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БИОПОДОБНИТЕ ЛЕКАРСТВА – 
КАЧЕСТВА, ПРОВЕРКА И ЕФЕКТИВНОСТ 

 

 
 

Известно е, че т.нар. биоподобни (или биосимилари) лекарства 
навлизат все по-широко в клиничната практика при лечението на 
множество автоимунни заболявания. Те са заместители на 
оригиналните биологични лекарства и се появяват в терапевтичната 
практика след изтичане срока на патента на оригиналите. Резултатите 
от изследванията и натрупания клиничен опит при прилагането на 
биоподобните лекарства показват, че въпреки първоначалните 
съмнения заместителите са се също толкова успешни и безопасни, 
колкото са референтните лекарства. 

 

 

 

 



 
2 

 

В публикация на QuintilesIMS Institute1 от края на 2016 г. се отбелязва, че 
популярността на биоподобните лекарства е резултат преди всичко от 
тяхната значително по-ниска цена спрямо цената на оригиналните 
биологични лекарства. 

 

 

Разликите са пренбрежимо малки, според полското 
министерство на здравето 

 

 

 

В Полша липсва, а доколкото ми е известно и в България, ясна регулация 
за използването на биоподобните лекарства и тяхната замяна. Известно е 
обаче, становището на полското здравно министерство по тези въпроси, 
което е представено в съобщение на институцията и публикувано през 
април 2014 г., когато в полската клинична практика е въведено 
биподобното лекарство infliksymab. 

В това съобщение се казва, че „Министърът на здравето е на мнение, че е 
допустима замяната на лекарства, съдържащи infliksymab на всяко 
равнище на терапията”( Wróbel 2017). Министерството на здравето в 
Полша се позовава и върху мнението на ЕК и Европейската агенция по 
лекарствата (EMA), според което „активното вещество на биоподобното и 
неговото референтно (оригиналното) лекарства, е по същество едно и 
също, макар че е възможно да има малки разлики, които са резултат от 
                                                           
1 https://morningconsult.com/wp-content/uploads/2016/12/QuintilesIMS-Institute-Global-
Outlook-FINAL.pdf 
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сложната структура и методи на производство на двата медикамента”(пак 
там). Заключението е било, че тези разлики не са клинично значими. 

Според сегашния полски здравен министър Константин Радживил 
разделението на референтни и биоподобни лекарства не е необходимо. 
Лекарят трябва да бъде мотивиран да прилага рационално от гл.т. на 
цената лечение, вместо на да се базира на разделението на референтни, 
генерични и биоподобни лекарства, се отбелязва в публикацията на 
QuintilesIMS Institute. 

Проф. Еигениуш Кухаж, председател на Полското ревматологично 
дружество (PTR), признава, че в сферата на релацията биологични-
биоподобни лекарства могат да се чуят множество и не рядко крайни 
мнения. Той обяснява следното. Биологичните лекарства в съвременното 
значение на тази дума, представляват сложни белтъчни субстанции, 
създавани от специално подготвени живи клетки, култивирани извън 
организма. Структурата на белтъка, първоначално определена 
последователност от аминокиселинн части, е подложена на последваща 
модификация и все още е непредвидима за нас. Ето защо всички трябва да 
си дават сметка, че биологичните лекарства, дори от един производител, 
не са до край еднакви, макар че разликите обикновено нямат значение за 
ефективността и безопасността на прилагания медикамент (Wróbel 2017).  

