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Sammanfattning

Inledning
Ett  av  de vanligaste samtalsämnena  vid kundmötet  på  apoteken  idag är 
generikautbyten. Kundens oro eller  upplevda  skillnad leder  relativt  ofta  till att  kunden 
väljer  att  inte byta ut  det  förskrivna  preparatet  mot  generika, även  om  det  betyder  att 
kostnaden blir högre för kunden.

Generiska läkemedel  innehåller  i likhet med originalläkemedlet samma  verksamma 
substans i samma mängd.  Definitionen  innefattar  även  kraven  att  de måste ha  samma 
beredningsform  och  att  de är  bioekvivalenta med originalet.  Bioekvivalens har  en 
central  betydelse vid ansökning om  godkännande för försäljning som  generika. 
Innebörden  av  begreppet är  att  det  generiska  läkemedlet bevisligen måste kunna 
uppvisa likvärdiga  farmakokinetiska  resultat  som  originalet. Målet är  att  den  aktiva 
substansen ska frigöras i likvärdig mängd och hastighet.

Syfte och frågeställningar
Syftet med denna  litteraturstudie är  att fördjupa  förståelsen  för  vad som  avgör  om  ett 
generiskt  preparat  är likvärdigt  med originalet  i den  utsträckning  att det är  utbytbart. 
Målet är att  identifiera  detaljer  som  är  av  vikt  att  tänka  på vid mötet med kunder  på 
apoteket.  Originalet  Plavix  kommer att  jämföras med de generiska  preparaten  Grepid 
och  Clopidogrel Krka. Likheter  och  skillnader  i  formulering  kommer att  belysas. 
Dokumentation kring de bioekvivalensstudier som gjorts kommer även att jämföras.

Metod
Läkemedelsverket, FASS och  EMA användes som  huvudkällor  för  att  ta  reda  på 
information  om  processer,  regler, produktspecifik fakta  och  relevanta  studier  på 
bioekvivalens.  PubMed och  Googles sökmotor  användes även  parallellt  för  att  söka 
efter  relaterade studier  samt för  att få  en  uppfattning  om  hur  generika  hanteras 
internationellt.

Resultat, diskussion och slutsats
Grepid och  Clopidogrel Krka är  godkända  för  färre indikationer  än originalet Plavix. 
Samtliga  preparat  skiljer  sig i olika omfattning vad gäller  innehåll, formulering  och hur 
de tillverkas. Specifika  skillnader  i stabilitet  innebär  att  hållbarhet och 
förvaringsanvisningar skiljer  sig  åt. De tre preparaten  innehåller  alla  klopidogrel fast i 
olika  saltformer. Generellt  utgör  detta  sällan  något  hinder  för  läkemedlens likvärdighet, 
dock krävde EMA  i båda fallen (Grepid respektive Clopidogrel Krka) extra  studier  kring 
löslighet i tillägg  till  de obligatoriska  bioekvivalensstudierna  med Plavix  som 
jämförelse.

Den  information  som  EMA  sammanfattat gällande Grepid respektive Clopidogrel Krka 
ger  i  sin  helhet  en god indikation  till att  både generella  och  preparatspecifika 
kvalitetsmått tas med i beräkningen  inför  ett  godkännande för  försäljning. 
Bioekvivalensstudierna  är  på  grund av  aktuell studiedesign inte lämpliga  att  göra en 
direkt jämförelse mellan. Studier  med ändamålet  att  identifiera om  skillnader  i 
hjälpämnen  och  formulering kan  utgöra  någon  klinisk  skillnad fanns inte att  tillgå  för 
valda läkemedel.  Den typ av  studier  som  finns är  småskaliga  och  behandlar  istället  vad 
skillnader i saltform av klopidogrel innebär. 

Avslutningsvis kan  de skillnader  som  lyfts fram  i  detta  arbete tillämpas rent  generellt 
vid kundmötet på apotek. 

Nyckelord: Generika, bioekvivalens, klopidogrel, hjälpämnen, Plavix
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1. Introduktion 

Generiskt utbyte har  under  de senaste åren blivit en  het samhällsdebatt  i  flera  kretsar, 
inte minst vid kundmötet på  apotek. 1  oktober  2002  infördes lagen  om 
läkemedelsförmånen  i Sverige (SFS 2002:160) och  därmed implementerades generiskt 
utbyte av  läkemedel  inom  förmånen  (1). Vad det innebär i praktiken  är  att  apoteken är 
skyldiga att  i första  hand erbjuda  kunden det  billigaste tillgängliga  läkemedlet  som 
motsvarar det som förskrivits. 

Generikareformen  infördes till  stor  del på grund av  ekonomiska  skäl,  det skulle bli 
billigare för  kunden  och  för  samhället  (2).  Enligt  Tandvårds- och  läkemedelsförmåns-
verket (TLV) bidrar  generikakonkurrensen med besparingar  på  åtta miljarder  kronor 
per år. 

Det  finns direkta orsaker  till  att priserna  på  generiska substitut i allmänhet  är  billigare 
än  originalet  (2).  Att  ta  fram  nya läkemedel är  en lång  och  kostsam  process.  Den nya 
substansen  måste först  forskas fram  vilket bara  är  ett steg i en rad av  delmoment som 
innebär  rigorösa  tester och  kliniska  studier  i flera  faser.  Sedan  beror  kostnaden  givetvis 
även på  vilken  typ av  läkemedel det handlar  om, exempelvis tillgång  till råvaror och  hur 
komplicerat  det  är  att  tillverka.  Patenttiden  som  följer  ett  godkännande av  ett  nytt 
läkemedel  är  således ett  sätt för  företaget  att  täcka  sina  kostnader för  utvecklingen  av 
produkten som  inte sällan brukar  ta  mer än  10 år.  Under  patenttiden  råder  ingen  direkt 
konkurrens på marknaden och priset är således ofta relativt högt under denna period.

Då patenttiden  löpt ut för  en  substans alternativt  en  formulering  öppnas möjligheten 
för  andra företag att  tillverka  egna  läkemedel med samma aktiva  substans eller 
formulering, så  kallade generiska  läkemedel  (2).  I och  med att  dessa  företag  för  det 
första  inte behöver  lägga ner  tid och  resurser  på  att forska  fram  en ny  aktiv  substans 
och  för  det andra  inte heller  behöver  genomföra  prekliniska  och  kliniska  studier  för  att 
påvisa  den  aktiva  substansens effekt  och  säkerhetsprofil, kan  de erbjuda ett  likvärdigt 
läkemedel  för  en lägre kostnad. Här kommer  även  konkurrensaspekten  in som  bidrar 
till att  pressa  ner  priserna. Processen  som  leder  till  att ett  företag  får  ett  godkännande 
för  försäljning  av  ett generiskt preparat innebär  helt  andra  förutsättningar  och  ser 
således annorlunda ut än när ett helt nytt läkemedel lanseras. 

