
   Биоподобните лекарства – митове и реалност 



Биологичните лекарства са променили коренно лечението на 
редица инвалидизиращи и животозастрашаващи заболявания 

 Биологичните лекарства: 

• включват широка гама продукти, като ваксини, кръв и кръвни продукти, алергени, соматични 
клетки, генни терапии, тъкани и рекомбинантни терапевтични протеини 

• са високоспециализирани и таргетни терапии 

• помагат за лечението или превенцията на редица редки и тежки заболявания, включително: 

Онкологични 

заболявания 

Артрит Псориазис Нарушения на 

растежа 

Възпалителни 

храносмилателни 

нарушения 

Диабет 

Източници: FDA. Vaccines, Blood & Biologics. Available at: http://bit.ly/2AYocKr . Accessed December 2017. 

Биологичните лекарства се разработват въз основа на задълбочено разбиране на  

биологията на заболяването 

http://bit.ly/2AYocKr


Ерата на биологичните лекарства 

Биологичните лекарства съдържат едно 
или повече активни вещества, 
произведени или получени от 
биологичен източник1 

Микрохетерогенността е обичайна и се 
наблюдава в рамките на една или 
между различните партиди на един и 
същ биологичен продукт4 

Строгият контрол по време на 
производството гарантира 
безопасността и ефективността на 
биологичните лекарства4 

Вариабилността на живите организми  
допринася за микрохетерогенността3 

Източници: 1. EMA. Biosimilar medicines. Available at: http://bit.ly/1PCppri. Accessed July 2017; 2. International Alliance of Patients’ Organizations. Briefing paper on Biological and Biosimilar Medicines 2013. Available at: http://bit.ly/2qZm7N1. Accessed July 2017; 
3. Gudat U. Pharma Horizon 2016;1:35–38; 4. EC/EMA. Biosimilars in the EU – Information guide for Healthcare Professionals 2017. Available at: http://bit.ly/2qXnNpI. Accessed July 2017; 5. Kinch MS. Drug Discov Today 2015;20:393–8.  

Биологичните лекарства са се 
превърнали в незаменим инструмент 
в съвременната медицина5 

Биологичните лекарства са толкова 
сложни, че обикновено не могат да 
бъдат синтезирани чрез 
конвенционални методи2 



Застаряването на населението увеличава натиска 
върху здравните системи 

 Очаква се между 2015 и 2030 г. броят на 
хората в света на 60 и повече години да 
се увеличи с 56% - от 0,9 млрд. на 1,4 
млрд.1 

 Очаква се до 2050 г. това население да 
се увеличи до почти 2,1 млрд.; над два 
пъти повече в сравнение с 2015 г.1 

Източници: 1. United Nations. World Aging Report. Available at: http://bit.ly/1Y2LeF4. Accessed July 2017; 2. Centers for Disease Control and Prevention. Healthy Aging at a Glance 2011. Available at: http://bit.ly/2ptzYJS. Accessed July 2017. 

Фигурата е адаптирана от Световния доклад на ООН за застаряване на населението1 

Приблизително 80% от хората на 60 и повече години имат поне едно хронично заболяване2 

Global population aged 60 years or over 
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Употребата на биологични лекарства постоянно 
нараства с всяка година 

 Очаква се биологичните 
лекарства да съставляват 30% от 
общия брой нови лекарствени 
продукти, пуснати на пазара 
между 2016 и 2020 г. .1 

Източници: 1. QuintilesIMS Institute for Healthcare Informatics. Global Medicines Use in 2020: Outlook and Implications. 2015. Available at: http://bit.ly/1H9Nze3. Accessed July 2017;  
2. Blackstone EA, Joseph PF. Am Health Drug Benefits 2013;6:469–78; 3. QuintilesIMS Institute for Healthcare Informatics. Delivering on the Potential of Biosimilar Medicines. 2016. Available at: http://bit.ly/2q0bV2L. Accessed July 2017. 

