
БИОПОДОБНИТЕ ЛЕКАРСТВА СА БЕЗОПАСНИ, ЕФЕКТИВНИ И ПО-

ЕВТИНИ 

 

Анализът на данните за периода 2012-2016 г. показва, че икономията 

на полския Национален здравен фонд, реализирана от прилагането 

на генерици, възлиза на 500 мил. злоти годишно (около 231 мил.лв). 

Наличието на пазара на биоподобни лекарства също води до 

икономии и едновременно с това доближава пациентите до 

съвременни терапии. 

 

 
Снимка: http://news.bnt.bg/bg/a/iskat-promyana-v-regulatsiyata-na-biolekarstva 

 

Според полски специалисти генеричните лекарства не се различават с нищо от 

съответните оригинални лекарства. Генериците съдържат същото активно 

вещество и следователно между тях не съществува разлика в терапевтично 

отношение. Прилагането им носи същите лечебни резултати, са споделили те по 

време на конференция, посветена на биоподобните лекарства във Варшава на 15 

ноември и организирана от Полския съюз на работодателите във 

фармацевтичната промишленост. 

Известно е, че възникването на понятията референтно и генерично лекарство, е 

свързано с процеса на регистрация на лекарствата. Лекарство, което се е появило 

първо на пазара, се обозначава като оригинално или референтно лекарство. 

Такова лекарство преминава през сложни процедури на верификация в рамките 

на клинични изпитания, която дава отговор на въпроса дали лекарството е 

ефективно и безопасно. 

Всяко следващо лекарство, което съдържа същото активно вещество, не трябва 

да повтаря изследванията, които са показали неговата ефективност и 

безопасност. Основа за регистрация на генеричното лекарство е декларацията, 



че неговото прилагане гарантира същото действие на активната субстанция в 

организма, както и оригиналното лекарство. 

 

Качество, безопасност, ефективност 

„Процесите на регистрация на генеричните лекарства са едни и същи в цяла 

Европа и оценяват качеството, безопасността и ефективността на лекарството, 

ръководейки се от отношението полза – риск“ – е твърдяла Анна Чиешлик, 

директор на Департамента по оценка на документацията на лечебните продукти 

URPL. 

Ако рискът е по-висок от ползите при употребата на дадено лекарство, то не се 

появява на пазара. Генеричните лекарства не трябва да преминават 

допълнително през клинични изследвания. Тяхното качество и безопасност са 

оценявани на основата на изследвания за биоеквивалентност. 

Обикновено оригиналното лекарство се ползва с 20 годишен защитен патент. 

След изтичането му продуктът може да бъде произвеждан и от други фирми, със 

същата активна съставка, но под друго име. 

„Случва се, обаче, фирмите да използват трикове, чиято цел е удължаване на 

защитния патент. Достатъчно е да се погледне, какви елементи са били защитени 

през 80-те години на XX век: основно приложение, лекарствени форми, процеси, 

полуготови продукти, търговски форми или съдържание. Десетилетие по-късно 

списъкът с опциите за патентоване нараства значително. Едно лекарство може 

да бъде защитено дори с 1300 патента“ е споменал Кжищов Копер, 

вицепрезидент на PZPPF, като е дал пример с патент № EP 695 719. Този патент 

е свързан със сухата субстанция на смес от алендронова киселина и лактоза, като 

пълнител. Патентът, предоставен през 2000 г. е бил анулиран шест години по-

късно. 

 

Има конкуренция, цените падат 

Основният фактор, който кара фирмите да играят с патентите, са печалбите, 

които носи със себе си монопола върху дадено лекарство на пазара. 

Едновременно с това появата на конкуренция с генеричните лекарства 

предизвиква снижаване на цените на оригиналното лекарство. Допълнително, в 

Полша законът за рефинансиране, е въвел изискването за намаляване на цената 

на всяко първо генерично лекарство спрямо оригиналното с 25%. В резултат на 

това се случва ако има няколко конкуриращи се продукта цената за клиента да 

падне с 80% в сравнение с първоначалната цена. 

Специалистите са изчислили, че в резултат на прилагане на генерици са спестени 

500 мил. злоти 

Ако става дума за делът на генеричните лекарства на пазара, Полша не прави 

изключение от другите развити страни: в САЩ делът на генериците достига 89%, 

във Великобритания 84%, в Германия – 81%, в Словакия и Холандия – 71%, в 



Полша той е е 69%. За съжаление нямам данни за България. По данни на някои 

електронни сайтове, през 2013 г. в България пазарния дял на генериците в бил 

54%. 

 

В ревматологията цените също са паднали 

Аналогични процеси протичат в сферата на биологичните лекарства и техните 

заместители биоподобните лекарства. 

Биологичните терапии, за разлика от синтетичните, са ефект от използването на 

живи клетки. Подобно на случая с генеричните лекарства и тук съществува 

опцията за разрушаване на монопола на оригиналното лекарство чрез 

осигуряване на достъп до биологичните биоподобни лекарства. 

Те съдържат същата активна субстанция, както и референтното лекарство и се 

използват за същите заболявания и в същите дози. Техният профил за 

безопасност и ефективност  е идентичен с оригиналните лекарства, което се 

потвърждава в рамките на процедурите по регистрация. 

Биологичните лекарства се смятат за прелом в лечението на ревматоидните 

болести, но тяхната цена се превръща в непреодолима бариера за много хора. 

Появата на пазара на биоподобните лекарства започна да снижава цените и този 

вид терапия вече става все по-достъпна за все повече хора. 