Det  finns dock viktiga krav  som  ska  vara  uppfyllda  innan ett generiskt  preparat  får  ett 
godkännande för  försäljning  av  Läkemedelsverket  eller  EU-kommissionen  (2). På EU-
nivå  är  det  European  Medicines Agency  (EMA) som  utreder  och  bedömer 
ansökningarna.   I jämförelse med originalläkemedlet  måste den  generiska  produkten 
per definition:
• ha samma farmaceutiska beredningsform 
• innehålla samma aktiva substans i samma mängd
• vara bioekvivalent och därmed terapeutiskt ekvivalent

Även  om  framtagandet  av  ett  generiskt preparat  inte kräver  lika  mycket tid och  resurser 
gäller  emellertid samma  krav  på  att tillverkningen  sker  enligt  god tillverkningssed 
(Good Manufacturing Practice,  GMP)  (2).  Som  underlag vid  ansökning  av  ett 
godkännande måste det  även  finnas dokumentation  som  styrker  att  det  generiska 
läkemedlet är bioekvivalent med originalet inom fastställda ramar.

Som  tidigare  påpekats måste ett generiskt  läkemedel  innehålla  samma  aktiva 
beståndsdel(ar) i samma  mängd (2). Däremot kan  hjälpämnen,  formulering  och 
tillverkningsmetoder skilja  sig  åt  så länge det resulterar  i samma  farmaceutiska 
beredningsform  och  att  den  är  bioekvivalent  med originalet.  Tillsynes visuella 
variationer  i färgämnen, parfymer  och  förpackningstyp är  också  exempel på  skillnader 
som  vanligtvis inte betyder  något för  dess utbytbarhet.  Även tabletter  och kapslar  är 
ofta  utbytbara. Det  är  dock  alla dessa  synliga skillnader  som  kunder  ofta  reagerar  på 
mest,  att varken tabletter  eller  förpackningar  ser  likadana  ut som  vid tidigare uttag. 
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Men  det  finns även andra  skillnader  som  inte syns med blotta  ögat.  Den  ingående 
aktiva  substansen kan  bestå  av  olika  saltformer  och  det är ännu en  skillnad som  inte 
heller brukar utgöra något problem för läkemedlets utbytbarhet.

Termen  bioekvivalens handlar  således främst  om  resultat  (2). Trots skillnader i 
formulering  och  innehåll kan  två  generiska  preparat anses bioekvivalenta  och  därmed 
likvärdiga  om  det kan  styrkas att  den  aktiva substansen frisläpps och tas upp i 
systemkretsloppet  inom  samma tidsram  och  omfattning. När  den  aktiva  substansen 
frigjorts anses det inte längre vara  någon  skillnad mellan  dessa  läkemedel i och med att 
de båda innehåller  samma aktiva  substans och  visar  på likvärdiga  resultat.  Därav 
anledningen  till att  bioekvivalens studier  ligger  till grund för  godkännande av  generiska 
preparat. 

Det  finns dock undantag till  krav  på  bioekvivalensstudier,  till  exempel för  vissa 
infusions-  och injektionsläkemedel (3). Om  den  aktiva  substansen  redan är  i löst form 
och  medieras direkt  in  i  blodomloppet är  läkemedlet  i praktiken  redan bioekvivalent 
från början.

Generellt  är  det  således främst läkemedel  som  måste sönderdelas,  lösas upp, 
absorberas i  mag-tarmkanalen  och  transporteras ut  i blodomloppet som 
bioekvivalenstudier  används till  (3). För  att  kontrollera  om  två  läkemedel  är 
bioekvivalenta,  A  och  B, används ofta en så  kallad case-crossover  modell vilket innebär 
att en  och  samma försöksperson  utgör  både kontroll  och  fall  (4). Försökspersonerna är 
oftast  friska  frivilliga  i och  med att  det  som  ska  jämföras är  rena  farmakokinetiska 
parametrar  mellan  originalet  och  generikan. Försökspersonen  intar  läkemedel A 
(kontroll,  originalläkemedel) och  blodprov  tas med jämna mellanrum  för  att  uppmäta 
koncentrationen  i blodet  över  tid. Mängden  aktiv  substans som  absorberats av  kroppen 
(Area under  the curve, AUC),  max-koncentrationsvärden (Cmax) och  tid till  Cmax 
(tmax)  ger  ett mått på hur  snabbt läkemedlet  sönderdelats,  lösts upp och frisläppt 
de(n) aktiv(a) beståndsdel(arna) samt  hur  mycket  av  dessa  som  absorberats och 
transporterats till  blodet.  Detta  följs av  en  wash-out period och  samma  tester  görs 
sedan  med läkemedel  B (generikan).  För  den  här  typen  av  studier  räcker  det  om  man 
har  20-30 försökspersoner  för  att komma  till  en  slutsats huruvida en  potentiell skillnad 
i AUC och / eller  Cmax  ligger  inom  acceptabla gränser  (2).  Det är  dessutom  inte etiskt 
försvarbart att utsätta  en  större mängd försökspersoner  för  dessa  studier,  i synnerhet 
för  läkemedel som  har många  biverkningar, i  och  med att effekt- och  säkerhetsstudier 
redan gjorts för den aktiva substansen i större skala då originalläkemedlet tagits fram.

De ramar  som  satts upp som  gränser för  hur  mycket  AUC och  Cmax för  ett generiskt 
preparat  får  skilja sig från  originalläkemedlet är  20 procent  (2). Detta  beräknas 
statistiskt  (logaritmering)  och om  generikans medelvärden av  AUC respektive Cmax 
ligger  inom  gränserna  80-125%, med ett 90% konfidensintervalls säkerhet, anses det 
bioekvivalent. 

För  många orala  läkemedel räcker  det  med dokumentation på farmakokinetiska  data 
efter  intag av  en  dos (5). När  det  gäller  depotberedningar  däremot bör  även 
flerdosstudier samt hur läkemedlet verkar vid födointag tas med i beräkningen.

En till särskild grupp av  läkemedel som  kräver  extra  tillsyn  är  de med snävt 
terapeutiskt  intervall, till  exempel fenytoin,  warfarin  och  litium  (5). För  dessa  är  det  av 
yttersta vikt att skillnader  i till exempel  Cmax  är  så  små  som  möjligt.  Regler  kring 
generiskt  utbyte av  läkemedel inom  denna kategori skiljer  sig åt  mellan  olika  länder  (6, 
7).  Dunne et al skriver bland annat att  i  USA  gäller  samma regler  som  för  övriga 
läkemedel,  det  vill säga 80-125% regeln.  I Sverige och  inom  EU gäller  delvis striktare 
regler  där  särskild hänsyn  måste tas till läkemedel med snävt terapeutiskt  intervall.  För 
närvarande i  Sverige finns av  denna  anledning  inte något  generiskt  utbytbart alternativ 
till läkemedel som exempelvis Waran.