 Разходите за биологични лекарства 
могат да достигнат до 100 000 щ.д. 
годишно на пациент, което оказва 
неблагоприятно въздействие както 
върху избора на лечение на пациента, 
така и върху здравната система2 

 До 2020 г. на развитите пазари 
ще има нови възможности за 
биологично лечение на 
редица заболявания1 

 Ограничените условия за 
финансиращите институции водят 
до редица инициативи, които 
имат за цел да ограничат 
увеличаването на бюджетите за 
здравеопазване3 

Финансиращите институции се стремят да осигурят и запазят достъпа до най-съвременни лекарства, 

но също така трябва да гарантират дългосрочната финансова устойчивост на своите здравни системи3 



Растежът на биологичните продукти продължава да изпъква пред общия растеж 
на пазара и има сериозно отражение върху разходите 

Подобна тенденция поставя допълнителен финансов натиск върху бюджетите за здравеопазване 



Биоподобни лекарства —  
отговор на проблема с разходите 

Решаването на проблема с повишаващите се цени на биологичните лекарства е 

приоритет за правителствата и здравните системи в цял свят.  

Биоподобните лекарства осигуряват по-икономически ефективни биологични 

терапии, но какво представляват биоподобните лекарства и как отговарят на това 

предизвикателство? 



При липса на конкуренция биологичните лекарства представляват 
огромна финансова тежест за здравните системи в цял свят 

Целевият* пазар на биоподобни лекарства в САЩ и петте най-големи пазара в Европа, 2016–2020 г.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потенциални икономии в   

САЩ 

250 млрд. щ.д.*** 

 С въвеждането на конкуренция реализираните икономии могат да бъдат използвани за 
лечение на нуждаещи се пациенти в Европа и САЩ, на които в момента се отказва 
достъп до биологични лекарства 

Потенциални икономии на 

Франция, Германия, 

Италия, Испания и 

Обединеното кралство:  

50 млрд. щ.д.** 

Бележки: *Целевият пазар се изчислява на база прогнозен ръст на пазара на оригинални лекарствени продукти без навлизане на биоподобно лекарство. Процентът на растеж се базира на историческия растеж и анализа на 
лекарствените аналози. **Обменен курс: Обменен курс: 1 евро = 1,091 щ.д. *** The $250 Billion Potential of Biosimilars, Express Scripts Int’l (April 23, 2013). Available at: http://bit.ly/2qYIu4Z . Accessed December 2017 
Източници: 1. QuintilesIMS Institute for Healthcare Informatics. Delivering on the Potential of Biosimilar Medicines. 2016. Available at: http://bit.ly/2es03mY. Accessed July 2017. 
2. Lynch C. Pharma Horizon 2016;1:2–3. 
 

Биоподобните лекарства вече са осигурили икономии от около 1,6 млрд. щ.д. само на 

петте най-големи пазара в Европа2 

http://bit.ly/2qYIu4Z
http://bit.ly/2es03mY. Accessed July 2017


Европа е първият регион в света, където е разработена рамка 
за биоподобни лекарства 

 Биоподобното лекарство е биологично лекарство, разработено така, че да бъде много 
сходно със съществуващ биологичен медикамент („референтен продукт“)1 

 Биоподобните лекарства могат да се предлагат на пазара след изтичането на всички 
законови периоди на ексклузивност и срокове на права на интелектуална собственост за 
референтния продукт1  

 През 2004 и 2005 г. Европа е първият регион в света, където е разработена правна, 
регулаторна и научна рамка за одобряване на биоподобни лекарства2 

 За период от 10 години рамката на ЕС премина от научен концептуален подход към 
научен подход, основан на знанието3 

 От 2006 г. одобрените от ЕС биоподобни лекарства вече са формирали безопасен 
клиничен опит от над 700 млн. пациенто-дни 1 

 

Източници: 1. Medicines for Europe: Biosimilar Medicines clinical use Available at:  http://bit.ly/2j0EJGt Accessed December 2017; 2. EMA Biosimilar Guidelines. Available at: http://bit.ly/2ryTPpM. Accessed July 2017;  3. Weise M. Evolving landscape on 
data requirements to demonstrate biosimilarity – The EU perspective. Presented at 14th Biosimilar Medicines Group Conference, London 2016. Available at: http://bit.ly/2qATrsQ. Accessed July 2017.  

