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BYIBE dosyalanmn de$erlendirilmesi hususunda "Biyoyararlanm
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bilgilerinize rica ederim.
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BY/BE DOSYALARII\DA KAR$ILA$ILAFI

GENELEKsixLiru,ER

E Qahpmanrnyaprldrlr merkezlereait GCP ve GLP belgeleridosyada
yer almahdrr.
.

Klinik ve Biyoanalitik galrymalann yaprlacaSrmerkezlerin EN 45fi11veya
rso 17025veya OECD-GLP akreditasyon sertifikalanyla Gcp-rcH
kumllanna uyum belgelerinin resmi onayh kopyalanmn sunulmasr
gerekmektedir.)

[l Etkin maddenin farmakokinetik ve farmakodinamik dzellikterineait
6zet bilgi dosyadayer almahdrr.

v

E Uriine ait lasa tanttrm bilgileri (Birim formiilii, firetim yeri, ruhsat
sahibi)
[J Biyoegdelerlik galrymasrtamamlanandosyayaonaylanm$
protokoliin ilave edilmesigerekir.
fl Test tiriiniiniin Segimi
r
r
r

Test firfinn drnekleri en ur,100.000birimlik firetimden veya gergek serinin l/10
tilgefindeki bir seriden ahnmahdrr.
Test firftnfin seri kalite kontrol bulgulan bildirilmelidir.
Test ve referans iirfinlerin seri numaralan, son kullanma tarihleri mutlaka
belirtilmelidir.

'
E Referansiiriin segimi
o Referans ftrfin 0ncelikle flrfinft ilk geligtiren firmadan temin edilen
'
orijinal ftrfin olmahdrr.
o Bu durum sa$anamryorsaaJmrfirma tarafindan Avrupa'Birli$ne fiye
filkelerden herhangi birinde flretilen ftrftn temin edilebitir.
o Bu kogul da sa$lanamryomaaym firmanrn Avrupa Birli$ fiyesi
filkelerden hertangi birinde lisans alftnda firetilen firftn referans olarak
segilebilir.
o Referans firfin segimindekikriterler gegerli olmak kogulu ile Tfirkiye'ye
ithal edilen orijinal firfin referans olamk almabilir.
o Referans flr&ne ait resmi onayh temin betgesininbagvuru doryasmda
bulunmasr gerelmektedir.

I Doz Segimi
I

Birden fazla dozu bulunan hemen sahm sallayan farmasEtikfirfinlerde
in-vivo biyoegde$erlikgalrymasren yfiksek dozda yaprrmarrdrr.

[J Dfipiik dozlar igin muafiyet durumu
o Yiiksek dozun BE onayrnrn bildirilmesi
o Formiiligeriklerinin kargrlagtrrmah olarakverilmesi
r Karlrlagtrrmah gdzfinne profillerinin (validasyonlan ile birlikte) verilmesi
gereklidir.
o Benzerlik faktOrfi (f2) hesaplanyapilrken ena:z6 nokta igeren gdzflnme
profilleri kargrlaqtrnlmahdrr.Profil etkin maddenin "/" 85'inin gdziindfipfi
noktadan sonra sadecebir nolrta igerecekqekilde gizilmelidir.

E Ana ilag veya Metabolit Otgnmii
o Kullamlan analitikydntem ile ana ilacrn dlgfilemeyecegidurumlarda aktif
veya inaktif metabolitlerden herhangi biri dlgfilebilir-

tr istatistiksetDelerlendirme
o istatistik hesaplar iqin kullanilan y6ntem ve program belirtilmelidir.
o $alrymada kullamlanveriler, gahgmamnanaliziyeniden bilgisayarda
tekrarlanabilecek qekilde aynnfrh bigimde verilmelidir. Omekleme zamanlanna karqr her denele ait plazma ilag
konsantrasyonlan tablo halinde verilmelidir.
o Hem test hem referans flrfin igin 6zetparametre tahminleri ile birlikten
ortalamanstandart sapmave de[igim katsayrsrda verilmelidir.
o Testve referansm karqilagfinlmalan ile ilgili parametrelerin aynntilt
o/" 90 giiven arah$' vb)
istatistiksel analizleri (varyans analizi tablosu,
yapilmahdrr.
(Aynnfih. hilgi Ek' 1' de verilmigtir-)