Sammantaget finns det  både generella och  specifika  regler  kring  kraven på studier  och 
dokumentation av  generika, det  beror  på  vad det  är  för  läkemedel det  handlar  om. 
Dagens regelverk, krav  på  dokumentation  på  bioekvivalensstudier och  att 
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tillverkningen  sker enligt  GMP är  till för  att garantera  att  generika  verkligen  är 
likvärdiga  originalet.  I en  stor  översiktsstudie från  2009  analyserade Davit  et  al  2070 
bioekvivalensstudier  som  godkänts av  USAs Food and Drug Administration (FDA, 
USAs motsvarighet  till Läkemedelsverket i  Sverige) under  åren  1996-2007  (4). 
Resultatet  av  analysen  visade att  skillnaden mellan  generika och  originalläkemedel höll 
sig  långt inom  ramarna. Medelskillnad för  Cmax och  AUC låg  på  4.35% respektive 
3.56% och  slutsatsen var  därmed att de kriterier  som  används för att bedöma 
generikaläkemedels likvärdighet  med originalet  ligger i linje med de beslut  FDA tar  när 
de godkänner  läkemedel som  generika.  För  att  få  perspektiv  på  hur  stora  skillnader 
dessa  siffror  innebär  kan  det i det  närmaste likställas med de skillnader  som  ses mellan 
olika batcher av ett och samma originalläkemedel (6).

Trots att  generiskt  utbytbara  läkemedel  erkänts som  bioekvivalenta  kvarstår  dock vissa 
tvivel inför  utbyten,  inte minst  bland kunder  när  de ska  hämta  ut sina  läkemedel på 
apoteket.  På  läkemedelskongressen  2011  föreläste Mats E. Johansson  om  generika  och 
nämnde fem  möjliga  anledningar till problem  med utbyten: ¨bristande bioekvivalens 
mellan  olika  generika  inom  samma  grupp,  statistisk  variabilitet  i tillverkning, 
spårbarhet, beredningsformens utformning samt förväntan¨ (8).

Johansson  gav  ett  exempel  där  ett  original läkemedel (A) jämförs med två  generiska 
preparat  (B och  C) som  enligt  ramarna  är  bioekvivalenta  med A, se figur  1.  Johansson 
poängterar  att  då  generiska preparat tillåts skilja  sig  med cirka  20 procent  från 
originalet  finns det en teoretisk  risk att  generiska  preparat sinsemellan  skiljer  sig ännu 
mera. Till  detta  kan  tilläggas att det även  förekommer  viss skillnad mellan batcher  av 
samma läkemedel.

  Publicerad med tillstånd av upphovsrättshavaren 
Mats. E Johansson (Mattis Galenik 2011) (A)

Det  ligger för  närvarande mycket  fokus på  just  generikautbyten  inom  flera olika 
områden.  Det talas om  dess betydelse för  patientsäkerheten, vilka  ekonomiska  fördelar 
det  har  och  diskussioner  om  andra  alternativ  som  till exempel införande av  generisk 
förskrivning  istället. Som  blivande receptarie ligger  det i tiden  att  kunna  ta del  i nutida 
och framtida samhällsdebatt angående generikautbyten.
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2. Syfte

Drivkraften  bakom  denna  litteraturstudie är  att  fördjupa  förståelsen  för  vad som  avgör 
om  ett preparat  kan eller  inte kan bedömas vara  utbytbart.  Med ökad förståelse för 
avgörande detaljer  är  förhoppningen  att  kommunikationen  kring  generiska  utbyten 
med kunder  på apoteket  leder  till bättre insikt  i  orsaken  till varför  vissa  kunder  inte vill 
byta ut  sitt  läkemedel mot  ett  generiskt  preparat,  där självklara  anledningar  inte är 
fallet. 

3. Frågeställningar 

För  att titta  lite närmare på  hur  generiska  preparat   kan skilja  sig  åt  kommer  denna 
fördjupning att  fokuseras på  eventuella skillnader i  utformning och  variation  av 
hjälpämnen  mellan  originalläkemedel och  generika. Svar  på  frågan  om  det finns några 
teoretiska  eller  kliniskt  studerade fynd som  antyder  att  skillnader  i  hjälpämnen  eller 
olika  salter  av  den  aktiva  substansen skulle kunna  ha  klinisk betydelse kommer  att 
sökas.  Som  exempel kommer  originalläkemedlet Plavix att  jämföras med två  generiskt 
utbytbara läkemedel, Grepid och Clopidogrel Krka.

4. Metod 

Utgångspunkten var  att först  och  främst samla  saklig  information om  gällande regler 
och  processer kring generiska  utbyten  via  Läkemedelsverkets och  EMAs officiella 
hemsidor. Jämförande information  söktes även  via  PubMed där  främst  översiktsstudier 
användes för att bilda en uppfattning om läget internationellt. 

För  att  kunna  jämföra innehåll mellan  en  lämplig originalprodukt och  ett  antal 
generiskt utbytbara preparat som skulle studeras närmare användes följande kriterier:
• ska  ingå i samma utbytesgrupp i listan över  utbytbara  preparat  som 

Läkemedelsverket publicerar (9)
• ska vara godkänt för försäljning i Sverige vid tillfället för urvalet 
• ska vara en förhållandevis vanligt förekommande substans vid förskrivning 
• de tre preparaten ska innehålla olika salter av den aktiva substansen
• det  ska  finnas användbara och  jämförbara  källor kring  godkännandet  för försäljning 

av preparaten, huvudsakligen European Public Assessment Report (EPAR) 

Clopidogrel (75mg  filmdragerad tablett) valdes som  lämplig substans att  titta närmare 
på då  det finns ett  relativt  stort  antal olika  generiskt utbytbara  läkemedel inom  samma 
grupp (9).  För  urvalet av  preparat att  jämföra  användes FASS som  utgångspunkt. 
Följande läkemedel,  uppdelat  på  de olika saltformerna  av  dess aktiva  beståndsdel 
klopidogrel, var vid söktillfället (14-02-17) godkända för försäljning i Sverige: 

Klopidogrel:
• Clopidogrel Orion

Klopidogrelvätesulfat:
• Clopidogrel TEVA
• PLAVIX (originalet)

Klopidogrelbesilat:
• Clopidogrel Actavis
• Clopidogrel STADA
• Grepid 

Klopidogrelhydroklorid:
• Clopidogrel Krka 
• Cloriocard
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Förutom  originalet  Plavix  valdes två  generika, Grepid och  Clopidogrel Krka, enbart 
dessa  tre uppfyller  de tidigare uppställda kriterierna  inklusive olika saltformer  av  den 
aktiva  substansen.  Avgörande var  även tillgången till  källmaterial i form  av  European 
Public  Assessment  Report  (EPAR).  Respektive EPAR användes som  huvudkälla  vid 
jämförelser av de valda preparaten (10, 11, 12). 

De tre läkemedlen  jämfördes med varandra och svar  på frågan kring likheter  och 
skillnader  i innehåll, formulering  och  farmakokinetisk data söktes främst utifrån  EMAs 
sammanställning i respektive EPAR. Produktresumén  för  vardera läkemedel  som  finns 
tillgänglig  via  Fass.se användes också (13,  14,  15).  Fakta  om  hjälpämnen och 
formulering  inhämtades via Läkemedelsverkets hemsida  och  från  kompendiet 
¨Utformning av Läkemedel¨.

