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1. The Therapeutics and Technology Assessment Subcommittee of the American Academy of Neurology
Report (1990)
У извештају Под-одбора Америчке неуролошке Академије за процену терапије и технологије (1990),
изражава се забринутост због широке примене генеричких АЕЛ, који немају исту терапијску еквивавелнцију као оригинални лекови али се и међусобно значајно разликују. Пододбор је посебно постакнут
да се огласи поводом генеричке замене иновативних конвенционалних лекова фенитоина (ФТ) и
карбамазепина (КБЗ).
Иако FDA дозвољава варијације у биорасположивости од 20%, нема научне потврде да се разлике
између иновативних и генеричких лекова (ГЛ) могу безбедно толерисати од стране популације с епилепсијом.
То се нарочито односи на лекове који се карактеришу фармаколошким факторима ризика:ниска хидросолубилност, узан терапијски индекс и нелинијска фармакокинетика.
Ефекти непостојања терапијске еквиваленције могу бити драматични у области АЕЛ и самим тим
значајно премашити економске предности генеричке замене. Пододбор наводи бројне последице нарушења контроле напада (повреде, саобраћани удеси, страдање околине током саобраћајних удеса које су
изазвали болесници са нападима, губитак возачке дозволе, губитак посла, одсуство са посла, из школе,
ванредне посете лекару, лабораторијске претраге, ургентне интервенције, хоспитални третман, развој
нежељених дејстава и сл). Наведене последице поништавају уштеду добијену увођењем јевтиног ГЛ и
резултују у великим трошковима.
Економски аспект замене се компликује великим разликама које постоје у појединим државама САД у
ценама АЕЛ, тако да се наводе примери где су ГЛ продавани по вишој цени од оригиналних лекова.
Од фармацеута се захтева да врше замену оригиналних лекова генеричким, иако они нису у
професионалном положају да процене ниво безбедности ГЛ за појединачног болесника. Ова замена се
врши без знања болесника и ординирајућег лекара. Одсуство писане сагласности пацијената и терапеута
има форензички значај, нарочито у државама где су фармацеути законски заштићени обавезом да
врше супституцију иновативних лекова најјевтинијим генеричким препаратима. Последице погоршања
контроле напада или развоја озбиљних нежељених дејстава се често неоправдано адресују на терапеута.
Забрињавајуће је да за сада FDA и релеватне владине агенције и осигурања не уважавају бројне
добро документоване приказе неповољног развоја болести после супституције оригиналног лека или
једног генеричког лека другим, као и резултате фармаколошких студија. То је један од разлога због којих
се Америчка неуролошка Академија обраћа стручној јавности овим препорукама:
1. Генеричка супституција може бити одобрена једино уколико су њена деклотворност и безбедна
примена потврђени. Ефикасност и безбедност терапије могу бити нарушени некритичном
заменом оригиналног ФТ или КБЗ генеричким или обратно, или једног ГЛ другим ГЛ.
2. Лекари треба да избегавају замену формулација, сем када је то неопходно и нарочито у случају
прописивања ФТ и КБЗ. Треба да надгледају серумске концентрације АЕЛ када се замена
изврши (или се посумња на њу). Дозе АЕЛ се сходно томе морају прилагодити.
3. Посебне информације морају бити доступне терапеуту о сваком генеричком АЕЛ, укључујући
фармакокинетичке параметре биорасположивости, стопу растворљивости и приказе компликација.
4. Фармацеути морају бити обавезни да о замени формулација обавесте лекера и болесника и да
на рецепту јасно назначе који ГЛ су издали пацијенту, укључујући произвођача лека.
5. Свака организација која охрабрује или захтева супституцију АЕЛ, укључујући федералне или
државне агенције, болнице, осигуравајућа друштва и др. морају проценити своју позицију према
том питању.
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6. Више истраживања је потребно да би се проценио удео генеричких лекова у лечењу популације
с епилепсијом, као и с другим клиничким стањима где флуктуација нивоа лека може имати тешке
последице.