Европа първа разработва, лицензира и предлага биоподобни лекарства на пазара 2 



Биоподобни лекарства —  
ангажимент за високи научни постижения 

С биоподобните лекарства пациентите и изпълнителите на медицинска 

помощ се възползват от висококачествени и ефикасни терапевтични 

алтернативи. 

Но как се разработват биоподобните лекарства и как се гарантира 

тяхната ефикасност и безопасност? 



Биологичните лекарства демонстрират естествена степен на 
незначителна вариабилност (микрохетерогенност), която подлежи на 

строг контрол1 

Източници: 1. Schneider C. Ann Rheum Dis 2013;72:315–8; 2. Gudat U. Pharma Horizon 2016;1:35–38; 3. Weise M, et al. Blood 2012;120;5111–7.     

Биологичните лекарства се 
произвеждат в живи 
организми и се пречистват 
чрез сложни производствени 
процеси2 

Биологичните лекарства са 
съставени от сравнително 
големи и често изключително 
сложни молекулни 
субстанции3 

При всяко биологично лекарство се 
наблюдава микрохетерогенност, 
дори между различни партиди на 
един и същ продукт. Тази обичайна 
характеристика подлежи на строг 
контрол3 
 

Хетерогенността на биологичните лекарства не само отразява естествената изменчивост 

на тези молекули, но и промените в производствения процес1,3 



Производственият процес на биологичните лекарства  
се променя през целия им жизнен цикъл1,2 

В производствения процес на едно биологично 
лекарство много често се наблюдават промени, които 
могат да включват:3 

 Усъвършенстване на процеса 

 Повишаване на производителността 

 Нови методи на пречистване 

 Промяна на клетъчна линия 

 Промяна на производствения обект 

След всяка промяна трябва да се извършва сравнително 
изпитване, за да се гарантира поддържането на 
безопасността и ефикасността в различните варианти на 
едно и също биологично лекарство4 
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Брой производствени промени за моноклонални 
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Източници: 1. McCamish M, Woollett G. Clin Pharmacol Ther 2012;91:3:405–17; 2. Vezér B, et al. Curr Med Res Opin 2016;32:829–34; 3. Schiestl M, et al. Nat Biotechnol 2011;29:310–2;   
4. ICH Q5E guideline on comparability of biotechnology-derived products after a change in the manufacturing process. 2016. Available at: http://bit.ly/2pSMkfV. Accessed July 2017;  
5. McCamish M, Woollett G. mAbs 2011;3:209–17; 6. McCamish M, Woollett G. Clin Pharmacol Ther 2013;93:315–7.    

Фигурата е адаптирана от  Vezér et al. 20162 

Приемливата вариабилност на референтното биологично лекарство през жизнения му цикъл 

определя правилата за разработване на биоподобни продукти5,6 



Разработването на биоподобни лекарства е целево-ориентирано, 
сравнително и следва поетапен подход1–3 

Разработване на пълния 

производствен процес на 

биоподобното лекарство 

Чувствителността на in vitro 
характеризирането продължава да се 
подобрява и за някои методи се е 
увеличила 10 млн. пъти между 1990 и 
2011 г.4 

Разработването на производствения 
процес на биоподобни лекарства е 
повтаряща се процедура,  чрез която 
качеството на продукта редовно се 
анализира1,2 