Parallellt  med allmänt  tillgänglig  fakta  användes PubMed och Googles sökmotor  för  att 
hitta  relevanta  artiklar  och  studier. Ändamålet  var  både att  få  en  översikt  över   hur 
generika hanteras internationellt samt för  att  söka efter  studier  som  talar  för eller  emot 
generiska utbyten av valda preparat.

Ett  stort antal sökningar  i  olika kombinationer  gjordes för  att  hitta  studier där  Grepid 
och/eller Clopidogrel Krka ingick, dock nästintill utan resultat. 

Följande sökningar gjordes för de källor som använts i detta arbete:

Google sökning (sökning gjordes 14.02.20):
- clopidogrel AND salt (16)

PubMed (sökning gjordes 14.02.17):
• compare, generic,  bioeqvivalens,  FDA  (AND/OR,  fritextsökning): 1/16  sökträffar 

inkluderades (4)
• MeSH-termen Drugs,  Generic AND fri text  sökning   med termerna  differences samt 

similarities: 1/9 sökträffar inkluderades (6)
• MeSH-termen Therapeutic  Equivalency  AND plavix  (fritextsökning): 2/30 sökträffar 

inkluderades (17, 18)
• clopidogrel  besylate AND MeSH-termen  Drugs, Generic/adverse effects: 1/4 

sökträffar inkluderades (19)
• saltformation, solubility,  plavix (fritextsökning, AND/OR): 1/1  sökträff som 

inkluderades (20)
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5. Resultat 

5.1 Godkända indikationer

Klopidogrel är  ett  trombocytaggregationshämmande läkemedel som  används i 
förebyggande syfte vid koronarsjukdom  (13, 21). Godkända indikationer  kan  skilja  sig 
åt  lite mellan olika  preparat  även  om  de ingår  i samma  generiska  utbytbarhetsgrupp,  så 
är också fallet med klopidogrel (5).  

Gemensam  indikation  för  Plavix,  Grepid och  Clopidogrel Krka innefattar  vuxna  med 
hjärtinfarkt  (från  några  få  dagar till mindre än  35  dagar), ichemisk  stroke (från 7  dagar 
till mindre än  6  dagar) eller  etablerad perifer  arteriell  sjukdom  (10,  11,  12,  13, 14,  15). 
Utöver  detta är  originalet  Plavix även  indicerat  vid akuta  koronara  syndrom  som 
instabil angina  och  hjärtinfarkt i kombination med acetylsalisylsyra  (ASA) samt  i 
förebyggande syfte för  riskgrupper med hjärtflimmer.  Anledningen  till inskränkning av 
indikationer för de två generiska preparaten framgår ej i respektive EPAR.

5.2 Farmakodynamik och farmakokinetik - Plavix

Då klopidogrel är en  prodrug  måste den  först metaboliseras till  sin  aktiva metabolit 
innan  den  kan  utföra sin verkan (10, 13).  Biotransformationen  till  ett  tiolderivat  av  2-
oxo-klopidogrel sker via cytokrom P450 enzymer.

Den  aktiva  metaboliten hämmar  trombocytaggregation  genom  att  selektivt  och 
irreversibelt binda  till adenosindifosfat  (ADP) receptorer på trombocyterna. Detta i sin 
tur  medför  att  aktiveringen  av   glykoproteinkomplexet GPIIb/IIIa hämmas och  därmed 
hämmas också aggregation  av  trombocyter. Aggregationshämning  av  trombocyter  sker 
redan  dag  1  vid flerdosregim  av  Plavix 75mg  och  steady  state  uppnås efter  3-7  dagar och 
hämningen uppgår till 40-60%.

Genom  första passage metabolism  bildas förutom  den aktiva  metaboliten  ett  relativt 
stort  antal farmakologiskt inaktiva  metaboliter, bland annat främst ett 
karboxylsyraderivat  som  utgör  ca  85% av  de metaboliter  som  återfinns cirkulerande i 
blodplasma.  I och  med att  den  aktiva  metaboliten  snabbt binds till ADP receptorer  och 
inte  förekommer fritt  i plasma,  används karboxylsyraderivatet  med fördel  som 
indikator på  absorption.  Ungefär  en  timme efter  upprepat  dosintag av  Plavix   75  mg  ses 
toppvärden av denna metabolit.

5.3 Bioekvivalens

Farmakokinetiska studier  på  Grepid och  Clopidogrel Krka  finns i form  av  de 
bioekvivalens studier  som  gjorts i samband med ansökning om  godkännande för 
försäljning  som  generika  (11, 12). Plavix  75  mg  användes som  referensprodukt i båda 
fallen. 

Likheter  i  studiedesignen  var  att de var  av  randomiserad 2-vägs crossover  modell  där 
friska  frivilliga personer  ingick samt  att test  och  referens gavs som  endosregim  under 
fasta  med en  washout period emellan. Skillnaden var  att både män  och  kvinnor  ingick  i 
Grepidstudien medan enbart män ingick i Clopidogrelstudien. 

Tabell 1.1,  1.2, 2.1  samt 2.2  sammanfattar  delar  av  resultatet av  de bioekvivalensstudier  
som  tagits med i respektive EPAR. Jämförelse  bör göras med reservation för  en  del 
skillnader i analytiska mått.
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Tabell 1.1 Bioekvivalensstudie på Grepid och Plavix, omarbetat från (11).
Farmakokinetiska värden för klopidogrel efter en oral dos på 75 mg. AUC och Cmax anges som aritmetiskt  
medelvärde ± SD och Tmax anges som median. Medel variationskoefficient (CV) och antal testpersoner (n) 
inom parentes.

AUC0-t (ng*h/ml) AUC0-∞ (ng*h/ml) Cmax (ng/ml) Tmax (h)

Grepid 1.359 (135.8, n=62) 1.549 (131.6, n=53) 0.7733 (154.9, n=62) 1.02 (65.7, n=62)

Plavix 1.412 (110.1, n=62) 1.538 (96.3, n=49) 0.7937 (122.8, n=62) 0.94 (46.5, n=62)

Ratio (90% CI, ln-värden) 0.96 (0.88-1.05) 0.99 (0.89-1.11) 0.97 (0.86-1.10)

AUC0-∞: Arean under plasmakoncentrations-tid-kurvan från tiden noll till oändlighet
AUC0-t: Arean under plasmakoncentrations-tid-kurvan från tiden noll till t timmar
Cmax: Maximal plasma koncentration
Tmax: Tiden vid maximal plasmakoncentration: median, min och max.                      
                                                                                                                                                                  
Tabell 1.2 Bioekvivalensstudie på Clopidogrel Krka och Plavix, omarbetat från (12).
Farmakokinetiska värden  för  klopidogrel efter  en oral  dos på 75 mg, n=92. AUC och Cmax anges som 

aritmetiskt medelvärde ± SD inom parentes. Tmax anges som median, intervall inom parentes. 

