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НТА ООД представя две нови книги,  разглеждащи подробно 

предизвикателствата пред достъпа до генни терапии и независещи от 

хистологията лечения  

 

HTA Ltd. Presents Two New Books Addressing the Challenges of 

Access to Gene Therapies & Histology-Independent Treatments 

 
Четиво за 2  мин.  

 

НОВА ЕРА В МЕДИЦИНАТА: ГЕННИ ТЕРАПИИ. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ДОСТЪПА ДО ИНОВАЦИЯ 

 

Според Агенцията за контрол на храните и 

лекарствата (FDA) на САЩ, генна терапия представлява 

„прилагане на генетичен материал за модифициране или 

манипулиране на експресията на генния продукт или за 

промяна на биологичните свойства на живите клетки с 

цел терапевтична употреба.“  Генните терапии са активна 

област на изследвания през последните десетилетия. 

През следващите няколко години се очаква от 12 до 14 

нови генни терапии да бъдат представени за одобрение, а 

до края на 2022 г. се очаква одобрението на около 40 нови 

такива терапии.  

Генните терапии са насочени към заболявания с 

висока незадоволена медицинска нужда. Въпреки това, 

достъпът до тях е изправен пред значителна несигурност 

и предизвикателства. Това се дължи на начина, по който 

тези нови технологии се оценяват и реимбурсират, на 

необходимостта от геномно тестване, на етични 

съображения. Необходимо е преразглеждане на пътищата 

за генериране на доказателства, които да информират 

ключовите заинтересовани страни и да осигурят 

навременен достъп на пациентите до терапии с 

регистрирани показания. Всички заинтересовани страни 

трябва да си сътрудничат, за да определят стойността на 

генните терапии и да дефинират нови модели на 

плащане. 

Настоящият обзорен анализ се състои от 

следните 13 глави, разглеждащи подробно генните 

терапии и свързаните с тях предизвикателства:  

 

 

1. Генни терапии – характеристика и представители  

2. Ключови характеристики на пациентите  

3. Диагностични предизвикателства  

4. Приложимо законодателство  

5. ОЗТ в България – описание, структура на анализа  

6. Предизвикателства пред генните терапии  

7. Справяне с несигурността  

8. Реимбурсиране на генни терапии  

9. Доказателства от реалния свят (RWE)  

10. Споразумения за споделяне на риска  

11. Възникващи финансови модели  

12. Бъдещи перспективи и прогнози  

13. Резултати и препоръки  

Gene therapies (GTs) & histology independent treatments (HITs) are advanced therapy medicinal products (ATMPs) for 
human use that offer groundbreaking new opportunities for the treatment of previously untreatable and high-burden 
diseases. Expectations are high and active company pipelines are observed, yet ATMPs still remain a highly challenging 
environment. The author's team of НTA Ltd. presents two new books - examining in detail the challenges of access to GTs 
and HITs - what is the experience in other countries, what adaptations are required in HTA methodology, funding and 
reimbursement, diagnosis, clinical data gathering. 
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СМЕНЯЩАТА СЕ ПАРАДИГМА В ЛЕЧЕНИЕТО НА ОНКОЛОГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ: НЕЗАВИСЕЩИ ОТ 

ХИСТОЛОГИЯТА ТЕРАПИИ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

 

 

НХТ представляват нова терапевтична 

парадигма за онкологичните заболявания. Тези 

лекарствени продукти са технологии, плод на научен 

пробив и водят до все по-прецизна медицина. Въпреки 

това осведомеността за НХТ засега съществува само в 

тясно специализираните научни среди, а икономическата 

оценка на НХТ е свързана с безпрецедентни въпроси, на 

които тепърва трябва да се отговори. 

Първата терапия, получила НХТ одобрение, е 

призната преди по-малко от 5 години. Клиничната 

ефикасност на НХТ е изненадващо висока и може да 

доведе до преосмисляне на класическата анатомично-

хистологична класификация. Предимствата са много и 

включват именно персонализирания подход, основан на 

молекулярната същност на туморите, отразяването на 

неизменната хетерогенност на стандартно дефинираните 

тумори, способността да се лекуват заболявания, 

причинени от рядко срещани мутации и възможността да 

се атакува разнообразие от туморни локализации. 

 

Приложението на НХТ обаче е свързано и с 

предизвикателства. Въпреки че Европейската агенция по 

лекарствата е поставила за цел да помогне на прогреса на 

иновативни терапии (като НХТ), в Европа съществуват 

големи разлики между решенията взети от различните 

държави, а ОЗТ органите често имат непоследователни 

решения. Затова е важно всички заинтересовани страни 

да проведат диалог относно как и по какви критерии да 

бъдат оценявани НХТ. Също така трябва да бъде 

обмислено как може да се набави информация от 

реалната клинична практика, която да допълни данните 

от „баскет“ изпитванията.  Рискът трябва да бъде 

споделен, а несигурността трябва да бъде управлявана 

чрез адаптивни пътища за оценка и реимбурсиране. 

Настоящият обзорен анализ се състои от 

следните 9 глави, разглеждащи подробно независещи от 

хистологията лечения:  

 

 

 

 

Kaкво са независещи от хистологията терапии?  

1. Научният контекст на независещите от хистологията терапии  

2. Ключови характеристики на терапевтичния подход 

3. Пациентски групи 

4. Диагностика (секвениране от следващо поколение; NGS)  

5. Oсновни предизвикателства  

6. Данни от реалната клинична практика (RWD)  

7. Споразумения за споделяне на риска (RSA), основано на полезното 

действие  

8. Управление на несигурността  

9. Заключение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За да изтеглите електронните книги, моля посетете официалния сай на НЗОК:  

https://www.nhif.bg/news_page?id=420515&page_id=home 

 

За поръчка в хартиен формат,  моля свържете се с нас на : info@hta.bg 
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