D Farmakokinetik Parametrelerin Kabul Arahll
o Testve Referans ftrfinlerin AUC ve Cmaks igin kabut arah$, %o90gtven
dfizeyinde 0.80-1.25arasmda olmalrdrr.
o Dar terapdtik indekse sahip ilaglar igin bu srmr daraltrlabilir
. ilacn etkinlifi ve gftventigi dikkate almaraknetkin maddenin yfiksek birey
igi de[igkenlik gosterdi[inin bilimsel olarak kanrtlandr$ dummlardr bu
arahk sadeceCmelsigin 0'75-1.33olarak kabul edilebilir.
fl Biyoanaliz ve Biyoanalitik

Validasyon

o y6ntem(Cihaz,6lgiimgekli,iglemleraynntrh olarak verilmelidir.)
o
o
o
o
r
o
e
o
o

ValidasyonParametreleri:
gerikazanrm(recoverY)
en dfiSflk saptama srmn (tODlve kantitatif tayin srnl|a (tOQ)
6zgtnlftk(sPecificitY)'
dofruluk(accuracY)'
kesinlik(lrecision)'
duyarhk(sensitivitY)'
segicilik(selectivity)
gahgmakonsantrasYonarah$

. regresyonetitligi
o stabilite
o Ham veriler (Qalrymanmyaprldrfr tarihr galrymaismi, yaprlan merkezin
ismi ve analizi yapan ki$inin imzasrile birlikte)

E Ornek Alma
.
r

Omekleme siiresi etkin maddenin terminal yanlanma dmrfinfin en az fig
katr veya daha fazlasrm kapsamahdrr.
Cmalis ve terminal eliminasyon fazrm ifade edeceksrkhkta 6mek
ahnmahdrr.

E Referansiirfinle karyrlagtrrmahin vifro gdzflnmetestleri ve in vivo
BE testleri aynl dosyadaverilmelidir.
B Aprn sapan(outtier) hesaplan
r

Sapande$er alet hatasr, dlgfim hatasrveya dlgfimfin yaprldr[,r anda
denefin hasta olmasr gibi nedenler sdzkonusu denek hesapdrqrtutulabilir.
o Bu nedenler dlgmda sapan delervarsa, istatistiksel olarak sapandeferler
testi yapilmah ve test ile ilgili sonuglar aynntrh bigimde verilmelidir
r Sapandeferlerle kargilaglldBnda, sapandeEeri igeren ve igemeyen
hesaplann ve ulaplan sonuglrnn birlikte verilmesi gerekir.

PROTOKOLDEGORI]LEN EKSIKIiKLER
tr f irma adr / Destckleyici
tr Test edilen etkin madde
tr Qahgmanmadr

QahgmanrnyaprlacaErmerkezler

v

E Klinik gahgmanmyapilacag merkez
tr Yerel velveya nerkezi etik kurul onayr
tr Biyoanalizlerinyapilacagmerkez
Ktinik ve Biyoanalatik gthsmalann yaprlaca!,rmerkezlerin EN 45001veya ISO 17025
veya OECD-GLP akreditasyon sertifikalarryla GCP-ICH kuratlanna uyum
belgelerinin resmi onayh kopyalannm sunulmasrgerekmektedir, GereldiSinde {ima
velveya destekleyicinin denetleme(audit) raporlln istenebilir.