AUC0-t (ng*h/ml) AUC0-∞ (ng*h/ml) Cmax (ng/ml) Tmax (h)

Clopidogrel Krka 2.258 (3.583) 2.579 (3.891) 1.107 (0.8733) 1 (0.33-16)

Plavix 1.907 (1.576) 1.983 (1.650) 0.9814 (1.001) 1 (0.33-5)

- Ratio (90% CI, ln- 
   värden)

- Punktskattning

[90;110%]

100%

[87;109%]

98%

[84;108%]

95%

AUC0-∞: Arean under plasmakoncentrations-tid-kurvan från tiden noll till oändlighet
AUC0-t: Arean under plasmakoncentrations-tid-kurvan från tiden noll till t timmar
Cmax: Maximal plasma koncentration
Tmax: Tiden vid maximal plasmakoncentration: median, min och max.
                                                                                                                                                                                                     
Tabell 2.1 Bioekvivalensstudie på Grepid och Plavix, omarbetat från (11).
Farmakokinetiska värden för  klopidogrelkarboxylsyra  efter  en oral  dos på 75 mg, n=62. AUC och Cmax 
anges som aritmetiskt  medelvärde ± SD och Tmax anges som median. Medel  variationskoefficient (CV) 
inom parentes.

AUC0-t (ng*h/ml) AUC0-∞ (ng*h/ml) Cmax (ng/ml) Tmax (h)

Grepid 7564.17 (23.9) 8027.39 (24.1) 2734.05 (37.7) 0.88 (38.6)

Plavix 7793.82 (24.5) 8304.70 (24.4) 3022.353 (36.9) 0.80 (37.8)

Ratio (90% CI, ln-värden) 0.97 (0.95-0.99) 0.97 (0.95-0.99) 0.91 (0.84-0.97)

AUC0-∞: Arean under plasmakoncentrations-tid-kurvan från tiden noll till oändlighet
AUC0-t: Arean under plasmakoncentrations-tid-kurvan från tiden noll till t timmar
Cmax: Maximal plasma koncentration
Tmax: Tiden vid maximal plasmakoncentration: median, min och max.
                                                                                                                                                                                                     
Tabell 2.2 Bioekvivalensstudie på Clopidogrel Krka och Plavix, omarbetat från (12).
Farmakokinetiska värden för  klopidogrelkarboxylsyra  efter  en oral  dos på 75 mg, n=92. AUC och Cmax 
anges som aritmetiskt medelvärde ± SD inom parentes. Tmax anges som median, intervall inom parentes.

AUC0-t (ng*h/ml) AUC0-∞ (ng*h/ml) Cmax (ng/ml) Tmax (h)

Clopidogrel Krka 6632.4 (1372.7) 7105.8 (1452.4) 2545.7 (873.3) 0.69 (0.5-3)

Plavix 6674.7 (1435.9) 7229.6 (1536.3) 2608.9 (854.9) 0.78 (1-5)

Ratio (90% CI, ln- 
   värden)

- Punktskattning

[96;100%]

98% 

[97;100%]

98%

[91;104%]

97%

AUC0-∞: Arean under plasmakoncentrations-tid-kurvan från tiden noll till oändlighet
AUC0-t: Arean under plasmakoncentrations-tid-kurvan från tiden noll till t timmar
Cmax: Maximal plasma koncentration
Tmax: Tiden vid maximal plasmakoncentration: median, min och max.
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I båda  studierna drar  EMA  slutsatsen  att  Grepid respektive  Clopidogrel Krka  är 
bioekvivalent med Plavix,  då  värdena  både för utgångssubstansen klopidogrel och  den 
inaktiva  metaboliten klopidogrelkarboxylsyra  ligger  inom  de fastställda ramarna på 
80-125% i jämförelse med Plavix.

5.4 Upplösning 

Sönderfall och  upplösning  av  orala  läkemedel som  till exempel  tabletter  är  centrala 
faktorer  som  har  stor  betydelse för  hur  snabbt  och  hur  mycket  av  ett läkemedel  som  tas 
upp av  kroppen  (22). För  generiska  preparat har  studier  på dessa  parametrar  en 
särskild betydelse då det har en direkt koppling till AUC, Cmax och tmax.    

Detaljer  om  vilka metoder som  använts vid kvalitetsstudier  på  upplösning  av  Grepid är 
sparsamma  (11).  Bioekvivalensstudien (se tabell 1.1  och  2.1) ger  ett  visst  mått på 
upplösning  in  vivo i form  av  AUC, Cmax och  tmax.  Dock  för  att  studera  hur  läkemedlet 
beter  sig  i olika  pH,  för  att  simulera mag- tarmmiljön bland annat efter  födointag, 
nämns att ytterligare tester  begärdes. De utfördes in  vitro i media  med olika  pH (0.1  M 
HCl, fosfatbuffer pH 4.5  samt  fosfatbuffer  pH 6.8).  För Clopidogrel Krka  begärdes 
samma  typ av  in  vitro studie där  läkemedlet  testades i olika  media med pH 1.2,  4.5 
respektive 6.8  (12). För  övrigt  nämns i båda  fallen  att  respektive produktspecifikation 
tar  upp relevanta  studier  på  upplösning  och de kvalitetstester  som  gjorts samt  att 
validerade standard metoder  använts i överlag. De få  ickestandardiserade metoder  som 
använts för  respektive läkemedel analyserades och  ansågs vara  av  tillfredsställande 
karaktär. Sammantaget  bedömdes därför  både Grepid och  Clopidogrel  Krka  som 
jämförbara med Plavix upplösningsprofil.

5.5 Jämförelse i formulering

Hjälpämnens betydelse för  läkemedel  är  många,  de används både i syftet att  tillföra 
önskade egenskaper  till läkemedlet  men  också för  att underlätta  tillverkningen (22). 
Gemensamt är dock att de är farmakologiskt inaktiva. 

Vid preformulering  av  ett  läkemedel  läggs stor  vikt på  val av  hjälpämnen, formulering 
och  tillverkningsmetod.  Detta  gäller  både när  ett  originalläkemedel och generiskt 
läkemedel  tas fram  (GMP).  Det som  utmärker  framtagandet  av  det  sistnämnda är att 
hitta  en  lämplig  formulering och  metod där  målet  är  att  produkten ska  efterlikna 
originalets Cmax,  AUC och  tmax.  Därför  är  det  av  yttersta  vikt att  de hjälpämnen  som 
ingår  samspelar  med varandra  och  de(n) aktiva  beståndståndsdel(en)  på  tilltänkt  sätt. 
För  att det  generiska läkemedlet ska  vara  bioekvivalent med originalet  krävs således att 
formuleringens sönderfall  och  upplösning samt absorption  och  transport  av  den  aktiva 
substansen till  systemkretsloppet  sker  i den  utsträckning som  krävs för  ett 
godkännande som generika.

Tabell 3  sammanställer  och  förtydligar  konkreta  skillnader och likheter mellan Plavix, 
Grepid och  Clopidogrel  Krka  (10, 11,  12, 13,  14, 15). Relevant fakta som  officiellt  finns 
tillgänglig  i respektive EPAR och  produktresumé har  tagits med och  begränsar  sig  till 
den  nivå  som  tabellen  anger. Exakta  uppgifter  kring  kompositionen  är  sekretessbelagda 
för allmänheten.
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Tabell 3. Jämförelse av  innehåll  mellan Plavix, Grepid och Clopidogrel  Krka (75 mg tablett) (10, 11, 12, 13, 
14, 15,). Hjälpämnen angivna i  samma ordning som i  produktresumén vilket  ger  en indikation på vad som 
förutom den aktiva beståndsdelen  respektive tablett  består  mest  av  (högre upp). Identiska hjälpämnen är 
färgmarkerade.

