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Η πξώηε ζεξαπεία COVID-19 γηα έγθξηζε από ηελ ΕΕ 
 

Η επηηξνπή θαξκάθσλ γηα ηα αλζξώπηλε ρξήζε (CHMP) ηνπ Eπξσπατθνύ Οξγαληζκνύ 

Φαξκάθσλ (EMA) ζπλέζηεζε ηε ρνξήγεζε άδεηαο θπθινθνξίαο ππό όξνπο ζην Veklury 

(remdesivir) γηα ηε ζεξαπεία ηνπ COVID- 19 ζε ελήιηθεο θαη εθήβνπο ειηθίαο από 12 

εηώλ κε πλεπκνλία πνπ ρξεηάδνληαη ζπκπιεξσκαηηθό νμπγόλν.  

 

Σν remdesivir είλαη ην πξώην θάξκαθν θαηά ηνπ COVID-19 πνπ έρεη εγθξηζεί ζηελ ΕΕ. Σα 

δεδνκέλα ζρεηηθά κε ην remdesivir αμηνινγήζεθαλ ζε εμαηξεηηθά ζύληνκν ρξνληθό 

δηάζηεκα κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο ζπλερόκελεο αμηνιόγεζεο (rolling review), πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ν ΕΜΑ θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο γηα ηε δεκόζηα 

πγεία γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ δεδνκέλσλ κόιηο θαηαζηνύλ δηαζέζηκα. Από ηηο 30 Απξηιίνπ 

2020, ε CHMP άξρηζε λα αμηνινγεί δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ πνηόηεηα θαη ηελ παξαζθεπή, 

ηα κε θιηληθά δεδνκέλα, ηα πξνθαηαξθηηθά θιηληθά δεδνκέλα θαη ηα ππνζηεξηθηηθά 

δεδνκέλα αζθάιεηαο από πξνγξάκκαηα παξεγνξεηηθήο ρξήζεο, πνιύ πξηλ από ηελ 

ππνβνιή ηεο αίηεζεο άδεηαο θπθινθνξίαο ζηηο 8 Ινπλίνπ. 

 

Η αμηνιόγεζε ηνπ θαθέινπ νινθιεξώζεθε κε ηε ζεκεξηλή ζύζηαζε, ε νπνία βαζίδεηαη 

θπξίσο ζε δεδνκέλα από ηε κειέηε NIAID-ACTT-1 , πνπ ρξεκαηνδνηείηαη από ην Εζληθό 

Ιλζηηηνύην Αιιεξγίαο θαη Μνιπζκαηηθώλ Αζζελεηώλ ησλ ΗΠΑ (NIAID), θαζώο θαη 

ππνζηεξηθηηθά ζηνηρεία από άιιεο κειέηεο γηα ην remdesivir. 

 

Η κειέηε NIAID-ACTT-1 αμηνιόγεζε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ελόο πξνγξακκαηηζκέλνπ 

θύθινπ ζεξαπείαο 10 εκεξώλ κε remdesivir ζε πεξηζζόηεξνπο από 1.000 λνζειεπζέληεο 

αζζελείο κε COVID- 19. Σν remdesivir ζπγθξίζεθε κε ην εηθνληθό θάξκαθν (εηθνληθή 

ζεξαπεία) θαη ν θύξηνο δείθηεο κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ήηαλ ν ρξόλνο 

αλάξξσζεο ησλ αζζελώλ (o ρξόλνο αλάξξσζεο νξίδεηαη, είηε σο ν ρξόλνο πνπ ζηακαηά ε 

ελδνλνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε ηνπ αζζελνύο ή/θαη πνπ δελ απαηηείηαη νμπγόλν ζην ζπίηη 

είηε σο ν ρξόλνο πνπ ζπλερίδεηαη ε ελδνλνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε αιιά δελ απαηηείηαη 

ζπκπιεξσκαηηθό νμπγόλν νύηε θαη ζπλερή ηαηξηθή πεξίζαιςε).  

