Etter fødselen går insulinbehovet vanligvis
raskt tilbake til samme nivå som før graviditeten. Amming: Kan brukes under amming.
Insulinbehandling ved amming utgjør ingen risiko for barnet. Dosejustering kan være
nødvendig. Fertilitet: Reproduksjonsstudier på dyr har ikke vist noen forskjell mellom insulin
aspart og humant insulin. Bivirkninger: Data mht. frekvens, type og alvorlighetsgrad av
bivirkninger observert hos eldre og ved nedsatt nyre- eller leverfunksjon, gir ingen
indikasjon på forskjeller i forhold til den bredere erfaringen i den generelle populasjonen.
Sikkerhetsprofilen hos eldre ≥75 år eller ved moderat til alvorlig nedsatt nyre- eller
leverfunksjon er begrenset. Svært vanlige (≥1/10): Stoffskifte/ernæring: Hypoglykemi1.
Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hud: Allergiske hudmanifestasjoner (eksem, utslett, kløende
utslett, urticaria og dermatitt). Øvrige: Reaksjoner på injeksjons-/infusjonsstedet2 (inkl.
utslett, rødhet, inflammasjon, blåmerker og kløe). Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hud:
Lipodystrofi3 (inkl. lipohypertrofi, lipoatrofi). Immunsystemet: Overfølsomhet. 1Hyppigst
rapportert, og kan inntreffe tidligere etter en injeksjon/infusjon med Fiasp sammenlignet
med andre måltidsinsuliner pga. tidligere innsettende effekt. Alvorlig hypoglykemi kan føre
til bevisstløshet og/eller krampeanfall, og kan gi forbigående eller permanent hjerneskade
eller død. 2 Vanligvis milde og forbigående. 3 Variasjon av injeksjonsstedet innenfor det
bestemte injeksjonsområdet kan bidra til å redusere risikoen. Overdosering/Forgiftning:
Symptomer: Hypoglykemi kan utvikles i trinnvise faser. Symptomer varierer fra matthet,
sult, svette og kramper til bevisstløshet (insulinsjokk). Behandling: Ved mild hypoglykemi gis
glukose eller sukkerholdige produkter oralt. Pasienten bør alltid ha med seg glukoseholdige
produkter. Ved alvorlig hypoglykemi der pasienten ikke er i stand til å behandle seg selv,
injiseres glukose i.v. eller glukagon (0,5-1 mg) i.m. eller s.c. Glukose skal gis i.v. hvis pasienten
ikke reagerer på glukagon innen 10-15 minutter. Når pasienten igjen er ved bevissthet,
anbefales orale karbohydrater for å forhindre tilbakefall. Egenskaper: Klassifisering:
Hurtigvirkende insulinanalog. Virkningsmekanisme: Regulering av glukosemetabolismen.
Insuliner utøver sin spesifikke virkning ved binding til insulinreseptorer. Reseptorbundet
insulin senker blodglukose ved å lette cellulært opptak av glukose i skjelettmuskulatur og
fettvev, og ved å hemme utskillelse av glukose fra leveren. Insulin hemmer lipolyse i
fettcellene, hemmer proteolyse og fremmer proteinsyntese. Absorpsjon: Absorberes hurtig.
Tillegg av nikotinamid (vitamin B3) gir raskere initial absorpsjon enn NovoRapid. Innsettende
effekt kom 5 minutter tidligere og tid til maks. glukoseinfusjonsrate kom 11 minutter
tidligere. Virkningstid 3-5 timer og maks. effekt nås mellom 1-3 timer etter injeksjon.
Proteinbinding: Lav bindingsaffinitet (<10%), tilsv. vanlig humaninsulin. Fordeling: Vd ved
i.v. administrering: 0,22 liter/kg, tilsv. ekstracellulært væskevolum i kroppen. Halveringstid:
57 og 10 minutter etter hhv. s.c. og i.v. injeksjon. Metabolisme: Som humant insulin. Alle
metabolitter er inaktive. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal
ikke fryses. Holdes borte fra fryseelementet. Beskyttes mot lys. Etter anbrudd eller medbrakt
som reserve: Oppbevares ved romtemperatur (høyst 30°C) i maks. 4 uker. Ved slutten av
denne perioden skal preparatet brukes eller kastes. Beskyttes mot lys. Ferdigfylt penn og
hetteglass kan oppbevares i kjøleskap (2-8°C), men skal ikke fryses. Sylinderampulle skal ikke
oppbevares i kjøleskap. I insulininfusjonspumpe: Kan brukes i maks. 9 dager. Pakninger og
priser: Injeksjonsvæske, oppløsning i hetteglass: 10 ml1 (hettegl.) kr 242,30. Injeksjonsvæske,
oppløsning i sylinderampulle: 5 × 3 ml1 (Penfill sylinderamp.) kr 387,90. Injeksjonsvæske,
oppløsning i ferdigfylt penn: 5 × 3 ml1 (FlexTouch ferdigfylt penn) kr 411,30. Refusjon: 1.
A10A B05_12. Insulin aspart. Refusjonsberettiget bruk: Behandling av diabetes mellitus.
Refusjonskode:
ICPC
T89
T90

