
Leki biopodobne, czasami zwane biosymilarami, są bardzo bliską kopią leków biologicznych, które 
są utworzone z białek lub fragmentów białek. Immunoterapia i niektóre terapie celowane używane 
do leczenia raka są przykładami leków biologicznych, ale tylko niektóre z nich mają biopodobną 
wersję.
Lek biopodobny jest inny niż lek generyczny. Lek generyczny jest dokładną kopią innego leku, który 
jest otrzymany z substancji chemicznych.  W odróżnieniu od leków generycznych, lek biopodobny 
jest otrzymany z żywego źródła, tak że jest bardzo podobny do leku biologicznego, ale nie jest jego 
dokładną kopią. 

Jak leki biopodobne działają?
Lek biopodobny używany do 
leczenia raka działa podobnie jak lek 
biologiczny, z którego jest skopiowany. 
Różne leki biopodobne mogą:

• Pomóc organizmowi znaleźć i zabić 
komórki nowotworowe

• Pomóc zatrzymać wzrost komórek 
nowotworowych

• Pomóc układowi immunologicznemu w 
jego ataku na komórki nowotworowe

Czy leki biopodobne są 
bezpieczne? 
Podobnie jak inne leki, leki biopodobne 
są testowane w badaniach klinicznych, 
aby mieć pewność, że są one tak 
bezpieczne i skuteczne, jak leki 
biologiczne, z których są skopiowane.

Pytania, które można zadać
Oto niektóre pytania, które możesz 
zadać swojemu lekarzowi lub zespołowi 
medycznemu:

• Czy istnieją leki biopodobne do terapii, 
które zalecasz?

• Jakie są zalety i wady otrzymywania 
leków biopodobnych?

• Jak często będę otrzymywać lek?
• Jak długo moja terapia będzie trwała?
• Gdzie powinienem/-am udać się, aby 

otrzymać terapię?
• Czy będę potrzebować innych rodzajów 

terapii?
• Jakie mogę mieć skutki uboczne?
• Jak będzie się postępować z moimi 

skutkami ubocznymi i jak ja mogę sobie 
z nimi radzić?

• Czy moje ubezpieczenie zapłaci za 
leczenie? Ile będę musiał/-a sam/-a 
zapłacić?

• Kiedy powinienem/-am dzwonić do 
lekarza lub pielęgniarki?
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Aby otrzymać więcej informacji, codzienną pomoc 
i wsparcie, dzwoń do American Cancer Society 

pod numer 1-800-227-2345 lub wejdź na stronę 
cancer.org/biosimilars. Jesteśmy tutaj, kiedy  

nas potrzebujesz.
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