 

 

 

Интересен факт е това, че натрупването на поредните производствени 
промени води до там, че днес дори произвежданият оригинален 
биологичен продукт е de facto биоподобно лекарство спрямо това, което е 
било основа за регистрация преди години, въпреки еднаквото търговско 
наименование и същия производител – казва проф. Кухаж.  Според него 
понятията „референтно лекарство“ и „биоподобно лекарство“ не са 
медицински определения, а само административно-правни или търговски 
(пак там). Те носят единствено информацията, че едното лекарство е било 
въведено на пазара първо, а друго лекарство е произвеждано от друг 
производител. 
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Десетилетие натрупан опит 

 

 

 

Смята се, че ендокринолозите имат голям опит в прилагането на 
биоподобни лекарства, които лекуват децата с нисък раст с somatotropin, 
или хормон на растежа (HGH). „Ефектите от лечението не се различават 
от тези, които наблюдавахме, използвайки оригиналното лекарство“ (пак 
там). Според полските ендокринолози замяната на биологичното 
лекарство с биоподобно е допустимо и това не води след себе си негативни 
последици за болния. Според доц. Миечислав Шалецки – ръководител на 
клиника по ендокринология, прилагащ от 10 години биоподобното 
лекарство somatotropin, в началото лекарите са имали съмнения относно 
биологическата еквивалентност на HGH, както и за безопасността при 
прилагането му. Особено по отношение на страничните ефекти при две 
групи пациенти: 

(1) лица, при които е необходимо много голямо внимание – деца с 
бъбречна недостатъчност, а в бъдеще подходящи за бъбречна 
трансплантация; 

(2) това са деца, при които лечението е започнато много рано, през първите 
шест месеца от живота, т.е. пациенти с вроден хипотиреоидизъм 
(намалена функция на щитовидната жлеза) или синдром на Prader-Willi.  

Според доц. Шалецки дори и ри тези две групи пациенти не са 
наблюдавани по време на терапията въздействия, които могат да 
предизвикат безпокойство. 



 
5 

 

През май тази година в списанието Drug Design Development and Therapy, 
е публикувана статия (Borrás Pérez и кол. 2017), в която е направен обзор 
на 10-годишния клиничен опит при използването на биоподобния 
хормон на растежа (rhGH) „при деца, на основата на рандомизирано 
изследване, проведено в клиниките в Испания, Германия, Франция и 
Полша“( Wróbel 2017). 

От анализа, сравняващ клиничната ефективност и безопасност на 
прилаганите биосимилари versus оригиналното лекарство при деца, 
излиза, че не е наблюдавана никакво негативно влияние върху процеса на 
лечение. Авторите правят извода, че клиничната практика е позволила да 
се приемат адекватни изследователски процедури, предхождащи 
утвърждаването на лекарството за приложение. 

 

 

Равнището на риск остава без промяна 

 

 

 

Според доц Ярослав Киеркуш от Клиниката по гастроентерология, 
хепатология, смущения в храненето и педиатрия в Института-Паметник 
Център на детското здраве, досегашния опит, натрупан в клиниката 
показва, че „биоподобните лекарства могат безопасно да се използват 
също и при деца с неспецифини възпалителни заболявания на червата с 
тежко протичане. На тези пациенти е давано биоподобно лекарство на 
infliksymab“ ( Wróbel 2017). Според полския специалист след 3,5 години 
прилагане на двата препарата не се наблюдава разлика в ефективността и 
безопасността между биоподобния и референтния infliksymab. Доц. 
Киеркуш и екип от споменатата клиника са едни от първите лекари в 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Borras%20Perez%20MV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28553080
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Европа, започнали да прилагат биоподобно лекарство при децата. Той е и 
един от основните автори на пионерското изследване по тези въпроси в 
сферата на гастроентерологията (пак там). 

Това проспективно изследване (Sieczkowska, Jarzębicka i in. 2016) е 
обхванало 32 педиатрични пациенти с диагностицирана болест на 
Leśniowski-Crohn (и 7 с язвен колит на дебелото черво). Децата с болест на 
Leśniowski-Crohn са пирели от 4 до 29 дози референтен infliksymab, след 
което е направена замяна с биоподобно лекарство. Ефективността и 
безопасността на приложение е оценявана средно след осем месеца от 
момента на замяната, а броя на инфузиите през този период най-често е 
пет. След обобщаване на периода на наблюдение при 28 от 32 пациенти, 
т.е. при 88%, е потвърдена ремисия (пак там). Според авторите резултатите 
от изследването са показали, че „замяната на оригиналното лекарство с 
биоподобно не повишава риска от странични ефекти или загуба на 
отговор“, казва доц. Я. Киеркуш. 

