
───────────────────────────────────────────── 

КРАТЪК РЕЧНИК НА ОСНОВНИ ТЕРМИНИ, 

СВЪРЗАНИ С БИОЛОГИЧНИТЕ И 

БИОПОДОБНИТЕ ЛЕКАРСТВА 
───────────────────────────────────────────── 

 

 

Автоимунна болест: Болест, предизивкана от неправилен имунологичен 
отговор спрямо собствените субстанции или тъкани на организма. В 
такива случаи имунната система престава да разпознава една или повече 
изграждащи тялото части като собствени и произвежда автоантитела, 
които атакуват собствените клетки, тъкани и/или органи. Възпалителното 
състояние и увреждането на тъкани, са общи симптоми на автоимунните 
заболявания.  

───────────────────────────────────────────── 

Активно вещество: Активна съставка или молекула, влизаща в състава на 
дадено лекарство, която придава на лекарството лечебни свойства или 
предотвратява една или няколко отделни болести.  

───────────────────────────────────────────── 

Антитяло (антитела): Антителата (познати и като имуноглобулини, 
съкратено Ig) са сложни белтъци, намиращи се в кръвта или в други 
телесни течности. Антителата се използват от имунната система за 
идентификация и неутрализация на чужди обекти, такива като бактерии 
или вируси.  

───────────────────────────────────────────── 

Белтък (или протеин): Сложно органично съединение, изградено от 
аминокиселини, свързани във верига. Белтъците са основни градивни 
елементи на организмите и практически участват във всеки процес, 
протичащ в клетките; например еритропоетинът1 е белтък.  

───────────────────────────────────────────── 

Биоподобно лекарство: Биологично лекарство, което е било изработено 
така, че да бъде подобно на съществуващото биологично лекарство (т.нар. 
референтно лекарство). Биоподобните лекарства могат да бъдат 
допуснати за употреба едва след изтичане на патента на референтното 
лекарство (наричано в този документ2 също оригинален продукт, с цел 

                                                           
1 Еритропоетинът (EPO) е естествен хормон. Синтезира се от бъбреците, а функцията му е да 
регулира еритропоезата (образуването на червени кръвни телца). 
2 Има се предвид: EC (2014) Co musisz wiedzieć o biopodobnych produktach leczniczych... 



получаване на по-подробна информация; сравни документа, съдържащ 
съгласуваната позиция или въпроси и отговори за биоподобните 
лекарства на EMA).  

───────────────────────────────────────────── 

Биотехнология: Всяко прилагане на технологии, използващи биологични 
системи, живи организми или техни производни с цел създаване или 
модифициране на продукти или процеси със специално предназначение. 
Пример е създаването на човешки хормони, например инсулин.  

───────────────────────────────────────────── 

Биофармацевтика/лекарства, получени при използване на 
биотехнологични процеси: Лечебен продукт или ваксина, съдържащи 
или произведени при използване на живи организми. Основа на 
продуктите, създадени по пътя на биотехнологичните процеси, често е 
рекомбнирана ДНК (форма на ДНК, която не се среща естествено; 
свързана е с цел търсене на нови, подходящи вериги на ДНК, които в 
естествени условия не атакуват себе си). Като пример могат да се посочат 
лечебните белтъци, като антитела, инсулин или интерлевкини, както и 
ваксини, нуклеинови киселини, или тъкани и клетки. Този документ се 
концентрира изключително върху лечебни продукти, получени при 
биотехнологични процеси, които от 1995 г. трябва да се оценяват чрез 
централизирана процедура от Европейската Агенция по Лекарствата 
(EMA) и които, в случай на позитивно научно мнение, са приети от 
научния комитет, подлежат на формален процес за признаване на 
решение от Европейската Комисия за допускане до употреба.  

───────────────────────────────────────────── 

Ваксина: Биологичен препарат, използван с цел предизвикване или 
повишаване на устойчивостта на организма спрямо конкретна болест. 
Освен профилактични, съществуват и терапечтични ваксини. 

───────────────────────────────────────────── 

Генерично лекарство: Лекарство, което е било изработено по такъв 
начин, че е идентично с вече регистрирано лекарство (референтно 
лекарство). В съответствие с Директива 2001/83/WE генеричен лечебен 
продукт е продукт със същия качествен и количествен състав на 
биологически активното вещество и същата фармацевтична форма, както 
на референтния лечебен продукт, чиято биоравнозначност с 
референтния лечебен продукт е доказана в съответните изследвания за 
биодостъпност. Генеричното лекарство може да бъде пуснато в употреба 
едва след изтичане на изключителните права (патент) на фирмата 
производител на референтното лекарство (наричано в този документ 
също оригинален лечебен продукт) (с цел получаване на по-подробна 



информация; сравни с  въпроси и отговори относно генеричните лечебни 
продукти на EMA).  