Профилът на качество, неклиничният, 
фармакокинетичният (ФК)/ 
фармакодинамичният (ФД) и клиничният 
профили на биоподобното лекарство се 
сравняват последователно с референтния 
продукт1,2 

Източници: 1. FDA. Available at: http://bit.ly/2qySWih. Accessed July 2017; 2. EMA. Guideline on similar biological medicinal products containing biotechnology-derived proteins as active substance: non-clinical and clinical issues. Available at: 
http://bit.ly/1IiuZfS. Accessed July 2017; 3. EMA. Guideline on similar biological medicinal products. Available at: http://bit.ly/2ckWrzf. Accessed July 2017; 4. Anthony Mire-Sluis, Presented at 9th Symposium on the Practical Applications of Mass 
Spectrometry in the Biotechnology Industry; September 11–14, 2012, San Diego, CA USA. Available at: http://bit.ly/2pSEUcP. Accessed July 2017. 

Определяне и 

характеризиране на 

референтния продукт 

Допустимият диапазон на вариабилност за едно биоподобно лекарство е същият като 

позволения между партидите на референтното лекарство1–3 

1 
Потвърждаване на 

съпоставимостта между  

биоподобното лекарство и 

референтния продукт 

3 2 



Съпоставянето на свойствата установява много сходни 
физикохимични свойства и биологична активност1,2 

 Аналитичните и функционалните проучвания на съпоставимостта са основата 
за разработване на биоподобни лекарства1,2 

 Аналитичното изпитване е по-чувствително средство за откриване на 
разлики в сравнение с рандомизираните клинични проучвания1,2 

 Биоподобното лекарство и референтният продукт трябва да имат голямо 
сходство на молекулярно ниво1,3 

- Първичните структури (аминокиселинна последователност) трябва да 
са идентични 

- Структурите на високо ниво трябва да бъдат неразличими 

 Примесите, биологичната активност и посттранслационните модификации 
също се сравняват1,2 

 Степента на сходство по качество определя обхвата и обема на 
необходимите неклинични и клинични данни, за да се изключат разликите в 
клиничното действие1,2 

Източници: 1. FDA. Scientific considerations in demonstrating biosimilarity to a reference product. Available at: http://bit.ly/2qySWih. Accessed July 2017; 2. EMA. Guideline on similar biological medicinal products containing biotechnology-derived proteins as 
active substance: non-clinical and clinical issues. Available at: http://bit.ly/1IiuZfS. Accessed July 2017; 3. Weise M, et al. Blood 2012; 120; 5111–7. 



Неклиничната съпоставимост установява, че функционално 
биоподобното лекарство и референтният продукт са сходни1,2 

 Биоподобното лекарство трябва да проявява 
много сходна функционалност с референтното 
биологично лекарство 

 Множество in vitro (а в изключителни случаи - in 
vivo) анализи се използват за измерване на 
свързването на биоподобното лекарство с 
прицелните антигени или рецептори 

 

Източници: 1. FDA. Scientific considerations in demonstrating biosimilarity to a reference product. Available at: http://bit.ly/2qySWih. Last accessed July 2017; 2. EMA. Guideline on similar biological medicinal products containing biotechnology-derived 
proteins as active substance: non-clinical and clinical issues. Available at: http://bit.ly/1IiuZfS. Last accessed July 2017. 



ФК/ФД съпоставимост установява, че биоподобният и референтният 
продукт са със сходно биоразпределение 

 Целта на сравнителните фармакокинетични (ФК) 
и/или фармакодинамични (ФД) проучвания при хора 
е допълнително да потвърдят данните за 
съпоставимост или да установят потенциални 
разлики между биоподобното лекарство и 
референтния продукт1 

 В някои случаи сравнителните аналитични, 
неклинични и ФК/ФД проучвания (клинична 
имуногенност) при човека могат да бъдат достатъчни 
за категорично потвърждаване на биоподобност с 
референтния продукт1,2 

 

Източници: 1. EMA. Guideline on similar biological medicinal products containing biotechnology-derived proteins as active substance: non-clinical and clinical issues. Available at: http://bit.ly/1IiuZfS. Last accessed July 2017; 2. Ventola CL. PT 2013;38:270–4,277, 287. 