2. American Academy of Neurology (Liow et al. 2007)
Америчка неуролошка Академија (AAN) представља 20 000 неуролога и других стручњака на пољу
неуронаука, који су активно укључени у клиничка, етичка и регулаторна разматрања у области антиепилептичке медикације, намењене популацији с епилепсијом.
У складу са својом улогом, AAN је начинила препоруке које снажно подржавају потпуну професионалну аутономију терапеута у избору одговарајућих АЕЛ за децу и одрасле с епилепсијом.
- AAN се противи генеричкој замени АЕЛ у лечењу епилепсије без сагласности терапеута
FDA (Food and Drug Administration) је дозволила значајне разлике између иновативних и генеричких
лекова.Ове варијације могу имати последице по болеснике с епилепсијом. Чак и мале разлике у саставу
оригиналних и генеричких лекова могу резултовати у појави напада.
- АЕЛ намењени лечењу епилепсије разликују се од других врста лекова што чини генеричку замену

проблематичном. Мале варијације у концентрацији између иновативних и генеричких лекова могу
изазвати токисичке ефекте и/или појаву напада после замене облика.
- AAN се противи административном наметању и прописима који терапеутима одређују избор АЕЛ.
Уједно подржава потпуну аутономију лекара у процени пуне листе расположивих АЕЛ.

- Удружење се противи самовољној замени једног АЕЛ другим. То се односи и на давање генеричких
замена за оригиналне лекове на местима продаје или издавања лекова (нпр. апотеке), без претходне
сагласности лекара и болесника (родитеља, старалаца).
AAN подржава прописе којима се захтева пристанак лекара и болесника пре него што се на местима за
издавање лекова изврши супституција АЕЛ генеричким обликом

- Удружење америчких неуролога сматра да треба направити разлику између примене АЕЛ у лечењу
епилепсије и примене АЕЛ у третману других болести и поремећаја.
AAN сматра да се терапијска стратегија у примени антиепилептичких лекова разликује уколико се њима лечи
епилепсија од оне која се примењује у третману других, не-епилептичких стања.
- За разлику од других болести, појединачни напад, уколико се јави као последица промене у терапији

може имати тешке последице, укључујући губитак возачке дозволе, повреде, па чак и смртни исход.
- AAN подржава примену антиепилептичких лекова новије генерације у лечењу епилепсије
Антиепилептички лекови новије генерације се генерално одликују развојем ређим и блажих нежељених дејстава, иако њихово прописивање може бити скупље у односу на класичне лекове. Када је у
питању популација с епилепсијом, ААН не верује да само економски разлози треба да одређују листу
АЕЛ које преписују ординирајући лекари.
ААН верује да лекари могу да учине сваки напор у идентификацију болесника који могу да буду делотворно
лечени мање скупим препаратима. Таква одлука не може бити административно наметнута, нити сугерисана
одређеним економским ограничењима, већ треба да представља њихово дискреционо право.

- Терапеути треба да имају приступ у преписивању свих расположивих АЕЛ, укључујући и оне који су
новије генерације.
- За разлику од неких других стања, приступ ”покушај и погрешка”, тј. испробавање АЕЛ у циљу тражења
најбољег решења, у популацији с епилепсијом може имати велике последице и ризике од напада,
задеса, повреда, губитка прихода и др.
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- Забрана приступа АЕЛ новије генерације у лечењу епилепсије није економски оправдана на дуже
време. Нови АЕЛ могу изазвати ређа и блажа нежељена дејства, која се чешће јављају уз конвенционалне
лекове (остеопороза, нарушење когнитивног функционисања, онеспособљујућа седација, депресија и др.) које
саме за себе захтевају скупе медицинске допунске интервенције.
- ААН не подржава на трошковима-засновану стратегију која укључује високе доплате (партиципацију) за

лекове новије генерације које значајно ограничавају терапијски избор у популацији са нижим
примањима.
-

ААН не подржава захтеве за давање претходне ауторизације (захтеви да лекар прихвати да
прописује АЕЛ пре његове тржишне појаве и дистрибуције)
Претходна ауторизација спречава болесницима приступ квалитетном лечењу и лекаре излаже
непотребном и скупом администрирању.
Претходна ауторизација може утицати на комплијансу болесника с епилепсијом.