───────────────────────────────────────────── 

Генна терапия: Генната терапия е експериментална техника за лечение на 
болести чрез извършване на промени в генетичен материал на пациента. 
Най-често генната терапия се основава на въвеждане на здраво копие на 
увредения ген в клетки на пациента (Talking Glossary of Genetic Terms 
Национален Институт за Изследване на Човешкия Геном).  

───────────────────────────────────────────── 

Гликозилиране: Вид и дължина на захарната или въглехидратната група, 
прикрепена към дадена молекула, например протеин. Информация за 
договорената позиция, 2013. Какво трябва да се знае за биоподобните 
лечебни продукти. 

───────────────────────────────────────────── 

Допускане до продажба: Разрешение, предоставяно на фирма, от орган 
за контрол, което прави възможно пускането на лечебния продукт на 
пазара в съотвествие с описаните показания в информацията за продукта, 
издавано по искане на фирмата след представяне на необходимата 
документация и данни в съотвествие с регулативните и законовите рамки.  

───────────────────────────────────────────── 

Екстраполация на индикациите: Решението, отнасящо се до 
разширяване на резултатите от изследвания на ефективността и 
безопасността на индикациите (симптоми, разстройство, болест), за които 
биоподобното лекарство е било изследвано клинично върху други 
симптоми, в лечението на които е било изследвано клинично и 
регистрирано марково лекарство, се нарича екстраполация.  

───────────────────────────────────────────── 

Заменяемост: Медицинска практика на замяна на едно лекарство с друго, 
което трябва да постигне същия клиничен ефект при определени 
медицински условия, при всеки пациент, по инциатива или със съгласие 
на лекуващия лекар.  

───────────────────────────────────────────── 

Замяна: Практика на замяна на едно лекарство с друго, равнозначно или 
заместващо, извършвана в аптека без консултация с лекуващия лекар.  

───────────────────────────────────────────── 

Имунна система: Система от механизми (също набор от вещества и 
процеси) на организма, която изпълнява защитна фунцкия пред 
болестите, като идентифицира и унищожава патогените (например 
вируси или бактерии) или клетъчни новообразувания.  



───────────────────────────────────────────── 

Имуногенност: Възможност или способност на веществото или антигена 
да предизвиква имунологична реакция/отговор.  

───────────────────────────────────────────── 

Имунологична реакция/отговор: Защитен механизъм на организма, 
водещ до производство на антитела като отговор на чуждо вещество (т.е. 
антиген), например вирус или вещество, разпознавано като чуждо и 
потенциално вредно. 

───────────────────────────────────────────── 

INN: Международно непатентно наименование на лекарство, което 
идентифицира фармакологично вещество или фармакологично активни 
съставки. Всяко наименование в INN е уникално, разпознаваемо в цял свят 
и представлява обществена собственост. Непатентованото наименование 
е известно като генерично (източник: Przewodnik WHO dotyczący INN, 
www.who.int).  

───────────────────────────────────────────── 

Клетъчна линия [в т.ч. майчина клетъчна линия]: Стабилна жива 
система от клетки, поддържана (в лаборатория), които по безкраен начин 
нарастват и произвеждат нови клетки, стига да получават хранителни 
вещества и да имат осигурено място за растеж.  

───────────────────────────────────────────── 

Клетъчна терапия: Вливане или трансплантация на цели клетки, 
използвано за лечение на наследствено или придобито заболяване 
(Американско Дружество по Генна и Клетъчна Терапия – American Society 
of Gene and Cell Therapy).  

───────────────────────────────────────────── 

Контрол върху безопасността на фармакотерапията: Процедури за 
контрол на безопасността, на които се подлагат лекарствата преди, по 
време и след завършване на процедурата по регистрация от органите по 
контрола, които процедури имат за цел откриване, оценка и разбиране на 
профила полза-риск за даден лечебен продукт. Дейностите по контрола 
върху безопасността на фармакотерапията обхващат цялостното 
управление на цикъла на живот на лекарствата по отношение на 
безопасността.  

