
  
 

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ 
                                                          ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 

 

Ο EΜΑ ιακβάλεη αίηεζε γηα έγθξηζε ππό όξνπο ηεο 

πξώηεο ζεξαπείαο COVID-19 ζηελ ΕΕ  

 
 

Ο Επξσπατθόο Οξγαληζκόο Φαξκάθσλ (European Medicine Agency, ΕΜΑ) έρεη ιάβεη αίηεζε γηα 
έγθξηζε ππό όξνπο γηα ηελ άδεηα θπθινθνξίαο (Conditional Marketing Authorisation, CMA) ηνπ 
αληηηθνύ θαξκάθνπ remdesivir γηα ηε ζεξαπεία ηνπ COVID- 19 θαη έρεη αξρίζεη επίζεκα ηελ 
αμηνιόγεζή ηνπ.  

 
Η αμηνιόγεζε ησλ νθειώλ θαη ησλ θηλδύλσλ ηνπ remdesivir δηελεξγείηαη εληόο κεησκέλνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ηα απνηειέζκαηα ζα κπνξνύζε λα είλαη δηαζέζηκα εληόο ησλ επόκελσλ 
εβδνκάδσλ, αλάινγα κε ηελ πνηόηεηα ησλ ππνβιεζέλησλ δεδνκέλσλ θαη ην θαηά πόζνλ 
απαηηνύληαη πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο γηα ηε ζηήξημε ηεο αμηνιόγεζεο.  
 

Η αμηνιόγεζε εληόο κεησκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο είλαη δπλαηή εθόζνλ νξηζκέλα ζηνηρεία έρνπλ 
ήδε αμηνινγεζεί θαηά ηνλ πξώην θύθιν ηεο ζπλερόκελεο αμηνιόγεζεο (rolling review). To 
ρξνλνδηάγξακκα άξρηζε ζηηο 30 Απξηιίνπ θαη νινθιεξώζεθε ζηηο 15 Μαΐνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 
πξώηεο θάζεο, νη επηζηεκνληθέο επηηξνπέο θαη νη νκάδεο εξγαζίαο ηνπ ΕΜΑ ζπλεξγάζηεθαλ γηα λα 
νινθιεξώζνπλ ηελ αμηνιόγεζε ηνπ θαθέινπ αξθεηά λσξίηεξα από κία θαλνληθή δηαδηθαζία 
αμηνιόγεζεο, εμαζθαιίδνληαο παξάιιεια κηα πνιύ θαιή αμηνιόγεζε ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ.  
 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλερόκελεο αμηνιόγεζεο, ε επηηξνπή θαξκάθσλ ηνπ ΕΜΑ (CHMP) 
αμηνιόγεζε δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ πνηόηεηα θαη ηελ θαηαζθεπή, πξνθαηαξθηηθά δεδνκέλα από 
δηάθνξεο θιηληθέο κειέηεο θαη ππνζηεξηθηηθά δεδνκέλα από πξνγξάκκαηα παξεγνξεηηθήο ρξήζεο. 
Μεηά ην πέξαο ηνπ πξώηνπ θύθινπ ηεο ζπλερόκελεο αμηνιόγεζεο, ε CHMP θάιεζε ηελ εηαηξεία λα 
ππνβάιεη πεξαηηέξσ ζηνηρεία καδί κε αίηεζε γηα άδεηα θπθινθνξίαο ππό όξνπο.  
 
Παξάιιεια, ε επηηξνπή αζθάιεηαο ηνπ ΕΜΑ (PRAC) νινθιήξσζε ηελ αξρηθή αμηνιόγεζε ηνπ 

πξνθαηαξθηηθνύ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο θηλδύλνπ (RMP) πνπ πξόηεηλε ε εηαηξεία, ην νπνίν πεξηγξάθεη 
κέηξα γηα ηνλ εληνπηζκό, ηνλ ραξαθηεξηζκό θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ θηλδύλσλ ηνπ θαξκάθνπ. 
Η PRAC ζα ζπλερίζεη λα αμηνινγεί ηα δεδνκέλα αζθάιεηαο γηα ην remdesivir κε ηαρύ ηξόπν, ώζηε 
λα εληνπίδνληαη θαη λα αληηκεησπίδνληαη άκεζα νη πηζαλέο αλεζπρίεο γηα ηελ αζθάιεηα κε ην 
θάξκαθν. 
 