3. The Foundation of Epileptology, Варшава, Пољска (Majkowski et al. 2004)
Полазећи од разлике у биорасположивости и у терапијској еквиваленцији између оригиналних,
иновативних и генеричких АЕЛ, Удружење епилептолога Пољске је донело следеће препоруке:
Замена једног облика АЕЛ другим, контраиндикована је код следећих група пацијената с
епилепсијом.
1. Болесници са хроничном фармако-резистентном епилепсијом и оптимално контролисаним
нападима, без нежељених дејстава АЕЛ, примењених у максималним или веома високим дозама
(близу максималних)
Замена иновативног облика генеричким или генеричког, другим генеричким леком може имати за
последицу а) пораст серумске концентрације АЕЛ и појаву другог типа напада и развој нежељених дејстава (углавном од стране ЦНС) или б) пад серумске концентрације АЕЛ и погоршање постојећих напада уз
тешкоћу успостављања претходно достигнуте контроле.

2. Болесници са дуготрајном стабилном ремисијом напада (хронична или ново-дијагностикована
епилепсија) у фази када узимају мале дозе АЕЛ или је лек у току редукције.
Нагли пад серумске концентрације АЕЛ после замене једног облика лека другим може довести до неочекиване појаве рецидива.

3. Лечење ново-дијагностикованих случајева епилепсије може почети иновативним или генеричким
леком, сходно одлуци терапеута. Уколико се леком у монотерапији постигне добра контрола
напада, без нежељених дејстава, стандарди добре АЕТ биће испуњени.
4.

Конверзија са оригиналног на генерички препарат је могућа уколико терапијска делотворност и
безбедносни профил АЕЛ нису компромитовани. Терапеути не би требало да мењају формулације
без озбиљног разлога.

5. Ординирајући лекари морају бити обавештени о свим генеричким препаратима, укључујући
њихове фармакокинетичке параметре (AUC, Cmax, и др.)
6. Фармацеути не би требало да мењају формулације АЕЛ без сагласности лекара. Лекари треба
да обавесте болесника о ризицима овакве замене.
Свака приватна, грађанска или државна институција или органиѕација која охрабрује и фаворизује
примену генеричких облика уместо оригиналних АЕЛ, или то захтева, требало би да јасно прикаже своју
позицију у вези са таквим ставовима.

5
Закључци Епилептолошке Фонадације Пољске

А. На основу фармакокинетичких и биофамацеутских параметара, ризик замене једне
формулације АЕЛ другом предвидив је код посебних категорија болесника, који имају
измењену фармакокинетику у односу на одрасле (новорођенчад, мала деца, старији од 65
година), трудница и жена у пременструалном периоду и код болесника са поремећајима
апсорпције, метаболизма и излучивања лека, без обзира на животно доба.
Б. Замена облика може за последицу имати неповољан клинички ток епилепсије (учесталије
нападе, нежељена дејства) који узрокује додатне директне трошкове лечења (додатне посете
лекару, лабораторијске анализе, хоспитализација...)
В. Неопходно је увођење система надгледања нежељених дејстава АЕЛ, посебно у случајевима
замене облика лека, у циљу процене последица са медицинског и економског аспекта. Свака
држава ЕУ преко свог националног фармаколошког система за надгледање удружена је у
European Agency for the Evaluation of Medical Products, где могу да се сакупљају и обрађују ови
подаци.
Мултицентричне упоредне студије ефикасности и трошкова оригиналних и генеричких лекова су
неопходне. Притом је став Фондације да је добра контрола напада најјевтинија.