Клиничното съпоставяне допълва и потвърждава сходството, 
демонстрирано на предходните етапи 

 Клиничната съпоставимост потвърждава, че структурната 
съгласуваност означава клинично действие и има за цел да изключи 
клинично значимите разлики в безопасността или ефикасността1  

 Сравнителните клинични проучвания се извършват при научно 
обоснован „клиничен модел“, който е чувствителен към малки 
разлики2–6 

 Клиничната безопасност (вкл. имуногенност) е важна през цялата 
програма за клинично разработване. Когато е необходимо, данните 
за безопасност се събират в хода на първоначалните 
фармакокинетични (ФК) и/или фармакодинамични (ФД) проучвания, 
както и на сравнителното клинично проучване2–6 

Източници: 1. Gudat U. Pharma Horizon 2016;1:35–38; 2. FDA. Scientific considerations in demonstrating biosimilarity to a reference product. Available at: http://bit.ly/2qySWih. Last accessed July 2017; 3. EMA. Guideline on similar biological medicinal products containing 
biotechnology-derived proteins as active substance: non-clinical and clinical issues. Available at: http://bit.ly/1IiuZfS. Accessed July 2017; 4. Ventola CL. PT 2013;38:270–4,277, 287; 5. Schneider C. Ann Rheum Dis. 2013;72:315–8; 6. Kurki P, et al. BioDrugs 2017 [Epub ahead of print]. 

Биоподобното лекарство се одобрява единствено при липса на клинично 

значими разлики с референтния продукт7 



Екстраполирането на показанията се базира на клиничния опит с 
референтния продукт и цялостното изследване на сходството 

Фигурата е адаптирана от Windisch J.  Съкращения: ФК – фармакокинетично; ФД – фармакодинамично  
Източници: Windisch J. The Science of Biosimilars. Sandoz Training Workshop, London, April 2015 [Data on file].  

Проучвания Референтен продукт Биоподобно лекарство 

Други показания 

Структурни характеристики 

Биологични функции 

ФК/ФД при човека 

Чувствителна индикация 

М Н О Г О   С Х О Д Н И 

М Н О Г О   С Х О Д Н И 

М Н О Г О   С Х О Д Н И 

М Н О Г О   С Х О Д Н И 

О Б О С Н О В А Н И 

Голямото сходство е предварително условие — пациентите и лекарите могат да бъдат сигурни, че биоподобните 

лекарства са безопасни и ефективни колкото референтните им продукти 

Поле на сходство 



Разработването на биоподобни лекарства изисква сериозни 
инвестиции и най-съвременни технологии 

 Успешното изследване на сходството изисква сериозни инвестиции в размер на 100–300 млн. 
щ.д. и до осем години разработки 1  

 Високотехнологични аналитични инструменти осигуряват възможност за подробно 
характеризиране на биоподобното лекарство и референтния продукт3,4 

 Благодарение на технологичния напредък биоподобните лекарства обикновено се 
характеризират по-добре от референтните им продукти, които са характеризирани при 
първоначалното им одобрение преди 10 или 20 години5,6 

 Биоподобните лекарства се произвеждат, разпространяват и контролират в съответствие със 
същите стандарти като другите лекарства, а регулаторните органи извършват периодични 
проверки на производствените обекти2  