Plavix Grepid Clopidogrel Krka

Innehavare av 
godkännande för 

försäljning

Sanofi Clir SNC
54, rue La Boétie

F-75008 Paris, Frankrike

Pharmathen S.A.
6 Dervenakion

15351 Pallini Attiki, Grekland

KRKA d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6

SI-8501 Novo mesto, Slovenia

Datum första 
godkännande för 

försäljning inom EU 
(centralt godkännande)

15 juli 1998 
(i USA 17 november 1997)

28 juli 2009 23 september 2009

Saltform av aktiv substans Klopidogrelvätesulfat Klopidogrelbesilat Klopidigrelhydroklorid

Kärna Mannitol (E421) Mikrokristallin cellulosa
Mikrokristallin cellulosa 

(fyllnadsmedel)

Makrogol 6000
Hydroxipropylcellulosa (E463) Kolliodal vattenfri kiseldioxid 

(flytförbätttrare)

Mikrokristallin cellulosa Mannitol (E421) Krospovidon typ A (sprängmedel)

Hydrerad ricinolja (3,3 mg) Krospovidon, typ A Makrogol 6000 (bindemedel)

Hydroxipropylcellulosa, 
lågsubstituerad 

Citronsyramonohydrat
Hydrerad ricinolja (13 mg, 

smörjmedel) 

Makrogol 6000

Stearinsyra

Talk

Filmdragering Hypromellos (E464) Hypromellos (E464) Polyvinylalkohol

Laktos monohydrat (3mg) Järnoxid, röd (E172) Titandioxid (E171, vitt färgämne) 

Triacetin (E1518) Laktosmonohydrat (2,6 mg) Röd järnoxid (E172)

Titandioxid (E171) Triacetin (E1518) Gul järnoxid (E172)

Röd järnoxid (E172) Titandioxid (E171) Talk (smörjmedel)

Makrogol 3000

Polermedel Karnaubavax - -

Hållbarhet 3 år 2 år 3 år

Särskilda 
förvaringsanvisningar

- Blisterkartor av PVC/ 
PVDC/aluminium för-
varas vid högst 30°C

- Blisterkartor av enbart 
aluminium, inga särskilda

förvaringsanvisningar

Inga särskilda 
förvaringsanvisningar

Förvaras i originalförpackningen.
Ljuskänsligt och fuktkänsligt.
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5.6 Hjälpämnen

De ingående hjälpämnena  i Plavix, Grepid och  Clopidogrel Krka  är  enligt  respektive 
EPAR välkända och  vanligt  förekommande i andra läkemedel  (10, 11,  12). Exakt  mängd 
anges enbart för den aktiva substansen samt  för  eventuella  ämnen som  förknippats 
med allergier, överkänslighetsreaktioner  eller  kända  biverkningar  (23). Förutom  den 
aktiva  beståndsdelen  i  dessa  tre läkemedel anges därför  enbart  mängden  för  laktos 
(känd allergen)  i Plavix  och  Grepid samt mängden  ricinolja  (kan  ge mag- 
tarmbiverkningar) i Plavix och Clopidogrel Krka.

Tydligt  syfte för  varje ingående ämne är  i  överlag  kortfattat  eller  beskrivs inte alls (10, 
11, 12).  Många  hjälpämnen  har  flera  egenskaper  som  nyttjas på  lite olika  sätt  beroende 
på var  de ingår  (22,  24).  Av  dessa  tre läkemedel är det  bara  Clopidogrel Krka  som  ger 
lite mer  utförlig  information  om  vad syftet  med de ingående hjälpämnena har  för 
betydelse vilket noterats i tabell 3 (12).

5.7 Tillverkningsmetod 

En kort  sammanfattning av  huvudstegen  som  karakteriserar  tillverkningen  av  Grepid 
och  Clopidogrel  Krka  noterades i respektive EPAR, för Plavix  saknas dessa  uppgifter. 
Vid tillverkning  av  Grepid används en standardiserad direktkompression  där 
huvudstegen  innebär  vägning, siktning, blandning, kompression och  slutligen 
filmdragering (11). 

Vid tillverkningen av  Clopidogrel Krka  noteras att  huvudmomenten  innebär  blandning, 
granulering  med polymer, siktning,  inblandning av  hjälpämnen, tablettering samt  till 
sist  filmdragering  (12). Det  påpekas att granuleringen är  en  icke-standardiserad 
termoplastisk  metod,  dock  utelämnas detaljer  om  utförandet. Det  nämns att  vald 
granuleringsmetod valdes med avsikt  att  öka  batchstorleken  och av   miljö- och 
säkerhetsskäl.
 
Gemensamt  för  Plavix, Grepid och  Clopidogrel Krka  är  att  syftet  med filmdrageringen 
är att maskera den bittra smaken av läkemedlet.

5.8 Stabilitet

Enligt  god tillverkningssed krävs också  att  det finns dokumenterade studier  på 
läkemedlets stabilitet.  Olika  hjälpämnen uppvisar  olika egenskaper  och  därför  kan 
också förvaring och förpackning skilja sig åt, se tabell 3 (22). 

Plavix  hållbarhet  har  begränsats till tre år  och  förvaringsanvisningarna  beror  på  typ av 
förpackning  (13).  Blisterkartor  av  PVC (plast)  / PVDC  (plast) / aluminium  bör  förvaras 
vid högst  30°C medan  blisterkartor  av  enbart  aluminium  saknar  särskilda  anvisningar 
för förvaring.

Grepid har  en  hållbarhet på  två  år  och saknar förvaringsanvisningar  helt  och  hållet, 
tillhörande EPAR nämner inget  utmärkande kring detta  (11, 14).  Clopidogrel  Krka 
däremot är hållbar  i tre år  och  den  ska  förvaras i original-förpackningen  då den är  både 
ljus- och fuktkänslig (15).  Detta  påpekas i  dess EPAR då  färgen på  tabletterna bleknade 
i olika grad vid fotostabilitetstesterna (12).

5.9 Olika saltformer av klopidogrel

Att bilda  olika  saltformer av  substanser är  ett  vanligt tillvägagångssätt  vid formulering 
av  läkemedel där  syftet bland annat  är  att påverka  lösligheten och  dess hygroskopiska 
egenskaper (16, 20).
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De egenskaper  klopidogrel har  i dess basform  är  anledningen till att  det 
formuleringsmässigt  är  fördelaktigt att bilda  salter  av  (16).   Klopidogrels aktiva  form 
består  av  S-enantiomeren, R-formen  är  farmakologiskt inaktiv. För  att rena  fram   den 
aktiva  formen används främst  en  kristalliseringsmetod.  Basformen av  klopidogrel är  ett 
fettlösligt och  visköst ämne med relativt  instabila  egenskaper  i fukt  och  värme och  som 
saknar  förmågan  att  kristalliseras.  Därav  anledningen till att  omformulering  till  ett  salt 
valts av flera tillverkare av läkemedel som innehåller klopidogrel.