4. Комисија Лиге Немачке за борбу против епилепсије
Ad-hoc-Kommission der Deutschen Sektion der Internationalen Liga gegen Epilepsie
(Kramer et al. 2002)
Од 23.фебруара 2002. у Немачкој је ступио на снагу пропис који има за циљ да редукује трошкове
лечења (тзв.”aut idem” пропис) са циљем промовисања јетинијих генеричких замена.
Комисија Лиге Немачке не подржава ову регулативу.
Не постоји ни једно друго хронично неуролошко обољење, осим епилепсије, код кога само једно
поновљено јављање симптома (један напад) може имати тако тешке последице (губитак возачке дозволе, губитак посла, повреде и др.).
Прописи дозвољавају да се генерички лек значајно разликује у односу на референтни (најчешће
иновативни) лек. Биорасположивост генеричког препарата може бити од 80-125% у односу на оригинални
лек. Овако велика разлика у биорасположивости може узроковати погоршање контроле напада, појаву
рецидива и/или развој нежељених дејстава.
Аутоматска замена оригиналног лека генеричким препаратом у апотекама није прихватљива.
** Немачко Друштво фармацеута је у свом саопштењу подржало став да АЕЛ не треба замењивати
генеричким паралелама јер таква замена код пацијената може довести до погоршања епилепсије.
Основне препоруке Лиге Немачке:
Не треба вршити замену једног облика лека другим код болесника који имају добро контролисане нападе.
Замена оригиналног јевтиним генеричким леком може се размотрити уколико контрола напада није
повољна.
Примена јевтиног облика АЕЛ може бити размотрена као иницијално лечење код болесника са новодијагностикованом епилепсијом.
Неопходно је надгледати серумске концентрације лека после увођења генеричке замене.
Потребно је да пацијент буде обавештен о ризицима сваке врсте замене једног облика АЕЛ другим.
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5. Епилептолошко друштво Немачке
Deutsche Gesellschaft fur Epileptologie (Kramer et al. 2006)
Друштво епилептолога Немачке се следећим препорукама огласило поводом издавања одобрења од
стране надлежне владине агенције за примену генеричке супституције два АЕЛ новије генерације (ламотригин и габапентин):
Генерички препарати АЕЛ могу бити без проблема примењени а) као иницијални третман код болесника
са ново-дијагностикованом епилепсијом и б) код болесника са лоше контролисаним нападима, где је
индикована промена терапије.
Код болесника са повољном контролом епилепсије, без напада и без нежељених дејстава АЕЛ, не
препоручује се: а) замена иновативног лека генеричким леком, б) замена једног генеричког препарата
другим генериком и в) замена генеричког лека оригиналним леком.
На рецептима треба јасно означити забрану супституције једног облика другим.
Болесник треба да буде информисан о ризицима замене једног облика АЕЛ другом формулацијом:
(а) нарушење контроле напада, б) редукција подношљивости лека. У таквим случајевима, уколико се
планира замена облика истог лека, од болесника треба затражити пристанак за вршење ове замене.
Као предуслов за доношење одлуке о замени, потенцијални ризик од замене различитих препарате АЕЛ
са истим активним саставом мора бити процењен као низак од стране терапеута и болесника.

6. NICE (National Institute for Clinical Excellence), Лондон, Велика Британија
Водич за дијагностиковање и лечење епилепсије код одраслих и деце у примарној и секундарној
здравственој заштити (NICE, 2004)

National Institute for Clinical Excellence у Лондону је препоручио да прва линија лечења код одраслих
треба да буде заснована на већ установљеним лековима, као што су натријум-валпроат и карбамазепин.
Нови АЕЛ треба да буду коришћени уколико је лечење стандардним АЕЛ недолотворно.
Епилепсија је најчешће озбиљно неуролошко стање у УК. Једна од 50 особа, имаће епилепсију током
свога живота. Не може се генерално рећи да је епилепсија бенигно стање, ако се има у виду да око 1000
особа умре годишње због узрока удружених са епилепсијом (најчешће као последица напада). Стога је
повољна контрола напада од посебне важности.
Одбор Института је дискутовао питање прописивања генеричких АЕЛ. Закључио је да експерти имају
посебан задатак да процене примену генеричких лекова и дају препоруке за њихово место у лечењу
епилепсије. То се посебно односи на АЕЛ са уским терапијским индексом, као што је фенитоин, и друге
препарата код којих мале разлике у апсорпцији могу резултовати у великим разликама терапијског
дејства.
Замена формулације или оригиналног антиепилептичког лека се не препоручује, јер се различити
препарати могу разликовати по биорасположивости активне супстанције или могу имати другачији
фармакокинетички профил, чиме се повећава ризик од смањене ефикасности и/или чешћих нежељених
дејстава.