Qahgmatasarrmr
tl
tr
B
El
tr

Qalrymanmamacl
Deneksoyrcr
Deneklerin dzellikleri (yag, cinsiyet, agrhkns )
Test Omn (Seri numarasL son kullanma tarihD
Referansfirfin- Fima ve frlke adr (Seri numarasr, son lmllanma tarihi). Segilen
referansm orijinal &rfin oldu[unun ilgili referans kaynaklardan belgelenmesi
fl Test ve referansm uygulama yolu
El Testve referans firfinfin uygulama dozu
tr Etkin maddenin aynnth farmakokinetik ve famakodin*mik ozellikleri:
Terapdtik indeksi, trn, t^o, Vdr Cneur AUC, Iineer-nonlineer famakokinetik,

proteine ballanma, yfiksek defigkenlik (bireyrgi) gOsteripgostermedipi gegigi
kaynaklarla desteklenerekverilmelidir.
Ornek alma
tr Omek tipi (plazmarserum,idrarv.s)
D Omek alma ydntemi
El 6rrek alma zamanlan (zaman arahklan)
O Annma sflresi (Wash out)
tr Analitikydntem/ydntemler
tl Hedef farmakokinetik parametrelerin deferlendimesi
tr istatistikselanalizler

istatistiksel ydntem
tr Kabulsrmrlan
fl Deneklerin gahgmayadahil edilme/grkarhlma kriterleri
O Sapan deferlerin (outlier) defertendirme drgrbrrakrlmasmm kanrdanmasl

Biyoyararlanrm nosyalan Aqagdaki Bilgileri igerecekgekilde
Ifazrrlanmahdrr:
tr Urnnnnadr
tl
B
E
E
tr
E
El

Birim fomiilleri ve dozlan
Oretim yeri
Ruhsat bagvuru sahibi
Etkin maddenin fizikokimyasal ve farmakokinetik dzellikleri
Urnnnn orjinalliEinin beflhndirilmesi
Imal veya ithal olup ohnadrg
BY Qahgmas/QalrymalannrnTiirkge 6zet bilgisi (ealrymamn yaprldrg yer v.s.)
veVo20ham veriler
tr Biyoanalitikvalidasyon bilgiteri
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Ek-1
istatistiksel De[erlendirme:
BiyoegdeSerlik/Biyoyararlanm@E/BY)gahgmasrndakullamlan veriler, gahqmamnanalizr
yeniden bilgisayarda tekrarlanabilecekgekilde aynntrh olarak verilmelidir. Qahgmadaki
istatistiksel analide ilgili biitiin veriler ve istatistiksel grktrlann bir CD de kopyasr
haznlanmahdn.Qahgmadakiistatistiksel model ve istatistiksel hipotezler aqrkgabelirtilmeli
ve kullanrlan paketprogramlannismi de verilmelidir. istatistikselhesaplamalannagaprdaki
dilzendeolmasma6zengOsterilmelidir.
l.Qalrgmaya katrlacak denek sayrsl bitinen belli standartlar baz ahnarak tahmin edilip
belirlenmeli, araghrmayadahil edilen deneklerinaynlmalanmnhakh gerekgeleribulunmahdr.
Biiyle dunrmlarda araghrmadakideneklerin en faAa

%ol0 u grkanlabilir. Her bir

formiilasyon igin denekler, ardrgrm(sequence)ve periyotlara

rastgele atanmahdu.

Ardrqrmlar amsr varyanslar ile tedaviler arasr varyanslar homojen olmalrdr. Modelin
hatalan(residual)ba[rmsrzve normal da$hmlr olmalldr.
2.Ornekleme zffianr ve formtilasyon iqin her bir

bireye ait

plamadaki ilacrn

ile ilgili veriler tablo halindesunulmahdr.
konsantrasyomr
3.Hem test hem de referansformtlasyonu ile ilgili Ozetparametretahminleri ile birlikte
ortalama, standartsaprnave de$igimkatsayrsrda verilmelidir.