Източници: 1. Van Amum P. Biosimilars: Market weaknesses and strengths. Available at: http://bit.ly/2qZOQ4s. Accessed July 2017; 2. EMA. Biosimilar medicines. Available at: http://bit.ly/1PCppri. Accessed July 2017; 3. FDA. Scientific considerations in 
demonstrating biosimilarity to a reference product. Available at: http://bit.ly/2qySWih. Accessed July 2017; 4. EMA. Guideline on similar biological medicinal products containing biotechnology-derived proteins as active substance: non-clinical and clinical 
issues. Available at: http://bit.ly/1IiuZfS. Accessed July 2017; 5. Biosimilar Medicines Group handbook 2016. Available at: http://bit.ly/1QCnNMR. Accessed July 2017; 6. Brinks V, et al. In Pharm Res 2011;28:386–93; 7. European Medicines Agency and Heads 
of Medicines Agency. EMA/168402/2014. Available at: http://bit.ly/2bSxaP2. Accessed July 2017.  

Пациентите и изпълнителите на медицинска помощ могат да имат доверие в биоподобните 

лекарства, тъй като те се одобряват в съответствие със същите високи стандарти и от същите  

регулаторни органи като всички други лекарствени продукти 



Ползи от биоподобните лекарства 

Биоподобните лекарства са демонстрирали сходство с 
референтни биологични лекарства от гледна точка на 
структура, функция, безопасност и ефикасност, но 
какви са ползите от тях? 



Стимули 

Пациенти 

Лекари 

Болници 

Платец 

НЗОК/МЗ 

Фармацевти 

Компании 

Каква е ползата за мен? Как може да се измери? 

По-добър достъп, По-ранен достъп, 

По-широк достъп (поддържащи грижи, 

иновативни лекарства); 

По-добро здравеопазване 

Подобряване на достъпа до 

лекарства; 

Атрактивност на бизнес средата 

С увеличаваща се роля 

По-широки възможности 

за лечение 

Спестяване и реинвестиране в 

персонал, инфраструктура, 

оборудване, обучение 

Спестявания; Повишаване ефективността на 

процеса на обществените поръчки; 

Надеждност на доставките; 

Устойчивост на здравната система; 

Източници: 1. Biosimilar Medicines Group. Factsheet on Biosimilar Medicines 2016. Available at: http://bit.ly/2bFnrt0. Accessed July 2017; 2. Medicines for Europe. Biosimilar Medicines Handbook 2016. Available at: http://bit.ly/1QCnNMR. Accessed July 
2017; 3. Simon-Kucher & Partners. Payers’ price & market access policies supporting a sustainable biosimilar medicines market. Available at: http://bit.ly/2q3FkrN. Accessed March 2017; 4. Cornes P, Muenzberg M. Pharma Horizon 2016;1:35–38. 



Достъпността на биоподобните лекарства подобрява достъпа 
на пациентите до биологични терапии 

 Според СЗО биоподобните 
лекарства предоставят добра 
възможност за разширяване на 
достъпа и радикално променят 
достъпа до лекарства за някои 
сложни заболявания1 

 

 В страни със слаба първоначална 
употреба или наличност на 
биологични продукти пускането 
на пазара на биоподобни 
лекарства води до подобрен 
достъп2* 

Продукт/Страна Дни на лечение на глава от 

населението 

(Година преди навлизането на 

биоподобно лекарство) 

Изменение в броя дни на лечение 

след въвеждане на биоподобно 

лекарство 

HGH 

Румъния 0,02 152% 

Чехия 0,08 68% 

Полша 0,04 82% 

G-CSF 

Румъния 0,02 2542% 

България 0,02 581% 

Словакия 0,05 509% 

Анти-TNF 

България 0,10 190% 

Чехия 0,24 59% 

Словакия 0,49 93% 

Съкращения: G-CSF – гранулоцит-колониостимулиращ фактор; HGH – човешки растежен хормон; TNF – тумор некротизиращ фактор; СЗО – Световна здравна организация.  
Reference: 1. WHO. WHO to begin pilot prequalification of biosimilars for cancer treatment. Available at: http://bit.ly/2q1WOtp. Accessed July 2017; 2. QuintilesIMS. The impact of biosimilar competition on price, volume and market share - update 2017. 
Available at: http://bit.ly/2rpB1rW Accessed July 2017.  