7
7. Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) (2003) је издала препоруке за лечење епилепсије
код одраслих особа у којима се наводи да разни облици АЕЛ нису замењиви и не би требало да се врши
замена оригиналних АЕЛ генеричким препаратима.
Ова асоцијација је 2005. године издала препоруке у којима је посебна пажња усмерена на лечење
епилепсија код деце. У овом, новом документу се наводи да изузев фенитоина, нема убедљивих доказа
да се биорасположивост оригиналних и генеричких лекова значајно разликује.
Међутим, обзиром на тешкоће у обезбеђивању сталног снабдевања истом генеричком формулацијом,
SIGN не препоручује примену генеричких АЕЛ у ситуацији где је неизбежна честа промена препарата.

8. Друштво за ЕЕГ и клиничку неурофизиологију Хрватске
Хајншек С. Замјена антиепилептика генериком. 2005.
Поступак одобравања генеричких лекова заснива се на доказу биоеквиваленције с оригиналним /референтним леком.
Претпоставља се да је биоеквиваленције генеричког лека у испитиваној популацији једнака биоеквиваленцији тог
истог лека код болесника, тако да су делотворност и толеранција на лек поредиве, што међутим, није сигурно утврђена чињеница.

АЕЛ су лекови уске терапијске ширине (NTI- Narrow Therapeutic Index) што значи да је мали простор
између терапијске и токсичне концентрације лека и терапијско дејство се може променити и при малим
променама концентрације лека у плазми.
Различити лекови код којих благе промене у апсорпцији лека могу узроковати промене концентрације, могу имати
значајне негативне утицаје на здравље.