Originalet  Plavix   innehåller  den  verksamma  substansen  i  saltformen 
klopidogrelvätesulfat  (10). Sammanfattningen  i tillhörande EPAR nämner  att  fyra  olika 
saltformer  testades vid preformuleringen och att  det  slutliga  valet var  den  form  som  var 
mest kemiskt stabil och kompatibel med valda hjälpämnen.

Grepid däremot  består  av  saltet  klopidogrelbesilat  (11). Den  EPAR som  sammanfattar 
uppgifterna om  Grepid beskriver  saltets egenskaper  som  ett icke-hygroskopiskt  pulver 
som  är nästintill olösligt i vatten.  Denna  egenskap delar  den med saltet 
klopidogrelhydroklorid som  Clopidigrel Krka innehåller  (12). EPAR gällande den 
sistnämnda  nämner  dock  att  förmågan  att  lösa sig  i vatten ökar  med lägre pH, vid pH 1 
är det vattenlösligt. 

Som  tidigare nämnt under  avsnittet  upplösning, efterfrågade EMA  ytterligare 
dokumentation kring  löslighet i olika  pH  för  att  simulera  hur  respektive generika  beter 
sig  i  olika miljöer  (11,  12).  En viktig  anledning till det var  att olika  salter  av  klopidogrel 
använts i respektive läkemedel vilket  skulle kunna innebära skillnader  i egenskaper 
med eventuell klinisk betydelse.

Det  finns idag  flera  publicerade småskaliga  studier  som  tar  upp frågan huruvida  olika 
saltformer  av  klopidogrel innebär  skillnad i effekt  (17,  18,  19).  I överlag visar  flertalet av 
dessa  studier  att  det  rör  sig  om  statistiskt  insignifikanta  skillnader.  Dock  bör  det 
nämnas att i dessa  studier  ingick andra  generiska  preparat än  Grepid och Clopidogrel 
Krka. Av den anledningen inkluderades ingen djupare analys av dessa.

Zupančič et  al tar  i sin  preformuleringsstudie upp morfologiska  skillnader  mellan  olika 
salter  av  klopidogrel,  däribland de saltformer  som  ingår  i  Plavix, Grepid och 
Clopidogrel Krka  (16). Kristaller  av  de olika  salterna  av  klopidogrel illustreras med 
hjälp av  bilder  tagna med ett  svepelektronmikroskop. Författarna  påpekar  att 
partiklarnas morfologi har  stor  betydelse för  produktens flytegenskaper och 
kompakterbarhet.  Det  påverkar  tillverkninsgprocessen  då den aktiva substansen  ska 
blandas med övriga hjälpämnen och dess förmåga att komprimeras till tabletter.

Plavix  innehåller klopidogrelvätesulfat vilket  författarna  beskriver  som  stora  avrundade 
agglomerat bestående av ihopklibbade plattor.

Klopidogrelbesilat,  som  ingår  i  Grepid,  beskrivs som  agglomerat  av  oregelbundna 
plattor.  Klopidogrelhydroklorid däremot,  vilket  är  det  salt  av  klopidogrel som  ingår  i 
Clopidogrel Krka,  uppvisar  en  annan  karaktär. Istället  för  agglomerat  bildar det långa 
nålliknande plattor.

Zupančič et  al studerade även  skillnader  i bland annat  smältpunkt och  löslighet  av  ett 
flertal klopidogrelsalter.  Författarna  nämner i sin slutsats att  deras resultat  stämmer 
relativt  väl  med liknande befintliga  studier. Vidare skriver  de att  alla  saltformer  de 
testat löste sig  väl i media med lågt  pH  och  att alla  är  lämpliga  att  använda  vid 
farmaceutisk beredning  av  läkemedel. De skillnader  de noterat  för  de olika 
saltformerna påpekar  författarna  vara  av  ringa  karaktär som  med formuleringsmässiga 
medel kan påverkas i önskad grad.
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6. Diskussion 

Anledningen  till att Plavix  är  godkänd för  fler  indikationer  än  Grepid och Clopidogrel 
Krka  fanns inte angivet i  EMAs sammanställningar  (11, 12).  En möjlig anledning, med 
reservation för  den  kortfattade informationen  i respektive EPAR,  är  att  de övriga 
indikationerna kräver  utförligare kliniska  studier  kring  effekt och  säkerhet,  i synnerhet 
eftersom  båda  innehåller  olika saltformer  av  klopidogrel.  Ansökningarna  för  försäljning 
av  Grepid respektive Clopidogrel Krka baseras på de kliniska  studier  som  gjorts på 
Plavix vilket innehåller klopidogrelvätesulfat. 

Syftet med bioekvivalensstudier  är  att  säkerställa  att de skillnader i formulering  och 
tillverkningsmetod inte påverkar  absorptionen  av  den  aktiva  substansen  (2).  I och  med 
att Grepid och  Clopidogrel Krka godkänts som  generiska läkemedel och därmed 
uppvisat  bioekvivalens med originalet  Plavix  samt  tillverkats efter  god tillverkningssed 
finns inget  krav  på ytterligare kliniska detaljstudier  (11,  12).  En  direkt jämförelse 
mellan  de befintliga  separata bioekvivalensstudier  som  gjorts på  Grepid och 
Clopidogrel Krka  kan inte anses lämplig  då dessa crossoverstudier  avser att  jämföra 
generikan  med originalet  med hjälp av  en och  samma individ. Crossoverstudier  är  i sig 
en fördelaktig  metod som  minimerar  risk för  bias då  en  och  samma individ används 
både som  test  och  referens,  men  för  att  kunna  dra några  slutsatser  om  i vilken 
utsträckning  Grepid är  bioekvivalent med Clopidogrel  Krka  skulle en  specifik  studie 
med direkt jämförelse mellan dessa behövas.  
 
Med tanke på  att  den aktiva beståndsdelen  i dessa  tre preparat  förekommer  i olika 
saltformer  innebär  det att  förutsättningarna  för  hur den  färdiga  produkten  ska 
formuleras skiljer  sig  åt  (22). Om  utgångsmaterialet  skiljer  sig  i  löslighet,  stabilitet  och 
hur  det reagerar  i  olika  pH,  i jämförelse  med dess originalsubstans,  krävs att  val av 
kompatibla  hjälpämnen,  formulering  och tillverkningsmetod görs med målet  att 
produkten i sin  helhet ska  uppnå  avsedd effekt  (11, 12,  22). Med detta i åtanke är 
troligtvis de skillnader  som  tagits upp i  denna literaturstudie en  nödvändighet för att 
absorptionen  av  klopidogrel inte ska  skilja  sig mellan  Grepid respektive  Clopidogrel 
Krka från originalet Plavix.    