Например в Полша появата на конкуренция при биологичните лекарства е 

довело до снижаване на цената на терапията с adalimumab от 56,7 хил. злоти на 

39,9 хил. злоти, a с etanerceptem от 54,8 хил. злоти на 19,3 хил. злоти. 

Според последните данни на полския Национален здравен фонд лечението на 

РА и болестта на Крон с infliximab през 2013 г. е струвало 2126 злоти, а през 2017 

г. за същия продукт Фондът заплаща 1117 злоти. 

Благодарение на възможността да се отстрани монопола и да се въведат 

биоподобните лекарства, в ЕС продажбата на биологични лекарства е нараснала 

със 100%. 

 

Да се заменя или не 

Специалистите смятат, че не подлежи на съмнение ползата от използване на 

биоподобни лекарства, нито възможността за тяхната смяна. Същевременно 

някои противоречия събужда самата промяна на лекарствата по време на 

лечението, но тя трябва да бъде направена със съгласието на пациента. 

Наистина съществуват вече доста клинични изследвания, резултатите от които 

показват, че замяната на референтното лекарство с биоподобно не влияе „по 

никакъв начин на ефекта от и безопасността на лечението“. Същевременно няма 

доводи, че тази замяна би могла „да повлияе негативно на терапията“. 

Клиничния опит на някои полски специалисти с прилагането на биоподобни 

лекарства потвърждава, че „ефективността и толерантността към лечението с 



биоподобни лекарства е идентична на тези при оригиналните биологични 

лекарства“, смята проф. Хрицай. 

Приведен е пример с едно от изследванията, при които е наблюдавана замяната 

на биологичната терапия с биоподобно лекарство NOR-SWITCH. Изследването е 

финансирано от норвежкото правителство и в него са участвали 481 пациенти с 

РА, спондилит, псориатичен спондилит, вродено възпаление на дебелото черво, 

болест на Крон и хроничен псориазис. Изследването е потвърдило липсата на 

разлики в ефективността и безопасността при оригиналното и биоподобното 

лекарство, както и безопасността при замяна на едното с другото лекарство в 

процеса на лечение. 

 

*** 
Преведох и представям този материал, тъй като предоставя ясна, точна и 

разбираема за всеки информация за това, какво представляват генеричните 

лекарства, защо не е проблем да се прилагат в лечението на различни 

заболявания. Предоставена е и информация за т.нар. биоподобни лекарства, но 

по начин, който може да подведе – да се приеме, че биоподобните лекарства за 

генерици, а те не са такива. 

Едновременно с това в материала се открехва вратата към това, което наричам 

„опазаряване“ на здравеопазването – доминацията на икономическите фактори, 

стремежа към печалби и др. за сметка на здравето на човека, независимо, че в 

материала то често се споменава със загриженост. 

Трябва ясно да се подчертае, според мен, за пореден път: биоподобните 

лекарства не са генерици. Ето какво казва д-р Б. Борисов, анализатор, 

фармацевтична регулация: „Биоподобните лекарства не са генерични 

лекарства (к.м.-Б.И.), те съдържат същата молекула и имат същото 

международно непатентно наименование или т.нар генерично име, но реално за 

разлика от класическите генерични лекарства могат да имат съществени 

разлики в одобрените индикации честотата и вида на някои нежелани 

лекарствени реакции“. 

Възможно е да греша, но ентусиазмът, с който често се представят биоподобните 

лекарства, непрекъснатите уверения, че са идентични по своето действие, 

ефективност и безопасност с оригиналните биологични лекарства, ме кара да 

бъда твърде предпазлив и резервиран в оценката си за тях. Да, не съм 

специалист, но като потенциален ползвател на подобни лекарства, имам право 

да имам свое мнение и да го отстоявам. Още повече, че цитираното по-горе 

мнение е доста красноречиво и подкрепя моите съмнения.  

Не съм противник на биологичната терапия. Напротив, за разлика от 

много хора, мога да видя и да оценя по достойнство положителните резултати, 

които тя дава за рязкото подобряване на качеството на живот на хората с 



ревматоидни заболявания. Против съм административните бариери пред 

достъпа до този вид лечение. Не приемам дивашката доминация на НЗОК и част 

от ревматолозите, не приемам мачкането на хората чрез изисквани документи, 

висене с часове по опашки пред поредната комисия. Не приемам дребнавото 

искане на пари от страдащите хора. Против съм прекъсването на лечението с 

биологични лекарства не по медицински индикации, а поради административни 

бариери, издигнати пред хората, за да се пестят пари. 

Тук искам да отбележа и още един факт. „Превъзнасянето“ на която и да е 

терапия и подкрепата на това „превъзнасяне“ с данни от множество изследвания, 

също ме кара да ставам доста подозрителен, защото имам сериозни резерви към 

подобен род изследвания и представяните от тях резултати. Винаги е възможно 

данните от подобни изследвания да бъдат „масажирани“ в желаната посока. 

И накрая искам да припомня, че като социолог, аз уважавам много повече 

мнението на изследователи като Айвън Илич или публицисти като Марко 

Пицути, както и мнението на не един и двама лекари, за възможностите на 

медицината да лекува и за доминацията на фармацевтичния бизнес в 

медицината и здравеопазването с една единствена цел: безогледното трупане на 

печалби. Не случайно на 18 ноември написах следните мисли във фейсбук 

поредицата си „Мислички“:  

„Съвременната медицина много често е по-опасна за вашето здраве от самата 

болест“ и  

„Ако парафразирам Бертран Ръсел трябва да кажа, че съвременната медицина е 

напреднала толкова много, че почти няма здрави хора“. 
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