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Текат клинични изпитвания с няколко терапии 
срещу COVID-19 

 

 

 

 
   Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) поддържа тесен контакт с близо 40 компании, 

които разработват и проучват действието на лекарствени продукти срещу COVID-19, но на този 
етап въз основа на предварителните данни, представени на екипа за реакция срещу инфекцията, 
все още няма доказано ефективно лечение за нея. Това съобщава европейският лекарствен 
регулатор в позиция, публикувана на електронната си страница. За това информира на 
01.04.2020 г. Zdrave.net. 

   Агенцията продължава да оказва подкрепа на всички компании, изразили желание да 
изследват възможностите на отделни медикаменти и терапевтични комбинации, като засега 
приема, че сред потенциалните лечения за COVID-19, които преминават през клинични 
изпитвания за оценка на тяхната безопасност и ефикасност срещу болестта, са: ремдезивир 
(изследователски проект); лопинавир / ритонавир (разрешен като анти-ХИВ лекарство); хлорохин 
и хидроксихлорохин (разрешен на национално ниво като лечение срещу малария и някои 
автоимунни заболявания като ревматоиден артрит); системни интерферони и по-специално 
интерферон бета (разрешен за лечение на множествена склероза); моноклонални антитела с 
активност срещу отделни компоненти на имунната система. 

   EMA приветства започването на големи клинични изпитвания, тъй като те според 
становището й са абсолютно необходими за получаването на сигурни данни, които ще послужат 
като доказателство за ефекта от лечението. Според експертите от агенцията именно това е 
начинът медицински специалисти и пациенти да разполагат с вярна информация, а Комитетът 
на ЕМА за лекарства в хуманната медицина (CHMP) да вземе обосновани регулаторни решения. 

   Агенцията информира също така, че нейни експерти са провели разговори и обсъждания с 
много компании, разработващи потенциални ваксини срещу COVID-19. Две ваксини вече са 
влезли в клинични изпитвания Фаза I - първите необходими изпитвания, които се провеждат при 
здрави доброволци. 

   Като цяло сроковете за разработване на лекарствени продукти са трудни за предвиждане, 
категорични са от европейския лекарствен регулатор. Въз основа на наличната към настоящия 
момент информация и предшестващия научен опит с времевите рамки за разработване на 
ваксини, EMA прогнозира, че може да измине поне една година преди ваксината срещу COVID-
19 да бъде готова за одобрение и да е налична в достатъчни количества, за да задоволи 
пазарните потребности. 