Επηπιένλ, ε επηηξνπή θαξκάθσλ γηα παηδηά (PDCO) ηνπ ΕΜΑ εμέδσζε ηαρέσο ηελ άπνςε ηεο 
ζρεηηθά κε ην πξόγξακκα παηδηαηξηθήο έξεπλαο (PIP) ηεο εηαηξείαο, ε νπνία πεξηγξάθεη ηνλ ηξόπν 
κε ηνλ νπνίν ην θάξκαθν πξέπεη λα αλαπηπρζεί θαη λα κειεηεζεί γηα ρξήζε ζε παηδηά, ζύκθσλα κε 
ηα επηηαρπλόκελα ρξνλνδηαγξάκκαηα γηα ηα πξντόληα COVID-19, έρεη εθδνζεί απόθαζε ηνπ ΕΜΑ.  
 
ηελ πεξίπησζε όπνπ ηα πξόζζεηα ζηνηρεία πνπ ππνβάιινληαη κε ηελ αίηεζε CMA είλαη επαξθή γηα 
λα επηηξέςνπλ ζηε CHMP λα θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα όηη ηα νθέιε ηνπ remdesivir ππεξηεξνύλ 

ησλ θηλδύλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αληηκεηώπηζε ηεο COVID 19, ν ΕΜΑ ζα επηθνηλσλήζεη κε ηελ 

Επξσπατθή Επηηξνπή γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ηαρείαο παξαθνινύζεζεο ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο 
απνθάζεσλ θαη ηε ρνξήγεζε άδεηαο θπθινθνξίαο από ηελ Επξσπατθή Επηηξνπή, ε νπνία ηζρύεη ζε 
όια ηα θξάηε κέιε ηεο ΕΕ θαη ηνπ ΕΟΥ. 
 
 
Περιζζόηερα για ηο θάρμακο 

 
Σν remdesivir είλαη έλα αληηηθό θάξκαθν ην νπνίν δηεξεπλάηαη γηα ηε ζεξαπεία ηνπ COVID- 19. Σν 
remdesivir είλαη έλαο «αλαζηνιέαο ηνπ ηνύ ΡΝΑ πνιπκεξάζεο» (έλα θάξκαθν πνπ παξεκβαίλεη ζηελ 



 

παξαγσγή πηηθνύ γελεηηθνύ πιηθνύ, εκπνδίδνληαο ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ηνπ ηνύ). Έρεη δείμεη επξεία 
in vitro δξαζηεξηόηεηα θαηά ησλ δηαθόξσλ ηώλ RNA, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ SARS-CoV-2 θαη 
αλαπηύρζεθε αξρηθά γηα ηε ζεξαπεία ηεο λόζνπ ηνπ ηνύ Έκπνια.  
 

Αλ θαη ην θάξκαθν remdesivir δελ έρεη αθόκε εγθξηζεί γηα εκπνξία ζηελ Επξσπατθή Έλσζε, είλαη 
δηαζέζηκε ζηνπο αζζελείο κέζσ θιηληθώλ δνθηκώλ θαη πξνγξακκάησλ παξεγνξεηηθήο ρξήζεο, κέζσ 
ησλ νπνίσλ νη αζζελείο κπνξνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε ζε κε αδεηνδνηεκέλα θάξκαθα. 
 
Σνremdesivir αλαπηύζζεηαη από ηελ Gilead Sciences Ireland CU θαη ρνξεγείηαη κε έγρπζε 
(ζηάγδελ) ζε θιέβα. 
 

Περιζζόηερες πληροθορίες για ηη διαδικαζία 
 
 

Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ν EMA παξαθνινπζεί ηαρέσο ηηο 
ξπζκηζηηθέο δηαδηθαζίεο, έηζη ώζηε νη άδεηεο θπθινθνξίαο αζθαιώλ, απνηειεζκαηηθώλ θαη πςειήο 
πνηόηεηαο θαξκάθσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε Covid-19 λα κπνξνύλ λα ρνξεγεζνύλ ην ζπληνκόηεξν 

δπλαηόλ:  
 
www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-how-ema-fast-tracks-development-support-approval-
medicines-vaccines  
 
www.ema.europa.eu/en/documents/leaflet/infographic-fast-track-procedures-treatments-
vaccines-covid-19_en.pdf 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=el&a=www.ema.europa.eu%2Fen%2Fnews%2Fcovid-19-how-ema-fast-tracks-development-support-approval-medicines-vaccines
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=el&a=www.ema.europa.eu%2Fen%2Fnews%2Fcovid-19-how-ema-fast-tracks-development-support-approval-medicines-vaccines
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=el&a=www.ema.europa.eu%2Fen%2Fdocuments%2Fleaflet%2Finfographic-fast-track-procedures-treatments-vaccines-covid-19_en.pdf
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=el&a=www.ema.europa.eu%2Fen%2Fdocuments%2Fleaflet%2Finfographic-fast-track-procedures-treatments-vaccines-covid-19_en.pdf