 

πλνιηθά, ε κειέηε έδεημε όηη νη αζζελείο πνπ έιαβαλ remdesivir αλάξξσζαλ κεηά από 

πεξίπνπ 11 εκέξεο, ζε ζύγθξηζε κε 15 εκέξεο από ηνπο αζζελείο πνπ έιαβαλ εηθνληθό 

θάξκαθν. Απηή ε αληίδξαζε δελ παξαηεξήζεθε ζε αζζελείο κε ήπηα έσο κέηξηα λόζν: ν 

ρξόλνο γηα ηελ αλάξξσζε ήηαλ 5 εκέξεο ηόζν γηα ηελ νκάδα ηνπ remdesivir όζν θαη γηα 

ηελ νκάδα ηνπ εηθνληθνύ θαξκάθνπ. Γηα αζζελείο κε ζνβαξή λόζν, νη νπνίνη απνηεινύζαλ 

πεξίπνπ ην 90% ηνπ πιεζπζκνύ ηεο κειέηεο, ν ρξόλνο γηα ηελ αλάξξσζε ήηαλ 12 

εκέξεο ζηελ νκάδα ηνπ remdesivir θαη 18 εκέξεο ζηελ νκάδα ηνπ εηθνληθνύ θαξκάθνπ. 

Ωζηόζν, δελ παξαηεξήζεθε θακία δηαθνξά εγθαίξσο ζηελ αλάξξσζε ζε αζζελείο πνπ 

μεθίλεζαλ ην remdesivir όηαλ βξίζθνληαλ ήδε ζε κεραληθό εμαεξηζκό ή ECMO 



https://www.niaid.nih.gov/news-events/nih-clinical-trial-shows-remdesivir-accelerates-

recovery-advanced-covid-19  

 

 
 

(εμσζσκαηηθή νμπγόλσζε κεκβξάλεο). Επί ηνπ παξόληνο ζπιιέγνληαη δεδνκέλα, γηα 

ηειηθή αλάιπζε, ζρεηηθά κε ην πνζνζηό ησλ αζζελώλ πνπ απεβίσζαλ έσο θαη ζε 28 

εκέξεο κεηά ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο. 

 

Λακβάλνληαο ππόςε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα, ν Επξσπατθόο Οξγαληζκόο Φαξκάθσλ έθξηλε 

όηη ην ηζνδύγην νθέινπο -θίλδπλνπ ήηαλ ζεηηθό ζε αζζελείο κε πλεπκνλία θαη κε ρνξήγεζε 

ζπκπιεξσκαηηθνύ νμπγόλνπ δειαδή αζζελείο κε ζνβαξή λόζν. Σν remdesivir ρνξεγείηαη 

κε έγρπζε (ζηάγδελ) ζε θιέβα θαη ε ρξήζε ηνπ πεξηνξίδεηαη ζε λνζνθνκεηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο νη αζζελείο παξαθνινπζνύληαη ζηελά. H επαηηθή θαη λεθξηθή 

ιεηηνπξγία ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνύληαη πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο, 

αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. Η ζεξαπεία ζα πξέπεη λα μεθηλά κε έγρπζε 200 mg ηελ 

πξώηε εκέξα, αθνινπζνύκελε από κία έγρπζε 100 mg ηελ εκέξα γηα ηνπιάρηζηνλ 5 

εκέξεο θαη όρη πεξηζζόηεξν από 10 εκέξεο.  

 

πληζηάηαη ην remdesivir γηα άδεηα θπθινθνξίαο ππό όξνπο. Η άδεηα θπθινθνξία ππό 

όξνπο απνηειεί έλα από ηνπο ξπζκηζηηθνύο κεραληζκνύο ηεο ΕΕ γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο 

έγθαηξεο πξόζβαζεο ζε θάξκαθα πνπ ηθαλνπνηνύλ αλεθπιήξσηεο ηαηξηθέο αλάγθεο, 

πεξηιακβαλνκέλσλ θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε απεηιώλ γηα ηε 

δεκόζηα πγεία, όπσο ε ηξέρνπζα παλδεκία. Απηόο ν ηύπνο έγθξηζεο επηηξέπεη ζηνλ 

Οξγαληζκό λα πξνηείλεη έλα θάξκαθν γηα έθδνζε άδεηαο θπθινθνξίαο κε ιηγόηεξα 

δεδνκέλα από ό,ηη αλακελόηαλ, εάλ ην όθεινο ηεο άκεζεο δηαζεζηκόηεηαο ελόο θαξκάθνπ 

ζηνπο αζζελείο ππεξηεξεί ηνπ θηλδύλνπ πνπ ελέρεη ην γεγνλόο όηη δελ είλαη δηαζέζηκα όια 

ηα δεδνκέλα.  

