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ЗА БИОЛОГИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ: 

ФАКТИ И МИТОВЕ 
 

В ЕС около 25%-30% от пациентите използват биологични 

препарати. В Полша този относителен дял е едва 1-3%. За България 

нямам никакви данни, а и едва ли някой има. Причините за това са 

много и за тях пише проф. Витолд Овчарек. 

● Въвеждането на биологични терапии беше пробив в лечението на 

много заболявания, включително автоимунни заболявания; 

● Една от бариерите, възпрепятстващи по -широкото използване на 

биологични лекарства в Полша, е ограниченото доверие на някои 

пациенти и лекари. В България още по-важна причина са 

финансовите разходи за тези терапии. 

● Проф. Витолд Овчарек, началник на дерматологичната клиника на 

Военномедицинския институт, пише за митовете и фактите, 

свързани с биологичното лечение. 

 

Биологичното лечение. Факти и митове 
Биологичното лечение е един от съвременните методи на лечение с профил на 

ефективност и безопасност, оценен в клиничните изпитвания и ежедневната 

практика. Въвеждането на тези терапии беше пробив в лечението на много 

заболявания, включително автоимунни заболявания. 

За съжаление в Полша малка група пациенти все още се възползват от 

биологични терапии. В Европейския съюз процентът на пациентите, 

лекувани с биологични лекарства, достига приблизително 25-30%, в Полша е 

само 1-3%. Както споменах по-горе такава информация за България едва ли е 

налична. Има много причини за сегашното състояние на нещата. От една 

страна, те са резултат от системни ограничения, включително изискванията на 

лекарствените програми, при които се възстановяват разходите за 

биологичните терапии.  

От друга страна, проблемът е ограниченото доверие на някои пациенти 

и лекари в тези терапии, които все още са заобиколени от много 

митове. Затова през юни 2021 г. се формира коалиция „Рецепта за бъдещето“. 

Нейната цел е да подобри достъпа до биологични терапии в три области: 

дерматология, гастроентерология и ревматология.  

Като част от образователната мисия, изпълнявана от Коалицията, проф. Витолд 

Овчарек, ръководител на Дерматологичната клиника на Военно-медицинския 

институт във Варшава, един от членовете на Коалицията, обяснява митовете за 

биологичните терапии, които най-често се срещат при разговор с пациенти.  
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МИТ:  

Биологичното лечение може да се използва като 

заместител на стандартната терапия 

 

В Полша биологичното лечение при хронични възпалителни заболявания като 

псориазис, псориатичен артрит (PsA), ревматоиден артрит (RA) или болест на 

Crohn в момента се рефинансира в рамките на т.нар. лекарствени програми. Те 

се реализират в центрове за биологично третиране. В България достъпа до 

биологично лечение е сравнително по-облекчен. 

Според настоящите клинични насоки биологичното лечение не е на първа 

линия на лечение при повечето възпалителни заболявания. Обикновено 

пациентът започва терапия с класически лекарства. Такова лечение е 

ефективно и в същото време се понася добре от голяма група пациенти. При 

някои ревматоидни заболявания е по-добре да се включи биологична терапия 

веднага след поставяне на диагнозата, което в голяма степен гарантира 

дългосрочна ремисия. И българските ревматолози много добре знаят това.  

Тези, които не реагират на такова лечение, въпреки използването на 

подходящи дози и за достатъчно дълго време (често в продължение на 3-6 

месеца), могат да бъдат насочени към биологични терапии или синтетични 

лекарства от по-ново поколение. За съжаление в момента няма налични 

алгоритми (Ако имаше си задавам въпроса за какво са лекарите. Доминацията 

на алгоритмичния начин на лечение убива изкуството на лечение и превръща 

медицината в най-обикновена, но скъпо платена стока или услуга), които да 

покажат кое лечение ще бъде ефективно за даден пациент. Следователно групи 

експерти разработват терапевтични пътища и препоръчват специфична 

последователност от употреба на лекарства.  

 

Следователно биологичното лекарство не замества 

класическото лекарство и обикновено представлява последваща 

линия на лечение. Както класическите, така и биологичните и по-новите 

синтетични лекарства, споменати в клиничните указания, са стандарт 

при хронични възпалителни заболявания. 

 

 

МИТ: 

Биологичното лечение е нова, неизследвана терапия 

 

Пациентите често свързват израза „иновативна терапия“, за каквото минава 

биологичното лечение, като напълно нова и по този начин не напълно 

проучена терапия. Междувременно лекарствените биологични продукти, 
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произведени по методите на генното инженерство, започнаха да се появяват 

още през 80 -те години на миналия век. 

Инсулинът, широко известен днес, е първото биологично лекарство, 

произведено по образа на естествения човешки инсулин, използвайки методи 

на рекомбинантна ДНК. Прилагането на генното инженерство за 

производството на лекарства им осигури ново качество и по -голяма 

безопасност на терапията. Нещо повече, това също направи възможно 

производството на протеини с различна структура. Първите биологични 

лекарства, като инсулин, са прости протеини, чиято структура и функция 

съответстват на естествените протеини, открити в човешкото тяло. 