Diabetes type 1
Diabetes type 2
W85 Svangerskapsdiabetes

Vilkår
nr
-

ICD

-

E13

E10
E11
E14
O24.4

Diabetes mellitus type 1
Diabetes mellitus type 2
Andre spesifiserte typer
diabetes mellitus
Uspesifisert diabetes mellitus
Diabetes mellitus som oppstår
under svangerskap

Vilkår
nr
-
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Tabell 1. Monoklonale antistoffer som er klassifisert som antineoplastiske legemidler (ATC-kode L01XC) i Norge.

Monoklonalt antistoff

Target

Rituksimab
CD20
Trastuzumab		HER2
Cetuksimab
EGFR
Bevacizumab
VEGF
Panitumumab
EGFR
Ofatumumab
CD20
Ipilimumab
CTLA-4
Brentuksimabvedotin
CD30, tubulin
Pertuzumab
HER2
Trastuzumabemtansin
HER2, mikrotubuli
Obinutuzumab
CD20
Nivolumab
PD‑1
Pembrolizumab
PD-1
Blinatumomab
CD19 og CD3
Ramucirumab
VEGF
Necitumumab
EGFR
Elotuzumab
SLAMF7
Daratumumab
CD38
Inotuzumabozogamicin
CD22
Olaratumab
PDGFR-α

Indikasjon*

Varemerke

Lymfon og leukemi
Brystkreftog ventrikkelkreft
Kolerektal kreft, hode, hals
Kolorektal, andre former
Kolorektal
Leukemi
Melanom
Lymfom
Brystkreft
Brystkreft
Lymfatisk leukemi
Melanon, lungekreft
Melanom
Leukemi
Ventrikkelkreft, kolorectal kreft, lungekreft
Lungekreft
Benmargskreft
Benmargskreft
Akutt lymfoblastisk leukemi
Bløtvevssarkom

MabThera
Herceptin
Erbitu
Avastin
Vectibix
Arzerra
Yervoy
Adcetri
Perjeta
Kadcyla
Gazyvaro
Opdivo
Keytruda
Blincyto
Cyramza
Portrazza
Empliciti
Darzalex
Besponsa
Lartruvo

CD3: ko-reseptor på overflaten til T-lymfocytter, CD19: markør på overflaten til celler med B-lineært opphav, CD20: markør på overflaten pre-B- og
modne B-lymfocytter, CD22: markør på overflaten av B-celler, CD30: overflatemarkør som har høyt uttrykk i bestemte kreftceller, CD38: markør på
overflaten av mange immunceller (hvite blodceller), CTLA-4: cytotoksisk T-lymfocytt antigen-4, EGFR: epidermal vekstfaktorreseptor, HER2: Human
epidermal vekstfaktorreseptor 2, PD-1: programmert celledød protein 1, PDGFR-α: blodplatederivert vekstfaktorreseptor-α, SLAMF7 (CD319):
overflatemarkør på NK-celler, plasmaceller og myelomceller, VEGF: vaskulær endotelial vekstfaktor.
*Se Felleskatalogen for fullstendig oversikt over indikasjonene og virkemåte.