───────────────────────────────────────────── 

Молекула: Най-малката частица от дадено вещество, която има всички 
физически и химични свойства на това вещество. Молекулата се изгражда 
от един или повече атоми, свързани със силни химични връзки. Ако 
молекулата съдържа повече от един атом, то тези атоми могат да бъдат 
едни и същи (молекулата на кислорода се състои от два атома кислород) 



или различни (молекулата на водата се състои от два атома водород и един 
атом кислород). Биологичните молекули, такива като белтъка, могат да 
бъдат изградени от няколко хиляди атома.  

───────────────────────────────────────────── 

Молекулен: Отнасящ се до молекулите.  

───────────────────────────────────────────── 

Нежелано събитие/страничен ефект: Виж Страничен ефект/нежелани 
действия. 

───────────────────────────────────────────── 

Патент: Патентът е набор от изключителни права, признавани от 
държавата (правителството) на откривателя или на негов пълномощник за 
определено време, в замяна на публичното разкриване на откритието. Все 
пак обикновено една патентна заявка трябва да съдържа една или повече 
претенции определящи изобретението/откритието, което трябва да бъде 
ново, неочевидно и годно за или имащо промишлено приложение.  

───────────────────────────────────────────── 

План за управление на риска: Подробно описание на системата за 
управление на риска, въведена от създателя на дадено лекарство.  

───────────────────────────────────────────── 

Приложение: При различни състояния, разстройства или болести.  

───────────────────────────────────────────── 

Референтен (лекарство) продукт: Лечебен продукт, за който държава-
членка или Европейската Комисия е признала право за влизане в употреба 
на основата на предоставените данни, отнасящи се до качеството, 
предклиничните и клиничните изследвания, за които се отнася 
разрешението за пускане в употреба за генеричния или биоподобния 
продукт. Информация на тема съгласувана позиция, 2013. Какво трябва да 
се знае за биоподобните лечебни продукти. 

───────────────────────────────────────────── 

Система за управление на риска: Съвкупност от действия и дейности за 
контрол върху безопасността на фармакотерапията, която е била 
проектирана с цел идентификация, характеристика, предпазване или 
минимизиране на риска, свързан с дадено лекарство, включително оценка 
на профила на ползата: рискът при дадено лекарство.  

───────────────────────────────────────────── 

Смяна: Решение за замяна при лекувания пациент на едно лекарство с 
друго в същата терапевтична област, вземано от лекуващия лекар.  

───────────────────────────────────────────── 



Странични ефекти/нежелани действия: Всяко неволно или нежелано 
събитие, настъпващо в резултат на приемане на дадено лекарство. СЗО 
дефинира нежеланите действия по следния начин: „Нанасяне вреда на 
здравето, свързана с лекарски действия, за разлика от усложнението на 
заболяването. Лекарските действия обхващат всички аспекти на грижата, 
в т.ч. поставяне на диагноза и лечение, погрешна диагноза или лечение, 
както и системите и апаратурата, използвани за полагане на медицински 
грижи. Нежеланите събития е възможно или невъзможно да бъдат  
избегнати”3.  

───────────────────────────────────────────── 

 

Настоящият речник е публикуван в документа: EC (2014) Co musisz 
wiedzieć o biopodobnych produktach leczniczych. Proces zwiększania odpowiedzialności 
sektora farmaceutycznego Dostęp do leków w Europie. Informacja na temat 
uzgodnionego stanowiska. EC, Ref. Ares(2014)4263293 - 18/12/2014, ss. 41-44. 
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/8242/attachments/1/translatio
ns. 
 

превод от полски език: доц. д-р Божидар Ивков 

                                                           
3 Според мен тук по-подходящо – с оглед на темата на документа (Какво трябва да знаем за 
биоподобните лекарства) – би било да се опише, какво се разбира под „нежелани лекарствени 
реакции“. В тази връзка ви предлагам следния текст: „Според дефиницията на СЗО, утвърдена 
в Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина (ДВ, бр. 10 от 2000 г.) „Нежелана 
лекарствена реакция е вредна и непредвидима (неочаквана) реакция, която възниква при 
обичайно употребявани дози за профилактика, диагностика или лечение на заболявания 
или промяна на физиологични функции”. [Ламбев, Ив. Нежелани лекаствени рекции. В кн. 
Принипи на медицинската фармакология – 2 изд. Под редакцията на Ив. Ламбев.Медицина и 
физкултура, София, 2010, 270– 283 и Фармакология – 2 изд. (учебник за студенти по хуманна 
медицина). Под ред. на Ив. Ламбев и Н. Бояджева. Медицинско издателство „АРСО”, София, 
2010, 529–569 (актуализация 2017 г.). Също и: www.medpharm-
sofia.eu/files/DIR%203/Head%2016/Unwanted%20reactions.doc] 