 

Πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί θαιύηεξα ε απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ε αζθάιεηα ηνπ 

remdesivir, ε εηαηξεία ζα πξέπεη λα ππνβάιεη ζηνλ Οξγαληζκό ηηο ηειηθέο εθζέζεηο ησλ 

κειεηώλ remdesivir έσο ηνλ Δεθέκβξην ηνπ 2020, θαζώο θαη πεξαηηέξσ ζηνηρεία γηα ηελ 

πνηόηεηα ηνπ θαξκάθνπ, θαζώο θαη ηα ηειηθά δεδνκέλα γηα ηε ζλεζηκόηεηα, έσο ηνλ 

Αύγνπζην ηνπ 2020. Όπσο θαη γηα όια ηα θάξκαθα, έλα ζρέδην δηαρείξηζεο θηλδύλνπ 

(RMP) ζα εμαζθαιίζεη απζηεξή παξαθνινύζεζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ remdesivir κόιηο 

εγθξηζεί ζε νιόθιεξε ηελ ΕΕ. Πεξαηηέξσ δεδνκέλα απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη αζθάιεηαο 

ζα ζπιιέγνληαη κέζσ ησλ ελ εμέιημε κειεηώλ θαη εθζέζεσλ κεηά ηελ θπθινθνξία θαη ζα 

επαλεμεηάδνληαη ηαθηηθά από ηελ επηηξνπή αζθάιεηαο ηεο CHMP θαη ηνπ EMA (PRAC). Από 

ηνλ Απξίιην ηνπ 2020, ε PRAC εμεηάδεη επίζεο δεδνκέλα αζθάιεηαο γηα αζζελείο πνπ 

ππνβάιινληαη εθηόο θιηληθώλ κειεηώλ, ηα νπνία ππνβάιινληαη σο κεληαίεο εθζέζεηο 

αζθάιεηαο. Απηά ηα δεδνκέλα ζα ζπλερίζνπλ λα ππνβάιινληαη θαη λα αμηνινγνύληαη κεηά 

ηελ αγνξά ηνπ θαξκάθνπ.  

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αμηνιόγεζεο ηνπ remdesivir, ε CHMP είρε ηελ ππνζηήξημε 

εκπεηξνγλσκόλσλ από ηελ εηδηθή νκάδα γηα ηελ παλδεκία COVID-19 EMA (COVID-ETF), 

ε νπνία ζπζηάζεθε γηα λα ζπγθεληξώζεη ηελ πιένλ ζρεηηθή εκπεηξνγλσκνζύλε από ην 

επξσπατθό ξπζκηζηηθό δίθηπν θαξκάθσλ γηα λα βνεζήζεη ηα θξάηε κέιε θαη ηελ 

Επξσπατθή Επηηξνπή ζηελ αλάπηπμε, ζηελ έγθξηζε θαη ζηελ παξαθνινύζεζε ηεο 

αζθάιεηαο ησλ θαξκάθσλ θαη ησλ εκβνιίσλ θαηά ηνπ COVID-19. 

 

Η Επξσπατθή Επηηξνπή, ε νπνία ελεκεξώζεθε από ηνλ ΕΜΑ θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηεο 

αμηνιόγεζεο, ζα επηηαρύλεη ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη έρεη σο ζηόρν λα ιάβεη 



 
 
 

  

 

απόθαζε ζρεηηθά κε ηελ άδεηα θπθινθνξίαο ππό όξνπο γηα ην remdesivir ηελ επόκελε 

εβδνκάδα, επηηξέπνληαο ηελ εκπνξία ηνπ πξντόληνο ζηελ ΕΕ. 