Innenfor de tradisjonelle ikke-biologiske
legemidlene er det ofte flere produsenter av
«det samme legemidlet». Dette omtales som
generiske legemidler. Generiske legemidler er
legemidler som inneholder samme (identisk)
virkestoff som i et originalprodukt, eller referanseprodukt med markedsføringstillatelse.
Generiske legemidler har samme kvalitet og
mengde av virkestoff som originallegemidlet.
For generiske legemidler kan formulering
være forskjellig, men virkestoffet er identisk
med v irkestoffet i originallegemidlet. Vi kan
også kalle disse for kopilegemidler.
Biologiske legemiddelsubstanser er kompliserte molekyler som fremstilles av levende
organismer. Da ulike produsenter bruker ulike
cellelinjer og noe ulike produksjonsprosesser,
kan produkter som var ment å være like, være
noe forskjellige. Det kan for eksempel være
små variasjoner i sekundærstruktur og/eller
noe ulikt glykosylseringmønster. Dette bidrar
til at det som er ment å være «kopier» av
biologiske legemidler ikke er, eller ikke er
dokumentert å være, kopier. Dermed er disse
legemiddelsubstansene heller ikke identiske,
eller dokumentert å være identiske. Dokumentasjon av identitet for kompliserte biologiske
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virkestoffer er også mye mer kompleks enn
dokumentasjon av identitet for småmolekylære substanser. Dette er også en av årsakene til at EMA for mer enn 10 år siden satte
et klart skille mellom generiske legemidler og
biotilsvarende legemidler.
REGULATORISK DOKUMENTASJON
FOR BIOTILSVARENDE LEGEMIDLER
Det er stor forskjell i den regulatoriske
dokumentasjonen som kreves for generiske
og biotilsvarende legemidler. Et absolutt
kriterium for introduksjon av både generiske
legemidler og biotilsvarende legemidler er at
patentbeskyttelsen for virkestoffet er utløpt og
at det ikke er andre gyldige patenter som er til
hinder for produksjon og salg av produktene.
Den regulatoriske dokumentasjonen for
et generisk legemiddel er begrenset til den
kjemisk-farmasøytiske dokumentasjonen, og
eventuelt en klinisk biotilgjengelighetsstudie
hvis dette er relevant. For en injeksjons
løsning er det imidlertid ikke nødvendig
med bio
tilgjengelighetsstudier. For generiske legemidler er det altså ikke nødvendig
å gjøre noen biologiske in vitro-studier eller
dyrestudier for å dokumentere virkning eller

bivirkninger (toksisitet), og heller ingen krav
til klinisk dokumentasjon av effekt.
Den regulatoriske dokumentasjonen for
biotilsvarende legemidler er godt beskrevet
av EMA i en rekke «scientific guidelines»
(4). Retningslinjene beskriver en regulatorisk 
prosess som er svært forskjellig fra
dokumentasjonsprosessen for generiske

legemidler. Kort beskrevet skal det for

biotilsvarende legemidler dokumenteres

at det biotilsvarende legemidlet tilsvarer
originalproduktet (referanseproduktet) på alle
områder. Dette betyr blant annet parallelle
sammenliknbare studier innen kjemisk-
farmasøytisk dokumentasjon, prekliniske
studier og 

kliniske studier. I de parallelle
kliniske s tudiene u
 ndersøkes effekt og bivirkninger av både referanseprodukt og biotil
svarende produkt. Det er ikke nødvendig å
gjøre kliniske studier for alle de godkjente
indikasjonene. I en søknad om markedsførings
tillatelse for et biotilsvarende legemiddel vil det
ofte søkes om alle indikasjonene for referanseproduktet basert på en ekstrapolering av de
kliniske data som foreligger.
Ifølge EU-direktivet (2001/83/EF, som
endret ved blant annet 2004/27/EF) må alle
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biologiske legemidler gjennom en sentralisert
godkjenningsprosedyre som inkluderer hele
EU/EØS-området. Den kliniske dokumentasjonen av biotilsvarende legemidler er vanligvis
av betydelig mindre omfang enn den kliniske
dokumentasjonen av referanseproduktet.
Et markedsført biotilsvarende legemiddel
er 
likevel vurdert til å ha samme kliniske
nytteverdi som referanseproduktet.
PRODUSENTER
Legemiddelindustrien har i stor grad vært
delt inn i «originalprodusenter» og «generikaprodusenter», og de siste 20–30 årene har
det kommet noen store legemiddelprodusenter
som hovedsakelig bare produserer generiske
legemidler. Noen av disse produsentene er
lokalisert i land som India og Kina. Når det
gjelder biotilsvarende legemidler, synes det
imidlertid som om situasjonen er, og blir,

noe annerledes. Den kommersielle interessen
for «biosimilars» er stor og det er, i tillegg til
klassiske «generikaprodusenter», også svært
mange «originalprodusenter» som er interessert i å produsere biotilsvarende legemidler.
Kina og India spiller så langt ikke den samme
rollen som de gjør for kjemiske legemidler,
mens Sør-Korea synes å ha en svært aktiv
rolle som produsent av biotilsvarende legemidler. Produksjonen her skjer ved både relativt nyetablerte legemiddelfirmaer og kjente
merkevareprodusenter som vi kjenner fra
elektronikkbransjen.
BIOTILSVARENDE LEGEMIDLER I NORGE
Det er i dag biotilsvarende legemidler i Norge
innenfor følgende virkestoffer: filgrastim,
insulin, erytropoetin, somatropin, infliksimab,
rituksimab og etanercept. Det er svært mange
biotilsvarende legemidler under utvikling, slik
at vi de nærmeste årene kan forvente mange
flere biotilsvarende legemidler på markedet i Norge og resten av verden. Med økt
konkurranse innenfor et biologisk virkestoff
bidrar dette til å redusere prisen på disse
produktene, for eksempel innen anbudsrunder
på legemidler. Det ville være et ønske at de
besparelser som oppnås i helsesektoren ved
bruk av b
 iotilsvarende legemidler kan brukes,
slik at pasienter i større grad også får tilgang
til andre moderne legemidler.
BYTTE AV BIOLOGISKE LEGEMIDLER
Bytte av biologiske legemidler er ikke et enkelt
tema. Det kan være mange former for bytte:
bytte mellom virkestoffer, mellom formuleringer
og administrasjonsveier, fra originalprodukt til
biotilsvarende produkter eller motsatt, m
 ellom
ulike biotilsvarende produkter, enkeltbytte,
multiple bytter, bytte iverksatt av lege eller
bytte på apotek mv.
Et bytte i apotek har både juridiske og
vitenskapelige problemstillinger. Da biologiske
legemidler er potensielt immunogene, er
mulige uønskede immunologiske effekter et
diskusjonstema relatert til bytte. Det er i dag
NORSK FARMACEUTISK TIDSSKRIFT 1/2018

