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КЛИНИЧНА ФАРМАКОЛОГИЯ

Клинично изпитване за доказване
на биоеквивалентността на продукта
clopidogrel 75 mg tablets
SFBC Anapharm, Sainte-Foy, Quebec, Canada - CRO
Ricard Larouche, M.D. - Principal Investigator
Sigrun Ellertsdottir, M.Sc. Pharm. – Sponsor’s Representative

Клопидогрел селективно инхибира свързването
на аденозин-дифосфата (AДФ) към неговия тромбоцитен рецептор и съответно АДФ-медиираното активиране на GPIIb/IIIa-комплекса, водещо до
инхибиране на тромбоцитната агрегация. Клопидогрел инхибира също и тромбоцитната агрегация, индуцирана от други агонисти (различни от
АДФ) чрез блокиране на увеличаването на тромбоцитната активация от освободения АДФ.
Клопидогрел не инхибира фосфодиестеразната
активност. Той действа чрез необратимо модифициране на тромбоцитния АДФ-рецептор.
Клопидогрел се използва за предотвратяване на
тромботични инциденти при:
• Пациенти с пресен инфаркт на миокарда, пресен
исхемичен мозъчен инсулт или с установено заболяване на периферните артериални съдове.
• Пациенти с остър коронарен синдром (нестабилна стенокардия/нон-Q миокарден инфаркт),
както тези, които подлежат на медикаментозно лечение, така и тези, на които се извършва
перкутанна коронарна ангиопластика (със или
без поставяне на стент).
ЦЕЛ
Оценка и сравнение на бионаличността на два
продукта, съдържащи clopidogrel: Clopidogrel filmcoated tablets 75 mg, произведени от Actavis Ltd,
Malta (тест-продукт), и Plavix® film-coated tablets
75 mg, производство на фирмата Sanofi-Synthelabo
Ltd., UK (референтен продукт), с оглед да се направи заключение за тяхната биоеквивалентност.
ДИЗАЙН И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
Едноцентрово, открито, рандомизирано, кръстосано клинично изпитване в два периода на третиране при здрави доброволци от двата пола, на
гладно. Във всеки период на проучването 30 здрави
доброволци са получили еднократна доза от 75 mg
clopidogrel, като тест- или референтен продукт,
период на очистване 7 дни.
Клиничното проучване е проведено в съответствие с изискванията на GCP в изследователския

център SFBC Anapharm Montreal (Quebec), Canada,
под ръководството на Ricard Larouche, M.D. – главен изследовател, и Sigrun Ellertsdottir, M.Sc. Pharm.
– ръководител на проекта от страна на спонсора.
РЕЗУЛТАТИ
В изследването са включени 30 здрави доброволци на възраст от 18 до 55 години (от които по
протокол са анализирани пробите на 28), 13 мъже
и 17 жени, физически и психически здрави, отговарящи на критериите за включване, съгласно одобрения Протокол на изследването. Участниците
в изследването са приели еднократна доза 75 mg
clopidogrel във всеки период на изследването, в
последователност, съответстваща на рандомизационната схема. Кръвни проби за определяне
на плазмената концентрация са взети преди и на
0.25, 0.50, 0.75, 1.00, 1.25, 1.50, 1.75, 2.00, 2.50, 3.00,
4.00, 6.00, 8.00, 12.00, 16.00 и 24.00 час след приема
на продуктите за всеки период.
Анализът на клиничните кръвни проби е извършен с помощта на валидиран LC MS MS аналитичен метод с количествено определяем минимум
– 20.24 pg/mL и калибрационен обхват на кривата
на анализираните проби - 20.24 pg/mL до 5060.00
pg/mL.
Резюме на получените резултати
CLOPIDOGREL
N=28
Фармакокинетични параметри
Параметър

Тест: Клопидогрел
хидрогенсулфат (A)
Средна ± SD (CV%)

AUC0-t (pg.h/mL)

7261.26 ± 2924.22

40.27

7176.81 ± 2826.71

AUC0-inf (pg.h/mL)

7907.64 ± 3414.76

43.18

7869.68 ± 3280.95

41.69

Cmax (pg/mL)

2797.65 ± 814.53

29.11

2750.26 ± 957.02

34.80

Остатъчна площ (%)

7.33 ± 4.14

56.47

8.19 ± 5.11

62.43

tmax (h)

0.821 ± 0.271

32.98

0.965 ± 0.310

32.10

Kel (h )

0.0897 ± 0.0283

31.59

0.0857 ± 0.0273

T1/2 el (h)

8.44 ± 2.76

32.74 8.99 ± 3.35

-1

Референтен продукт:
Plavix® (B)
Средна ± SD (CV%)
39.39

31.81
37.32
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Клопидогрел хидрогенсулфат (A)
спрямо Plavix® (B)
AUC0-t
Отношение
90% Geometric C.I.
Intra-Subject CV

AUC0-inf

Cmax

101.17%
100.17%
97.20% - 105.31% 96.22% - 104.28%
8.81%
8.84%

104.01%
97.95% - 110.45%
13.23%

Резултатите от изследването показват, че
двата изследвани продукта - Clopidogrel filmcoated tablets 75 mg, произведени от Actavis Ltd,
Malta (тест-продукт), и Plavix® film-coated tablets
75 mg, производство на фирмата Sanofi-Synthelabo
Ltd., UK (референтен продукт), осигуряват еднаква степен и скорост на резорбция на clopidogrel и
следователно са биоеквивалентни помежду си.

По отношение на безопасността е отбелязано,
че двата продукта се понасят добре, като не са
наблюдавани сериозни странични ефекти и практически не са установени различия в профила на
безопасност на двата продукта.
На фиг. 1 са представени графично резултатите за динамиката във времето на средните стойности на плазмените концентрации на clopidogrel
след прием на тест- и референтен продукт в линеен и полулогаритмичен мащаб.
В България този лекарствен продукт е регистриран с търговската марка Clopidogrel Actavis 75
mg film-coated tablets, като притежател на разрешението за употреба е Актавис ЕАД.
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