 

 

Налице са все повече изследвания 

 

Същият специалист признава, 
че когато е въвеждал в 
терапевтичния процес 
биоподобното лекарство, е 
имал съмнения основно за 
това, че биоподобния 
infliksymab по това време е бил 
изследван само в 
ревматологията и резултатите 
от тези изследвания с били 
екстраполирани върху 

показания в гастроентерологията. 

Днес вече са факт множество изследвания, които потвърждават 
ефективността и безопасността на биоподобните лекарства. Едно такова 
изследване е норвежко (Results from a 52-Week Randomized Switch Trial in 
Norway; резултатите от него са представени през ноември 2016 г. по време 
на конгрес на Американския колеж по ревматология – ACR), при което са 
наблюдавани възрастни пациенти с възпалителни ревматоидни 
заболявания: болест на Бехтерев, РА, псориатичен артрит, псориазис и 
болест на Крон и язвен колит. Пациентите с гастроентерологични 
заболявания са били около половината от изследваните лица. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sieczkowska%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26721942
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sieczkowska%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26721942
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Всичко наблюдавани лица са били лекувани с оригинално лекарство 
преди да бъдат включени в изследването. По време на 52-седмичното 
изследване 240 пациенти са продължили да бъдат лекувани с референтно 
лекарство, а 241 са били „поставени” на биоподобно. „Липса на действие е 
наблюдавано при 26,2% от пациентите, приемащи оригинално лекарство 
и при 29,6% от приемащите биоподобно лекарство. Изводът от 
изследването звучал така: биоподобния infliksymab не е по-лош от 
оригиналния. В изследването не са забелязани също разлики в проявата на 
странични ефекти“ ( Wróbel 2017). 

Подобни са резултатите от по-ранното изследване PLANETRA, 
представени по време на конгреса на ЕУЛАР през април 2014 г. 
Изследваните лица с били над 500 пациенти, а биоподобния infliksymab е 
дал сравними с референтния препарат резултати след 54 седмици. 

 

 

Цената е по-ниска 

 

„Проблемът за замяната на лекарствата 
е относително нов, но не го считам за 
клинично много съществен. 
Аналогично не съм забелязал разлики в 
ефективността и безопасността при 
използването на определено 
биологично лекарство, предписвано на 
болния от близо 20 години, макар че тези 
лекарства много се промениха за това 
време. Добре е че Европейската агенция 
по лекарствата (EMA) от рано се 
погрижи за въвеждането на адекватни, 

доста стриктни предписания, регулиращи производството и 
регистрацията на биологични лекарства“ – казва проф. Еугениуш Кухаж 
(Wróbel 2017). 

Според него обогатяването на гамата от биологини и биоподобни 
лекарства е желано, защото това снижава цената. Цената наистина пада – 
например след въвеждане на биоподобния infliksymab на полския пазар, 
цената му се е понижила с около 40%, като същевременно с толкова е 
нараснал броя на децата, които могат да бъдат подложени на това лечение, 
а разходите остават на нивото от преди 3-4 години. 

Същата е ситуацията със somatotropin. Години наред върху цената на 
медикамента не е оказвало влияние дори промяната в курса на валутата, а 
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днес цената му релативно се снижава. Това от своя страна е дало 
възможност, както да се включват повече болни на такова лечение, така и 
да се въведат нови терапевтични програми, защото разходите остават 
същите. 

 

 

Смекчена и позитивна позиция 

 

Днес може да се приеме, че мнението на 
институциите, отговорни за безопасността 
при прилагането на биоподобни лекарства се 
смекчава и е по-позитивно. 