NFT 1-2018_s_20-43.indd 29

ikke anledning til bytte av biologiske legemidler i apotek. Dette ble slått fast i en tingrettsdom fra 2011 relatert til mulig bytte av
produkter inneholdende filgrastim (6).
Bytter kan være faglig eller ikke-faglig
motivert. Ikke-faglige bytter er hovedsakelig
økonomisk motiverte da det biotilsvarende
legemidlet kan leveres til en lavere pris
enn original
legemidlet, fordi produsenten ikke har hatt de samme forsknings- og
utviklingskostnadene som produsenten av det
originale biologiske legemidlet. Ved innkjøp
av 
bio
tilsvarende legemidler i stedet for
originalprodukter vil man derfor kunne spare
store beløp.
Det har nylig blitt utført en statlig finansiert klinisk byttestudie i Norge (Nor-Switch-
studien). I studien har man undersøkt bytte
fra et originalprodukt med infliksimab til
bio

tilsvarende infliksimab blant pasienter
med ulike revmatiske lidelser og ulcerøs kolitt.
Resultatene viste at det ikke var noen forskjeller
i effekt og bivirkninger mellom produktene (7).
Nylig har Legemiddelverket i et brev
til Helse- og omsorgsdepartementet foreslått at lovgrunnlaget for bytteordningen i
apotek bør endres slik at den åpner for at
også 
biologiske legemidler kan byttes i
apotek (8). I diskusjonen som pågår rundt
bytte av 
legemiddel, 
fokuseres det også
på sporbarheten av utlevert legemiddel på
batchnummer-nivå.
FREMTIDEN FOR BIOLOGISKE LEGEMIDLER
De nærmeste årene vil det komme mange nye
biotilsvarende legemidler, og det er rimelig
å forvente at det for mange av virkestoffene
også vil komme flere biotilsvarende produkter.
Kliniske byttestudier og generell klinisk

erfaring vil være med på å dokumentere

eventuelle fremtidige bytter i apotek. Uttrykk
som «Biobetters» og «Biosuperiors» brukes
om potensielt nye produkter som regulatorisk
befinner seg mellom biotilsvarende legemidler og nye biologiske virkestoffer. Det
er også svært mange nye biologiske virke
stoffer, spesielt monoklonale antistoffer, under
utvikling. Mange av disse nye virkestoffene
har andre «targets» enn dagens biologiske
legemidler, og studier tyder på at flere av
legemidlene kan ha stor klinisk nytteverdi.
Andelen av b
 iologiske legemiddelsubstanser
vil øke b
 etydelig fremover, men det betyr
ikke at det vil bli slutt på lavmolekylære
legemiddelsubstanser.
Det beste rådet er derfor: Vent noen år med
å bli alvorlig syk!
Oppgitte interessekonflikter: Forfatteren arbeider sammen med mange større og m
 indre legemiddelselskaper som har biologiske legemidler
på markedet og/eller under utvikling. Forfatteren eier legemiddelforskningsselskapet Drug
Discovery Laboratory AS som blant annet
arbeider med nye formuleringer av biologiske
legemidler.
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REVIEW ARTICLE, SUMMARY
Biological drugs and biosimilars
Biological drugs are drug products
comprising drug substances produced by living organisms. Biological drug substances are generally
proteins or protein derivatives prepared by use of recombinant DNA
technology. Several biological drugs
are 
clinically very effective drugs;
especially 

within oncology and
immune related diseases. Biosimilar
drugs are drugs that are similar to an
approved b
 iological drug. Biological
drugs cannot today be substituted in
the pharmacy in Norway. Several new
biological drugs, especially monoclonal antibodies, and new biosimilar
drugs are in development.
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