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Vad är ett concept paper? 

• Inte en riktlinje! 

• Ett förslag på att en riktlinje ska skrivas eller 

uppdateras. 

• Kommentarer på vad en riktlinje bör innehålla 

välkomnas! 

– var behöver ni råd/ledning? kvalitet, ekvivalens 

– var tycker ni att det finns glapp mellan riktlinjer, Ph.Eur. 

mm.? 

– lämna gärna exempel på metoder med vetenskaplig 

rational för dess användning, begränsningar och fördelar, 

relevanta referenser 

 

 



Tidplan? Concept paper on the development of a 

guideline on quality and equivalence of topical products 

concept paper 
publicerades 22 

april 

externa 
kommentarer 
senast 22 juli 

arbetsgrupp på 
EMA skriver ett 
förslag på riktlinje 

• kommenteras av 
myndigheter inom EMA 

extern remiss på 
utkast/draft under 6 

månader 
ev. justeringar 

final publicering av 
riktlinje 



Topikala beredningar 

• Oftast tänker vi på produkter för huden 

 

• lokalt applicerade, lokalt verkande produkter 

– huden, ögon, öron,  

– näsa, lungor, etc. 



Varför behövs en riktlinje? 

• Huden är en komplex vävnad 

– flera sätt för en substans att passera eller stanna upp 

– läkemedlen kan verka på olika ställen 

• Hjälpämnen kan ha stor betydelse för effekt och säkerhet 

• Plasmakoncentrationer är inte ett exakt mått på tillgängligheten av 

substansen där det är tänkt att den ska utöva sin effekt 

• Svårt hitta surrogatmodeller för att visa tillgängligheten av 

substansen där det är tänkt att den ska utöva sin effekt 

 

• På senare år har det varit flera skiljedomsärenden i CMDh och 

CHMP med topikala beredningar inblandade 

– man har uttryckt en önskan om att det behöver bli tydligare i riktlinjer 

vad som ska krävas för hybridansökningar med topikala beredningar 



Varför? 

• In recent years, the assessment of topical products has evolved. It has 

become evident that their quality needs to be thoroughly understood and 

characterised, supported by a robust manufacturing process and control 

strategy. In addition, the designated shelf life needs to be based not only on 

physical, chemical and microbiological stability, but also, when necessary, 

on evidence of stable in vitro performance to assure equivalence throughout 

storage. 



Vilka riktlinjer finns idag? För kvalitet 

• Ph.Eur. 

• allmänna riktlinjer 

– ICH Q6A 

– Manufacture of the finished dosage 
form 

– Excipients-guidelines 

– etc. 

• riktlinjer om liknande produkter: 

– Guideline on quality of transdermal 
patches (CHMP/QWP/608924) 



Quality of transdermal patches 

(CHMP/QWP/608924/2014) 

• Annex 1 om in vitro permeabilitetsstudier 

– hud- och provberedning 

– studiedesign/förhållanden 

– metodutveckling och validering 

– dataanalys 



Vilka riktlinjer finns idag? För ekvivalens 

• Guideline on the investigation of bioequivalence 

(CPMP/EWP/QWP/1401/98 rev.1) 

• The clinical requirements for locally applied, locally acting 

products containing known constituents (CPMP/EWP/239/95) 

• Clinical Investigation of Corticosteroids Intended for Use on the 

Skin (3CC26a, 1987) 

• Q&A till ovanstående, 2006 



Guideline on the investigation of bioequivalence 

(CPMP/EWP/QWP/1401/98 rev.1) 

• gäller framförallt konventionella orala formuleringar 

– tabletter, kapslar 

• bioekvivalens visas med lika koncentration i blodet, 

dvs. systemiskt 

• Appendix II tar upp andra typer av formuleringar exv. 

lokalt verkande lokalt administrerade produkter. 



Guideline on investigation of bioequivalence 

Locally acting locally applied products 

• … A waiver of the need to provide equivalence data may be acceptable in the case of 

solutions, e.g. eye drops, nasal sprays or cutaneous solutions, if the test product is of 

the same type of solution (aqueous or oily), and contains the same concentration of 

the same active substance as the medicinal product currently approved. Minor 

differences in the excipient composition may be acceptable if the relevant 

pharmaceutical properties of the test product and reference product are identical or 

essentially similar. Any qualitative or quantitative differences in excipients must be 

satisfactorily justified in relation to their influence on therapeutic equivalence. The 

method and means of administration should also be the same as the medicinal 

product currently approved, unless otherwise justified. 