Неконтролисана замена АЕЛ генеричким леком не би се смела допустити.
Не препоручује се промена АЕЛ само због ниже цене, потпуно компензованим болесницима, без напада,
који лек добро подносе.
Промена антиепилептичке терапије може довести до поновног јављања епилептичких напада.
9. Италијанска Лига за борбу против епилепсије. Радна група за генеричке АЕЛ
Perucca и сар. (2006)
Радна група за генеричке лекове LICE формирана октобра 2005, крајем јануара 2006. завршила је рад и
објавила своје закључке.
А. Јавност је изразито необавештена о својствима генеричких лекова. Ситуација је додатно усложњена
порукама које се преко медија упућују јавности а које често нису сасвим коректне.
Б. Генерички облици АЕЛ који испуњавају важеће регулаторне захтеве не би требало у погледу терапијске делотворности и безбедности да буду сматрани за инфериорне у односу на оригиналне лекове.
Генерички лекови су јевтинији, што омогућује здравственом систему уштеду.
В. Већина АЕЛ имају узак терапијски индекс, тј. њихова терапијска доза је близу дозе која узрокује
токсична дејства. Врло је вероватно да умерено снижење нивоа лека у плазми, нпр. за 20%, може да
изазове појаву напада у неких болесника са дотле добро контролисаном епилепсијом. Таква редукција
серумске концентрације се повремено виђа после замене једног препарата другим, чак иако оба лека
испуњавају критеријуме за биоеквиваленцију. Због уског терапијског индекса, у низу земаља се не
дозвољава фармацеутима да аутоматски врше супституцију иновативних генеричким АЕЛ.
Г. Разлике у биорасположивости су нарочито важне за фенитоин, који има сатурацијску
фармакокинетику. Чак и мале разлике у апсорбованом износу лека могу довести до значајних
промена у серумским нивоима лека у фази одржавања.
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Д. Због психолошких, социјалних и законских (возачка дозвола) последица поновне појаве напада код
претходно добро контролисаних болесника, пожељно је да се предузму сви разумни кораци у циљу
минимизовања ризика од нарушења такве, потпуне контроле напада.
Препоруке LICE
1. У време увођења терапије (иницијална монотерапија, замена алтернативном монотерапијом, додатна
терапија) пожељно је обавестити болесника о доступности генеричких лекова који су јефтинији, што
је за неке болеснике изузетно важно. Генерички лекови су пуновредни у избору почетне терапије.
2. Код болесника који су лечени оригиналним препаратом, којим није постигнута задовољавајућа
контрола напада, може бити рационално, после разговора са пацијентом, да се приступи замени
оригиналног лека генеричким обликом. Током супституције, може бити корисно мерење серумских
нивоа лека, уколико је оно расположиво и могуће.
3. Увек када се прописује генерички лек, пожељно је детаљно информисати болесника (а када је то
потребно и његову породицу или старатеља) о природи и карактеристикама ових препарата и о
регулативи која омогућује његову тржишну доступност. Ово је важно у циљу побољшања комплијансе
и смањења анксиозности која може бити удружена са прописивањем ових препарата.
4. Замена АЕЛ се не препоручује код болесника код којих је постигнута стабилна ремисија и комплетна
контрола напада.
5. Код болесника који се лече генеричким леком, треба избегавати замену са препаратима (укључујући
и други генерички облик истог лека) који потичу од стране других произвођача. У том случају, требало
би на рецепту назначити назив произвођача и додати да прописани препарат не би требало заменити
другим. Уколико је замена неопходна, корисно би било, када је то могуће, мерити серумске
концентрације лека којим је извршена замена.
6. За неке АЕЛ су доступни облици са постепеним продуженим отпуштањем лека (modified-release
formulations). Ове формулације не могу бити замењиве са оригиналним или генеричким леком који
нема то својство (immediate-release).
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Југословенски Савез Лига за борбу против епилепсије (ЈСЛ) представља лекаре разних специјалности и друге стручњаке који се баве дијагностиком, клиничким вођењем и лечењем болесника с епилепсијом у Србији, Црној Гори и Републици Српској.
Као члан Међународне Лиге за борбу против епилепсије (ILAE), наша струковна асоцијација епилептолога има обавезу да активно учествује у активностима, пројектима и иницијативама ILAE. У складу са
тиме, ЈСЛ је дужан да дискутује актуелна питања из области епилептологије. Област прописивања генеричких АЕЛ већ годинама представља предмет стручних расправа у низу националних Лига, Друштава
неуролога и различитих професионалних асоцијација у више земаља света. ЈСЛ сматра да домаћи
експерти у области епилептологије и фармакотерапије, имају дужност да процене примену генеричких
лекова и дају препоруке за њихово место у лечењу епилепсије. То се посебно односи на АЕЛ са уским
терапијским индексом.
Током 2006/2007. године ЈСЛ је започела систематичнију анализу информисаности терапеута о овом
питању. Упитник је презентован у време више едукативних скупова и њиме је обухваћено 118 лекара (94
специјалисте) који се активно баве лечењем популације с епилепсијом. На основу прелиминарних резултата анонимно попуњеног Упитника, може се закључити да су лекари недовољно познају својства генеричких лекова и нису обавештени о прописима који регулишу ову област.
Публикације до сада издате, као и текстови који се налазе у овом Зборнику део су напора ЈСЛ да
боље информише стручну јавност. Дискусија о примени генеричких АЕЛ у нашој средини, која је у току,
треба да помогне ЈСЛ да пред домаће епилептологе изађе са одређеним препорукама.

У тексту који следи, наведене су најзначајнији закључци не само из дискусија и коментара са
стручних скупова које је организовао ЈСЛ, већ и из препорука, водича, приказа и студија низа
иностраних експерата и професионалних удружења неуролога и епилептолога.
Сваки стручни коментар или примедба, приказ сопственог искуства и размишљање на ову
тему биће сматрани за драгоцене у доношењу препорука нашег Савеза Лига. Само конструктивна, стручна конфронтација може бити корисна. Притом је ЈСЛ отворен за сарадњу са свим
другим организацијама, удружењима и агенцијама које су заинтересоване за ово питање.
Чланице ЈСЛ, би требало да воде рачуна о здравсвеном систему и законској регулативи која
прати ово питање у њиховим земљама.