4.Test ve

referans formtilasyonun kargilaghrmalan ile ilgili parametrelerin aynntrh

istatistikselanalideri( varyansanaliatablosu,yo9A BE giivenarahsrvb...)yaprhnahdu.
5. istatistikselAnaliz
in vivo biyo egde$erlik gahqmalanndaelde edilen farmakokinetik parametelere iligkin
verilerin gOztimiiigin

Porametrik Genel linear model (Normal teori) y6ntemleri tavsrye

editnigtir. Uygun istatistikselprogramve modellerkullamlarakAUC ve C.* famrakokinetic
Varyans Analizi_uygulamasrnaihtiyag duyulw. @irinci
maddedekivarsayrmlar yerine getirihnigsevaryansanalizi gok baganh sonuglarverir, aksi
parametreleriile ilgili

ANOVA

takdirde non-parametriktestlerebqvurulmah). Ornefin standartiki formiilasyonlu(tedavili),
iki peryoflrg iki ardrgrmh geleneksel tekrarsrz bir tasanmdaANOVAe ardrqrm, ardrgrm
igindeki denekler,periyot ve formiilasyon etkilerini ofiayagrkannayayaradrlr gibi birey igi

deSigkenti$indlgiisti olan hataterimine ait varyansrn(beklenenhatakareleri eldeedilmesini
)
de sa$larnaktadr.Bryoegdeferlik/Biyoyararlammdelerlendirmesindekullamlacak o/o90 BE
giiven arahlr bu hesaplamalaradayanmahdr. Aynca etkiler arasmda etkileqimin olup
olmadrsr ortaya grkanlmahdr.

Tek doz gahgmalannda:AUCo-1,A(JCt--ve c-u,. oranlan,T-* ve z hesaplanmahdr.
Kararh durum gahgmalannda: AlJCr, C.n ve C,o* oranlan ile referansiiriine kargrtest
iiriintine il$kin farklann depiqimlerihesaplanmahdr.
AUC61,AUC;-- AUCr, ve C*oorlalamalanile ilgili %90 giivenarahfr, AUCut, A(JC'--,
AUCr, A, Cpo,C.in, Co,a,ve (C.u,.- Cniny( AUCt/r)

dalgalanmaderecesiile ilgili

kargdagtrrmalannozeti veribnelidir. T.* , ). ve (c.* - cmioy( AUC c /r) bam verilerden
hesaplanmah,diSer parametrelerise hem ham veri otgegi hem de logaxitmik6n) 6lgek
kullamlarakhesaplanmahdrr.
6.Biyo egdeEerlikgahgmalanndadeneklereait farmakokinetikparametrede[erleri bazenagrn
de$erleralabilir( gok yiiksek veya gok dii$tik de[er). Bu degerlersapandefer(outlier) olarak
tailmlarur. SapandeSer bir gahgmadaki biittin diger verilerle uyuqmayanbir veridir. Bir
galrymadasapandeferler bulundugundabununnedeniaraghnlmalr, alet hatasl 6lgmehatasr
yada dlgtimiin yaprldr$ anda deneEinhasta olmasr grbi nedenlerytiziinden sd,zkonusu
denek analiz drgr tutulabilir. Bu nedenlerdrgrnda sapanyada aykrn de[erler oldugunda
istatistikteki robust regresyonydntemlerinedayah tekniklerle (kultanrfusteknik belirtilmeli)
sapan delerler testi yaprlmahdu ve test ile ilgili sonuglar aynntrh bigimde verilmelidir.
istatistiksel olarak sapan defer oldu$u ispatlanmahdn Sapandeper varh$, bazr verilerin
kalan di[er biitiin verilere uymadrgrmgdsterrrekle birlikte

kullamlan modelin gegerli

olmadr$run(test tiriiniintin bagansrzhEr yada denek-formiilasyon etkilegiminin varl[r)
gdstergeside olabilir. Kullaillan model doEru ve istatistiksel olarak sapandeger oldugu
anla5rlanbOylebir sonucun(sapandefer) ortayagrkmaolasrhsrda gok diiggk ise analiz d1g1
tutulabilir. Sapan de$erlerle karqrlagrldrgndasapan deSeri de hesabakatarak ulaqrlan
sonuglarlaile sapande$ergrkanldrktansonrakisonuglarbirlikte verilnelidir.
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