• Whenever systemic exposure resulting from locally applied, locally acting medicinal 

products entails a risk of systemic adverse reactions, systemic exposure should be 

measured. It should be demonstrated that the systemic exposure is not higher for the 

test product than for the reference product, i.e. the upper limit of the 90% confidence 

interval should not exceed the upper bioequivalence acceptance limit 125.00. 



The clinical requirements for locally applied, locally 

acting products containing known constituents 

(CPMP/EWP/239/95) 

“in order to demonstrate therapeutic equivalence clinical trials are in 

principle necessary, especially for locally applied dermatological 

preparations but other models may be used or developed. For this 

purpose, depending on the situation, human pharmacodynamic 

studies, local availability studies or where appropriate even animal or 

in vitro studies can be considered, provided that all studies used are 

adequately validated."  
 



Sammanfattning av dagsläget 

De topikala produkterna kan inte anses vara väsentligen lika → 

hybridansökan 

• Krav:  

•     3-armad terapeutisk ekvivalensstudie 

• Undantag: 

– Topikala lösningar 

• Samma koncentration av samma aktiva substans 

• Mindre skillnader i hjälpämnen kan vara OK om motiverade 

• Farmaceutiska egenskaper är likvärdiga 

• Administreringssätt är samma 

– Kortikosteroider 

• Vasokonstriktionsstudie (liknande formulering) 
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säkerhetsaspekter 

behöver dock  

beaktas 



Behov av ytterligare vägledning 

  

Det finns ett behov av ytterligare 
vägledning kring 

biotillgänglighet för topikala 
formuleringar med andra aktiva 
substanser än kortikosteroider 

och andra beredningsformer än 
lösningar 



Microdialysis 

Confocal Raman 
Spectroscopy 

PD 

Corticosteroid 

Vasoconstriction 

Dermatopharmacokinetics 

Franz cell in 
vitro test 

Other 
methods? 

Pharmacokinetic Study 

Therapeutic 
Equivalence 

Study 

Metoder 



Några exempel 



kortikosteroidprodukter  

• vasokonstriktionsstudie krävs  

– men har inte alltid varit ett krav för äldre godkännanden 

 

– har varit ett problem när äldre produkter utökat sitt 

godkännande i nya medlemsländer 

 

– en lokaltoleransstudie krävs dock ofta 

 



Antibiotikasalva (substans i PEG med olika 

MW) som ska verka på stratum corneum 

• Följande studier var gjorda 

– in vitro likhet visad med utseende, mikroskopi, densitet, 

pH, viskositet, permeabilitet med Franz cell (visat att inte 

tas upp – artificiellt membran), TGA, DSC, konduktivitet, 

konsistens 

– tolerans/irritationstudie på kanin  

– in vitro effektstudie mot specifika bakterier 

• en del MS accepterade ovanstående medan andra 

krävde klinikstudier 

• halvfast lösning? 



Flera rådgivningar om krämer 

• potenta substanser 

• exv. olja-i-vatten kräm 

• kraftiga lokala biverkningar samt systemiska 

biverkningar hos vissa patienter 

– en del företag vill enbart basera ansökan på in vitro-data 

– vår bedömning är att en terapeutisk ekvivalensstudie 

krävs för att visa likhet 

 



Att komma ihåg 

• En riktlinje är en vägledning och inte ett definitivt 

krav. 

• Avsteg från riktlinjer får göras men ska motiveras! 



       Tack! 
 Välkomna på vetenskaplig rådgivning 

på LV till dess det finns en riktlinje på plats! 



Exempel på andra riktlinjer som man kan 

kommentera på just nu: 

Draft guideline on the chemistry of active substances  

• till 24 oktober 

Draft reflection paper on the chemical structure and properties criteria to be considered for 
the evaluation of new active substance (NAS) status of chemical substances 

• till 24 juli 

Draft guideline on clinical development of fixed combination medicinal products 

• till 15 november 

Draft guideline on the quality, non-clinical and clinical aspects of gene therapy medicinal 
products  

• till 31 augusti 

Concept paper on the revision of the guideline on quality of herbal medicinal 
products/traditional herbal medicinal products 

• till 31 augusti 