1. Основни принципи добре клиничке праксе у лечењу епилепсија су: 1) оптимална контрола епилептичких напада применом АЕЛ избора, 2) у дози која не доводи до појаве нежељених дејстава. На тај начин оптимална контрола напада и одсуство нежељених дејстава одређују вредност
АЕЛ и квалитет лечења
2. Појава напада (чак и само једног) код болесника код којих је безбедном применом АЕЛ постигнута потпуна контрола напада, може пореметити њихово психо-социјално функционисање и
умањити професионалну способност. Стога је пожељна и разумна она терапијска одлука која
води минимизовању ризика од нарушења такве, повољне контроле напада.
3. Поступак одобравања генеричких лекова заснива се на доказу биоеквиваленције с референтним
(најчешће иновативним) леком.
Претпоставља се да је биоеквиваленције генеричког лека у испитиваној популацији (здрави одрасли
добровољци) једнака биоеквиваленцији тог истог лека код болесника, тако да су делотворност и
олеранција на лек поредиве.Произвођач генеричког лека није обавезан да доказује терапијску еквиваленцију, што би захтевало спровођење студија делотворности и безбедности лека, већ једино треба да
докаже биоелвиваленцију са иновативним леком.
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Фармакогенетичке разлике, специфичност различитих добних категорија, утицај коморбидних стања и
комедикације, разлике у ексципијенсима и апсопцији притом су занемарене.

4. Најчешћи разлози за разлике у биорасположивости између оригиналног и генеричког лека су:
а) лоша растворљивост у воденом растварачу, б) ниски / уски терапијски индекс, в) не-линијска
или од времена зависна фармакокинетика и г) утицај генског полиморфизма на дистрибуцију и
метаболизам лека
Бројни су АЕЛ који имају уску терапијске ширине (NTI- Narrow Therapeutic Index) што значи да је мали
простор између терапијске и токсичне концентрације лека и терапијско дејство може да се промени и при
малим променама концентрације лека у плазми.

5. Генеричка супституција би требало да буде одобрена једино уколико су њена делотворност и
безбедна примена потврђени тј. уколико се докаже њена терапијска еквиваленција. Ефекти
непостојања терапијске еквиваленције могу бити драматични у области АЕЛ.
6. Генерички облици АЕЛ који испуњавају важеће регулаторне захтеве не би требало у погледу
терапијске делотворности и безбедности да буду a priori сматрани за инфериорне у односу на
оригиналне лекове. Генерички лекови су јевтинији, што би требало да омогући уштеду здравственом систему.
7. Терапеути треба да имају могућност прописивања свих расположивих АЕЛ.
Не подржава се на трошковима-заснована стратегију која укључује високе доплате (партиципацију) за лекове новије генерације уколико оне значајно ограничавају терапијски избор у популацији са нижим примањима.
8. Треба направити разлику између примене генеричких АЕЛ у лечењу епилепсије и примене ових
препарата у третману других болести и поремећаја.
9. Сходно терапијској одлуци, генерички препарати АЕЛ могу бити примењени
а) као иницијални третман код болесника са ново-дијагностикованом епилепсијом и
б) код болесника са лоше контролисаним нападима, где је индикована промена терапије.
У време увођења антиепилептичке терапије (иницијална монотерапија, додатна терапија) пожељно је
обавестити болесника о доступности генеричких лекова који су јефтинији, јер су трошкови набавке за неке
болеснике посебно значајни.

