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Въпроси и отговори за биоподобните лекарства 

(подобни биологични лекарствени продукти)  
 

Какво представлява биологичното лекарство? 

Биологичното лекарство представлява лекарство, което съдържа едно или повече активни 

вещества, направени или извлечени от биологичен източник. Някои от тях вече може да са 

налични в човешкото тяло и примерите включват белтъци като инсулин, растежен хормон и 

еритропротеини. Активните вещества от биологичните лекарства са по-големи и по-сложни, 

отколкото онези от небиологичните лекарства. Само живи организми са способни да произведат 

такава сложност. Тяхната сложност, както и пътят, по които те са произведени, могат да доведат 

до степен на вариабилност в молекулите на същите активните вещества, по-специално в различни 

партиди на лекарството. 

Какво представлява биоподобното лекарство? 

Биоподобното лекарство е биологично лекарство, което е разработено да бъде подобно на вече 

съществуващо биологичното лекарство („референтно лекарство“). Биоподобните лекарства не са 

същите като генеричните лекарства, които имат по-проста химична структура и се приемат за 

идентични на техните референтни лекарства. 

Активното вещество на биоподобното и неговото референтно лекарство са по същество едно и 

също биологично вещество, въпреки че може да има малки разлики поради сложното им естество 

и начините на производство. Както референтно лекарство, така и биоподобното има степен на 

естествена вариабилност. Когато се одобрява, ще бъде доказано, че неговата вариабилност и 

всички разлики между него и неговото референтно лекарство не влияят на безопасността или 

ефективността. 

Разрешено биоподобно лекарство се прилага обикновено в едни и същи дози за лечение на едно 

и също заболяване. Ако са налице специални предупреждения, които трябва да се вземат 

предвид при приемане на референтното лекарство, обикновено същите са приложими и за 

биоподобното лекарство. 
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Биоподобните лекарства обикновено се разрешават няколко години след одобряването на 

референтното лекарство. Това е така, тъй като референтното лекарство се ползва от период на 

изключителна защита на правата за данните, по време на който биоподобни лекарства не могат 

да бъдат разрешавани. 

Списък на всички биоподобни лекарства, разрешени съгласно централизирана процедура в ЕС, 

може да се намери на уебсайта на EMA. Информация относно това дали дадено лекарство е 

биоподобно лекарство, може да се намери в Кратката характеристика на продукта (КХП) на 

лекарството. 

Как се оценяват биоподобните лекарства в ЕС? 

Тъй като референтно лекарство е разрешено от няколко години в ЕС и клиничната полза от него е 

установена, може да не е необходимо да се повтарят някои проучвания, проведени с 

референтното лекарство. От 2003 г. е в сила нов начин за разрешаване на биоподобни лекарства. 

Основната част от оценката е сравняване на биоподобното лекарство с неговото референтно 

лекарство, за да се докаже, че няма значителни разлики между тях. 

Съответният регулаторен орган прилага строги критерии при оценка на проучванията, сравняващи 

качеството, безопасността и ефективността на двете лекарства. Проучванията за качество 

включват обширни сравнения на структурата и биологичната активност на техните активни 

вещества, докато проучванията за безопасност и ефективност трябва да покажат, че няма 

значителни разлики по отношение на ползите и рисковете при тяхната употреба, включително 

риска от имунна реакция. 

Биоподобните лекарства се произвеждат съгласно същите стандарти както другите лекарства и 

регулаторните органи извършват периодични инспекции на производствените обекти. 

Как се наблюдава безопасността на биоподобните лекарства? 

Както за всички лекарства, след получаване на разрешението за употреба безопасността на 

биоподобните лекарства се наблюдава непрекъснато. От всяка фирма се изисква да създаде 

система за проследяване на нежеланите лекарствени реакции, които се съобщават във връзка с 

нейните лекарства. Самите пациенти също могат да съобщават подозирани нежелани лекарствени 

реакции. Регулаторните органи оценяват данните за безопасност, които са получени, както и 

системата на фирмата за проследяване на безопасността. Ако се подадат сигнали за опасения 

относно безопасността, регулаторните органи ги проучват и предприемат необходимите действия. 

Може ли биоподобното лекарство и неговото референтно лекарство да 

бъдат взаимнозаменяеми? 

Европейската агенция по лекарствата (EMA) оценява биоподобните лекарства с цел разрешение. 

Оценката на Агенцията не включва препоръки за това дали биоподобното лекарство трябва да се 

използва като взаимнозаменяемо с неговото референтно лекарство. При въпроси, свързани с 

преминаването от едно биологично лекарство към друго, пациентите трябва да разговарят със 

своя лекар или фармацевт. 