Att  god tillverkningssed tillämpas även  för  generika  är  minst lika  viktigt som 
bioekvivalens studier  (2).  De säkerhetsaspekter  som  tas med inför  ett  beslut om  ett 
godkännande för  försäljning  har  i syfte att utesluta  tveksamheter  kring  likvärdighet.  De 
EPAR som  denna litteraturstudie tagit upp visar att  gemensamma  generella  regler  inför 
ett  godkännande som  generika  belyses, men  även preparatspecifika  frågor  berörs (10, 
11, 12). Det  är  således ett  tecken  på  att  den process som  tillämpas av  EMA  kan antas 
vara tillförlitlig.

Med de underlag som  denna  litteraturstudie baserats på  finns inga  egentliga  belägg för 
att ett  eller  flera  av  de ingående hjälpämnena  skulle utgöra någon  klinisk skillnad 
mellan  de preparat som  studerats (11, 12,  18,  19, 20). På  grund av  att  de handlingar som 
beskriver  tillverkningen  och  innehållet i detalj är  sekretessbelagda uppgifter är  det 
tveksamt att  det finns någon  objektiv  studie,  utförd av  en  tredje part,  som  berör  denna 
fråga.  De hjälpämnen som  ingår är  alla  välkända  och  förekommer  ofta i  andra 
läkemedel  (11,  12, 23, 24). Trots detta,  med tanke på hur  ämnen i olika formuleringar 
och  beroende på  vilken miljö de befinner  sig  i påverkar  varandra,  skulle det  vara  av 
intresse att  studera  närmare (22). Även  om  inga  relevanta publicerade studier om 
skillnader  i hjälpämnen hittades via  PubMed i  samband med denna fördjupning, 
kvarstår dock en potentiell möjlighet att det finns studier som ännu inte är publicerade.

De befintliga  studier  som  publicerats är  främst relativt  små effektstudier  på  olika salter 
av  klopidogrel  (17, 18, 19).  Med anledning av  att  de studier  som  finns publicerade inte 
specifikt inkluderat  Grepid eller  Clopidogrel Krka  kan  ingen direkt  slutsats om  skillnad 
i effekt dras gällande dessa  preparat.  Det  finns dock  inget  tvivel om  att  det finns en 
anledning  till  de formuleringsmässiga  skillnader  som  råder.  Allt  från hjälpämnen och 
saltform  av  aktiv  beståndsdel till  tillverkningsmetod måste fungera i symbios för  att 
resultatet  ska  efterlikna  originalets effektprofil.  Det  skulle vara  intressant att  se fler 
studier som ser till detta helhetsperspektiv, i synnerhet generika emellan.
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Behovet  av  att  titta  närmare på  vad formuleringsmässiga  skillnader  och  likheter  har  för 
klinisk  betydelse måste föregås av  konkreta  underlag.  Vid kundmötet  på  apotek,  samt 
inom  vård och  omsorg  i allmänhet, finns därför  goda förutsättningar  att  fånga  upp 
inom vilka områden mer forskning kan behövas. 

Farmaceutens goda  kunskaper  om  läkemedel är  ett  verktyg  som  med fördel  bör 
tillämpas vid kundmötet och  vid samtal om  generiskt  utbyte. Många av  de funderingar 
och  den  oro kunder  förmedlar inför  utbyten av  generiska  läkemedel kan med relativt 
enkla  medel hanteras med hjälp av  den  information som  finns att  tillgå i  den 
produktresumé som  varje läkemedel har. Med hänvisning  till de skillnader  mellan 
Plavix,  Grepid och  Clopidogrel Krka som  denna  fördjupning åskådliggjort,  finns vissa 
aspekter  som  kan  vara  av  särskild nytta  att  applicera  vid funderingar  kring  generiska 
läkemedel.  Både vid den  obligatoriska  farmaceutiska  kontrollen  vid expediering  av 
läkemedel  samt  vid eventuella  funderingar  från  kunden  är det  av  vikt  att  titta  lite 
närmare på följande frågor:
• varierar  indikationen mellan  det  förskrivna  läkemedlet  och  det generiska  läkemedlet 

(som i första hand erbjuds vid aktuell tidpunkt)?
• varierar  förvaringsanvisningarna  mellan  det  läkemedel  kunden  tidigare haft  och det 

läkemedel  som  expedieras denna  gång? Måste det  förvaras i originalförpackningen 
eller går det bra att fördela upp i dosett?

• finns det skillnader  i  hjälpämnen, mellan  tidigare expedierade läkemedel och  det 
läkemedel  som  i första  hand erbjuds vid aktuellt  tillfälle,  som  kan  orsaka  allergi och/
eller biverkningar (exempelvis laktos, färgämnen, ricinolja etc.)? 

• råder  det  oklarheter  runt upplevda skillnader  i biverkningar  och/eller  effekt  som  inte 
direkt kan härledas till självklara  anledningar? Kunden  bör kanske hänvisas till 
sjukvården för utredning?

I förebyggande syfte är  farmaceuten  en  viktig  länk till  kunden  som  kan avgöra som 
första  instans om  det  finns områden med befogad oro kring skillnader  mellan  generiskt 
utbytbara läkemedel. 
 

6.2 Felkällor
    
• Studien  om  preformulering  av  salter  som  Zupančič et  al publicerat  är  finansierad och 

delvis skriven av medarbetare hos KRKA, d.d., Novo mesto (16).
• Apoteket ABs Utformning  av  läkemedel är  avsett  som  provisoriskt 

utbildningsmaterial för  farmaceutiska  kurser  och  kan  innehålla  information  som  är 
inaktuell eller felaktig (22).

7. Slutsats
 
Det  material  som  EMA  presenterar  i  respektive EPAR för  Plavix, Grepid och 
Clopidogrel Krka ger  ett  intryck av  att både de gemensamma  och  preparatspecifika 
kvalitetsaspekterna  tagits hänsyn  till  innan  de godkänts för  försäljning (10, 11,  12). 
Däremot är  detaljnivån  i dessa  dokument inte tillräcklig för  att dra  någon slutsats i 
frågan  om  vilken  klinisk betydelse skillnader  i innehåll,  formulering  och 
tillverkningsmetod har mellan  Grepid och  Clopidogrel Krka, då  dessa  två  enbart 
jämförts med Plavix i respektive EPAR.   

Objektiva  kliniska  studier  som  jämför  innehåll  och  formulering  mellan  de generiska 
preparat  som  är  utbytbara  med Plavix  saknas och  därmed är  de bedömningar  som 
EMA gjort det enda underlag som finns att tillgå för närvarande. 
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8. Tack 

Ett  stort  tack  till  Birgitta  Karpesjö,  kommunikationschef på  Apotekarsocieteten, som 
bidrog  med Apotekarsocietetens medlemsblad e-lixir  (5/2011, årgång  24) där  referatet 
av 2011 års Bengt Danielsson föreläsning ¨Lika eller olika?¨ ingick (8). (14.01.22)

Ett  stort  tack  även  till  Mats.  E Johansson  som  givit  sin  tillåtelse att  använda hans 
illustration (figur 1).

Till sist även  ett tack  till  min  handledare Sofia  Mattsson för vägledning  och stöd under 
arbetets gång.
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