Пускането на биоподобен filgrastim на шведския пазар 
доведе до подобрен достъп на пациентите 

Започването на лечение с 
референтен продукт filgrastim 
изисква официално 
одобрение от трима лекари 

След пускането на пазара на биоподобното 
лекарство filgrastim:  

 Разходите за лечение с гранулоцит-
колоностимулиращ фактор (G-CSF) на фебрилна 
неутропения са намалени 

 Регионалните власти намаляват ограниченията 
върху предписването на G-CSF терапии 

 За предписването му не е необходимо 
допълнително разрешение 

Обусловена от използването на 
биоподобното лекарство filgrastim, 
клиничната употреба на G-CSF се е 
увеличила петкратно в Южния 
здравен регион 

Reference: 1. Simon-Kucher & Partners; Available at: http://bit.ly/2q3qx0w. Accessed March 2017.   

Биоподобните лекарства осигуряват достъп на повече пациенти и на по-ранни етапи от цикъла на лечение 

Пускане на пазара 

на биоподобното 

лекарство filgrastim 



Биоподобните лекарства са получили международно признание за 
разширяване на достъпа до терапии, които променят живота на 

пациентите1  

“Биоподобните лекарства могат радикално да променят достъпа до 
лекарства за някои сложни заболявания.”2 

д-р Сузан Хил, Директор „Основни лекарствени и здравни продукти“, СЗО 

 

“Биоподобните лекарства 
могат да осигурят възможности 

за лечение на пациентите и да 
намалят разходите за лечение, 
при подобрен достъп за повече 

пациенти.”3 
 

д-р Джанет Удкок, Директор, Център за 

оценка и изследване на лекарствата, 

Агенция по храните и лекарствата на САЩ 

(FDA) 

 

“Независимо дали в публичния или 
частния сектор, ние трябва да 

осигуряваме устойчиво 
здравеопазване и биоподобните 

лекарства очевидно са добър  
начин за повишаване на 

достъпността.”4 
 

проф. Хосеп Табернеро,  

Избран председател, Европейско дружество по 

медицинска онкология (ESMO) 

 

Reference: 1. QuintilesIMS. Delivering on the Potential of Biosimilar Medicines. 2016. Available at: http://bit.ly/2es03mY. Accessed July 2017; 2. Hill S. WHO to begin pilot prequalification of biosimilars for cancer treatment. Available at: 
http://bit.ly/2q1WOtp. Accessed July 2017; 3. Woodcock J. Biosimilars Implementation. Available at: http://bit.ly/2mkx1qP. Accessed July 2017; 4. Tabernero J. Europe ready to embrace first copies of biotech cancer drugs. Available at: 
http://reut.rs/2rnAk35. Accessed July 2017. 

Биоподобните лекарства са икономически ефективни терапевтични алтернативи на референтни 

биологични продукти1 



Преминаването към биоподобни лекарства се счита 
за безопасно1,2  

 Преминаването е ръководено от лекар решение за        
смяната на едно лекарство с друго лекарство със 
същото терапевтично предназначение1 

 Европа играе водеща роля в преминаването от 
референтното към съответното биоподобно 
лекарство3  

 EPAR, които са публикувани на сайта на EMA, 
представят сериозни доказателства за 
безопасността на преминаването3 

 Японско проучване при преминаване от референтен 
продукт filgrastim към биоподобно лекарство 
демонстрира еднаква клинична ефикасност и 
безопасност, но на по-ниска цена4  

 Богатият клиничен опит в Европа подкрепя 
преминаването не само между нови варианти на 
един и същ продукт, но и между референтен 
продукт и неговото биоподобно лекарство3 

 Данните от хиляди пациенти в ЕС ясно показват, че 
преминаването не влияе на безопасността, 
ефикасността и имуногенността3 