Точно такова е общото усещане в изразеното 
по време на конгреса на European Crohn’s and 
Colitis Organisation - ECCO през ноември 2016 
г. във Виена становище (ECCO 2017), 
отнасящо се до биоподобните лекарства, 
прилагани при лица с неспецифични 
възпалителни заболявания на червата. 

Консенсусът е взел предвид препоръките, 
основани върху насоките на EMA и 
наличните научни доказателства. Най-
важните заключения са следните: 

„• Ако биоподобното лекарство е регистрирано в ЕС, то е смятано за също 
толкова успешно, както и референтния продукт, ако е прилагано в 
съотвествие с ChPL; 

• Замяната на оригинала с биоподобно при пациенти с възпалителни 
заболявания на червата е приемливо; очакват се следващи изследвания, 
които носят доказателства, за ефективността и безопасността на 
биоподобните лекарства; 

• Смяната на оригиналното лекарства изисква сериозно обсъждане с 
пациента и изясняването на равнозначността на биоподобното 
лекарство“ (Wróbel 2017). 

Известната предпазливост, която се съзира в и придружава и това мнение, 
произтича основно от факта, че абсолютна сигурност по отношение на 
прилагането на биологичните лекарства като цяло (а не само на 
биоподобните), вероятно ще бъде получена в бъдеще. 

EMA е задължила лекарите да създадат регистри и да следят за 
безопасността на пациентите, които се лекуват с биологични лекарства. 
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Такива регистри се водят в Полша. За България нещата не са толкова ясни 
– поне за мен. Това, което знам, е че в изпълнителната агенция по 
лекарствата може да се докладва ако дадено лекарство показва страничен 
ефект и това може да го прави не само лекар. Според специалистите 
подобни регистри ще дадат възможност след 20-30 години дефинитивно 
да се говори за дълготрайните последици. Днес с голяма степен на 
убеденост може да се твърди, че ползите за пациентите са много повече от 
рисковете. И това се потвърждава от множество изказвания на българи с 
ревматоидни заболявания на биологична терапия. 

Според проф Е. Кухаж „Сигурни сме, че съвсем скоро ще можем 
даразполагаме с повече достоверн научни изследвания и с по-голям личен 
клиничен опит, а особено голяма надежда в тази област дават регистрите 
на ревматоидните заболявания, в т.ч. регистъра на Полското дружество по 
ревматология. С други думи, клиничната практика ще верифицира 
днешните противоречия“. 

 

*** 

 

 

 

И така, къде е дилемата: биологично срещу биоподобно лекарство? Или: 
биологично или биоподобно лекарство. 

Струва ми се, че несигурността на хората се поражда от факта, че когато 
става дума за биоподобни лекарства на преден план винаги изпъква преди 
всичко по-ниската цена на продукта и едва след това става дума за 
неговите лечебни качества. А това винаги поражда съмнения за 
финансови интереси вместо за грижа за здравето. 



 
10 

 

Едва ли има здравимислещ човек в България, който да не споделя мисълта 
на П. Клемънт от романа му „Процедурата: „... нямам нищо против 
здравеопазване, съобразено с разумни разходи. Против съм обаче 
разходите да са това, което определя развитието на здравеопазването“. 
Най-вече поведението на НЗОК, а и донякъде споменатия по-горе 
общоевропейски подход, за съжаление, навяват сериозни съмнения, че 
само и единствено разходите за здраве са това, което определя развитието 
на здравеопазването. Дано да греша..., но едва ли. 

 

Източник: Wróbel, Piotr (2017) Jak się sprawdzają leki biopodobne - opinie 
ekspertów, wyniki badań. W Rynek Zdrowia z 27 maja 2017 
http://www.rynekzdrowia.pl/farmacja/jak-sie-sprawdzaja-leki-biopodobne-
opinie-ekspertow-wyniki-badan,173215,6.html 
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