10. Лечење ново-дијагностикованих случајева епилепсије може почети иновативним или генеричким
леком, сходно одлуци терапеута. Уколико се леком у монотерапији, без обзира на облик, постигне добра контрола напада, без нежељених дејстава, стандарди добре АЕТ биће испуњени.
11. Уколико применом оригиналног лека није постигнута задовољавајућа контрола напада, терапеут
може после разговора са пацијентом, да приступи замени иновативног генеричким обликом.
Током супституције, корисно је (уколико је могуће), мерити серумске нивое генеричког лека.
12. Не препоручује се замена једног облика АЕЛ другим код следећих група пацијената с епилепсијом:
а) Болесници са хроничном фармако-резистентном епилепсијом и оптимално контролисаним
нападима, без нежељених дејстава АЕЛ, примењених у максималним или веома високим дозама
(близу максималних)
б) Болесници са дуготрајном стабилном ремисијом напада у фази када узимају мале дозе АЕЛ
или је лек у току редукције.
13. Код болесника са стабилном ремисијом и повољном контролом епилепсије, без напада и без
нежељених дејстава АЕЛ, не препоручује се: а) замена иновативног лека генеричким леком, б)
замена једног генеричког препарата другим генериком и в) замена генеричког лека оригиналним
леком.
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14. Замена облика АЕЛ може за последицу имати неповољан клинички ток епилепсије (учесталије
нападе, развој нежељених дејстава)
15. Ризик замене једне формулације АЕЛ другом предвидив је код посебних категорија болесника,
који имају измењену фармакокинетику у односу на одрасле (новорођенчад, мала деца, старији
од 65 година), код трудница и жена у пременструалном периоду и код болесника са поремећајима апсорпције, метаболизма и излучивања лека, без обзира на животно доба. Промена
облика АЕЛ код ових болесника се не охрабрује, а уколико је неопходна, мора бити учињена уз
посебан опрез.
Неопходно је надгледати серумске концентрације лека после увођења замене.
16. Уколико се на тржишту налази више генеричких препарата истог АЕЛ, не препоручује се учестала замена једног генеричког лека другим генеричким препаратма, који потичу од различитих
произвођача. Уколико је замена неопходна, корисно би било, када је то могуће, мерити серумске
концентрације лека којим је извршена замена.
17. Малобројни АЕЛ су доступни у облику са постепеним, продуженим отпуштањем лека (modifiedrelease formulations). Ова формулација није замењиве са оригиналним или генеричким леком
који нема то својство (immediate-release).
18. Ефекти непостојања терапијске еквиваленције могу бити драматични у области АЕЛ и самим
тим значајно премашити економске предности генеричке замене. Могуће су бројне последице
нарушења контроле напада (повреде, саобраћани удеси, губитак возачке дозволе, губитак
посла, одсуство са посла, или из школе, ванредне посете лекару, лабораторијске претраге,
ургентне интервенције, хоспитални третман, развој нежељених дејстава и сл). Наведене последице поништавају уштеду добијену увођењем јевтиног ГЛ и резултују у великим трошковима.
19. Не подржава се генеричка замена АЕЛ у лечењу епилепсије без сагласности терапеута.
Националне лиге и струковна удружења се у већини противе административном наметању и
прописима који одређују терапеутима избор АЕЛ.
Терапеути могу да идентификацију болеснике који могу да буду делотворно лечени мање скупим препаратима. Таква одлука не може бити резултат административне обавезе, нити сугерисана одређеним економским ограничењима, већ треба да представља њихово дискреционо право.

20. Лекар који прописује генерички лек, требало би да информише болесника (а када је то потребно
и његову породицу или старатеља) о природи и карактеристикама ових препарата и о регулативи која омогућује његову примену.
Ово је важно у циљу побољшања комплијансе и смањења анксиозности која може бити удружена са
прописивањем ових препарата.

21. Болесник треба да буде информисан о ризицима замене једног облика АЕЛ другом формулацијом (а) нарушење контроле напада, б)редукција подношљивости лека). У таквим случајевима,
уколико се плани-ра замена облика истог лека, од болесника треба затражити пристанак за
вршење ове замене.
22. Лекари који лече популацију с епилепсијом, морају имати приступ обавештењима о свим
генеричким препаратима, укључујући њихове фармакокинетичке параметре биорасположивости
(AUC, Cmax, и др.), стопу растворљивости и приказе компликација.
23. Више истраживања је потребно да би се проценио удео генеричких лекова у лечењу популације
с епилепсијом, која спада у категорију клиничких стања где флуктуација нивоа лека може имати
тешке последице.
Мултицентричне, упоредне студије ефикасности и трошкова оригиналних и генеричких лекова су
неопходне. Притом је став већине епилептолошких асоцијација да је добра контрола напада најјевтинија.