 Липсата на сигнали, свързани с безопасността, в 
Европа допълнително гарантира безопасността на 
преминаването между референтното и 
биоподобното лекарство3 

Съкращения: EMA – Европейска агенция по лекарствата; EPAR – Европейски доклад за обществена оценка. 
Източници: 1. Ebbers HC, et al. Expert Opin Biol Ther. 2012;12(11):1473–85; 2. Glintborg B, et al. Ann Rheum Dis 2017; [Epub ahead of print]; 3. Kurki P, et al. BioDrugs. 2017;3(2):83–91;  
4. Kamada I, et al. RSMP 2017;7(1):3–15. 

Под надзора на лекуващия лекар пациентите могат безопасно да преминават от референтния 

продукт към биоподобното лекарство и обратно3 



"Биосимиларите са по-

малко безопасни за 

пациентите, отколкото 

референтните 

биологични лекарства" 

"Биоподобните преминават строго тестване от FDA/ЕМА, 

преглед и мониторинг на безопасността. 

Процесът на разработване на биоподобни е сложен и 

компаниите, които ги произвеждат, се ангажират да 

предоставят на пациентите безопасни и ефективни продукти. 

"Биоподобните не са толкова 

ефективни, колкото 

референтните биологичните 

лекарства" 

Повече от 10 години! 

Пациентите в Европа използват биоподобни 

от 10+ години, или повече от 700 милиона 

дни безопасна, ефективна употреба. 

"Биоподобните няма да спестят 

толкова много пари за лечение 

на пациентите." 

Експертите смятат, че биосимиларите ще бъдат с цена от 10 до 

35% по-ниска от техните конкуренти на марката. Това означава, 

че разходите за лечение може да намалят с до $ 250 млрд. през 

следващото десетилетие. 

 

"Биоподобните няма 

да помогнат на 

всички пациенти." 

Чрез увеличаване на конкуренцията биоподобните ще увеличат достъпа до 

терапия за най-уязвимите засегнати групи пациенти, включително за 

възрастни граждани и лица с множество хронични заболявания. 

          Митове                                      Факти 

References 
1. FDA-Approved Biosimilar Products. Available at: http://bit.ly/2BQwQig. Accessed March, 13, 2018. 

2. FDA approves Amjevita, a biosimilar to Humira. Available at: http://bit.ly/2mD5XUm. Accessed May 15, 2017. 

3. Biosimilars Implementation: Testimony of Janet Woodcock, M.D. to the U.S. House of Representatives February 4, 2016. Available at: http://bit.ly/2nmE2bc. Accessed April 6, 2018. 

4. Biosimilar medicines clinical use: an experience based-EU perspective. Available at: https://bit.ly/2j0EJGt. Accessed April 6, 2018. 

5. Generics and Biosimilars Initiative Journal (GaBI Journal). 2014;3(3):108-15. Available at: http://bit.ly/1t51wAK Accessed May 15, 2017. 
6. The $250 Billion Potential of Biosimilars. Available at: http://bit.ly/2d2Mbjx. Accessed May 15, 2017. 



43 

 
Информация за биоподобните лекарства 

Доклад за консенсус на ЕК: 

Какво трябва да знаете за 

биоподобните лекарства 

Какво трябва да знаете за 

биоподобните лекарства: 

Информация за пациентите 

Биодобни в ЕС: 

Информационен справочник 

за специалисти в областта на 

здравеопазването 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9066
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJpOuxqaTTAhWBthQKHRoAA9YQFggoMAA&url=http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/8242/attachments/1/translations/en/renditions/native&usg=AFQjCNFThS0xnIASOEEr3pfGpGSBrpl2mQ&sig2=fP2A0IwQfjEf1q1qkdV4Jw


"Най-доброто време за засаждане на дърво беше преди 
20 години. Второто най-добро време е сега". 

 

Китайска поговорка 
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