След това са били проектирани по-сложни структури – биологични лекарства, 

които имат структурата на протеин, но не са копие на протеините, които се 

срещат естествено в организма. Задачата на лекарствата, проектирани по този 

начин, е да разпознават анормални клетки или да блокират някои пътища на 

имунната система. Инхибиторите TNF алфа са пример за такива сложни 

лекарства, използвани при лечението на отделни хронични възпалителни 

заболявания. Вече съществува 20-годишен опит в използването им. 

 

Безопасността на биологичното лечение се потвърждава от факта, че те 

се използват в много области на медицината, например в: дерматология, 

гастроентерология, ревматология, но също така и в неврологията, 

кардиологията и ендокринологията. Те се използват в терапията не само 

на възрастни, но и при деца. Смята се, че този динамично развиващ се клон 

на фармакологията и медицината ще доминира на пазара и до 2025 г. близо 

70% от новорегистрираните лекарства ще бъдат биологични продукти. 

 

Също така си струва да се помни, че биологичните лекарства, за да бъдат 

одобрени за употреба при пациенти в Европейския съюз или САЩ, трябва да 

получат одобрението на Европейската агенция по лекарствата (EMA) или 

Администрацията по храните и лекарствата (FDA). 

 

ФАКТ: 

Биологичните лекарства могат да доведат до трайна 

ремисия 

 

Хроничните възпалителни заболявания като псориазис, ревматоиден артрит 

или болест на Crohn са група автоимунни заболявания, при които се използват 

сложни биологични лекарства (главно моноклонални антитела). Те обикновено 

се прилагат, когато класическите терапии не са донесли очакваното подобрение 
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на здравето. Биологичните лекарства предоставят на тези пациенти шанс да 

постигнат дългосрочна ремисия на болестта. 

Овладяването на болестта, забавянето или дори спирането на нейното 

прогресиране намалява риска от усложнения, включително тези на сърдечно -

съдовата система. 

 

Целта на всяко лечение сега е да се постигне дългосрочна и пълна ремисия на 

болестта. Благодарение на развитието на медицината, включително 

биологичните лекарства, тя може да бъде постигната при все по-голям 

брой пациенти. Пациентите постигат толкова добро здраве, че могат да 

се върнат към нормалното функциониране, социалния живот или към 

работата си. 

 

 

МИТ: 

Биологичното лечение не предизвиква нежелани 

странични ефекти 

 

Всяко лекарство има и противопоказания за употребата му и може да причини 

някои нежелани странични ефекти или нежелани въздействия. Това не 

означава, че те трябва да се появят при всеки пациент. Влиянието на 

лекарството зависи от много фактори, като например общо здраве, начин на 

живот и среда на живот и др. 

Безопасността на терапията зависи не само от активното вещество, съдържащо 

се в самото лекарство, но и от правилния подбор на лекарството за пациента 

(например неговите съпътстващи заболявания), както и от контрола и 

наблюдението на пациента. Понякога пациентът трябва да „провери“ повече от 

една терапия, за да се намери тази, която най-добре му подхожда, тоест 

ефективна и добре поносима. „Добрият“ стар принцип в медицината: проба – 

грешка. Опитват лекарят и пациентът, грешката е само за пациента. 

Струва си също да се помни, че както документите за регистрация на лекарства, 

така и клиничните указания определят кой поради противопоказания не трябва 

да се лекува с дадено лекарство и при кого подобна терапия е относително 

безопасна. Тези документи също описват предпазните мерки, които трябва да се 

вземат, за да не се излага пациента на ненужни рискове. 

 

ФАКТ: 

Биологичното лечение е широко достъпно в Полша 
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Трудно е да се отговори еднозначно на това твърдение. От една страна, той е 

достъпен за полските пациенти като част от лекарствените програми. От друга 

страна, сложният и дълъг път на класификация, възможността за получаване 

на това лечение само в определени центрове (често на мили от мястото на 

пребиваване на пациента), затрудняват достъпа до лечение. 

 

Защо пациентите се отказват от биологично 

лечение 
В някои случаи, когато разглеждат пътя на одобрение за лечение с 

биологичното лечение, пациентите предпочитат да не го предприемат, а 

пациентите по време на него – да се откажат. Факт е, че програмите за 

лекарства в Полша ограничават правилата, от които пациентите могат да се 

възползват за биологичното лечение. 

Въпреки това, поради продължителността на процеса на одобрение, пациентите 

не трябва да се отказват. В крайна сметка целта му е да спре болестта и да 

подобри здравето, качеството на живот и да увеличи шансовете за връщане към 

нормалното функциониране. Пациентите могат да потърсят подкрепа от своя 

лекар и от пациентски организации, които благодарение на своя опит ще могат 

да подкрепят този процес на биологично лечение.  

Безспорен факт е, че в България достъпа на пациентите до биологични терапии 

е значително по-улеснен. 

Източник: WOK (2021) Leczenie biologiczne. Fakty i mity. Prof. Witold Owczarek 

rozprawia się ze stereotypami. Źródło: Prof. Witold Owczarek, Rynek zdrowia z 29 

lipca 2021 11:30 
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