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Въпроси и отговори 

Оттегляне на заявлението за разрешаване за употреба 
на Fluad Paediatric (противогрипна ваксина, 
повърхностен антиген, инактивирана, адювантна) 
 

На 10 февруари 2012 г. Novartis Vaccines and Diagnostics официално уведомява Комитета по 

лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP), че желае да оттегли заявлението си за 

разрешаване за употреба на Fluad Paediatric, показан за профилактика на сезонен грип при 

бебета и деца. 

 

Какво представлява Fluad Paediatric? 

Fluad Paediatric представлява ваксина срещу сезонен грип. Съдържа протеини от три 

инактивирани щама на вируса на грипа. Грипните щамове, използвани за производството на 

ваксината, е следвало да зависят от официалните препоръки за годишния грипен сезон. 

Ваксината е същата, като ваксина, разрешена за употреба в няколко държави-членки на ЕС, за 

профилактика на сезонен грип при хората в старческа възраст. 

За какво се очаква да се използва Fluad Paediatric? 

Очаква се Fluad Paediatric да се използва за профилактика на грип при бебета и деца на възраст 

от шест месеца до под девет години. 

Как се очаква да действа Fluad Paediatric? 

Ваксините действат, като „обучават“ имунната система (естествената защита на организма) как да 

се защитава от дадено заболяване. Fluad Paediatric съдържа протеини от три щама на вируса на 

грипа. Вирусите първо са инактивирани, за да не причиняват никакво заболяване. Когато 

ваксината бъде приложена на дадено лице, имунната система разпознава частите от вируса като 
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чужди и изгражда антитела срещу тях. Ако в бъдеще имунната система влезе в контакт с 

вирусите, тя е в състояние по-бързо да изгради антитела. Това може да спомогне за предпазване 

от заболяването, причинявано от вируса на грипа. 

Ваксината съдържа адювант за засилване на имунния отговор. 

Какво е представила фирмата в подкрепа на своето заявление? 

Заявителят представя данни за експериментални модели от сходни ваксини. Фирмата представя и 

резултатите от проучвания при хора, включително едно основно проучване при 4902 деца. Те 

получават Fluad Paediatric, друга противогрипна ваксина (Agrippal или Influsplit), или ваксина, 

която не е срещу грип (Menjugate или Encepur). Проучването е планирано да се провежда в 

продължение на три грипни сезона и разглежда броя случаи на грип, проявили се в сезона след 

ваксинацията.  

На какъв етап от оценката е заявлението към момента на оттеглянето? 

Заявлението е оттеглено след „ден 180“. Това означава, че CHMP е оценил документацията, 

представена от фирмата, и е изготвил списък с въпроси. След като CHMP е оценил отговорите на 

фирмата на първата група въпроси, все още остават някои неразрешени проблеми. 

Какви са препоръките на CHMP към момента? 

Въз основа на прегледа на данните и отговорите на фирмата по списъка с въпроси на CHMP към 

момента на оттеглянето той има няколко сериозни забележки. Те се отнасят най-вече до 

нарушенията на добрата клинична практика (ДКП), станали известни след инспекция на 

центровете на основното проучване. Нарушенията включват неточни данни в досието, подадено 

пред Агенцията, които сериозно се отразяват на надеждността на резултатите от проучването. 

Има и забележки относно нередности при лабораторните изследвания, използвани за 

потвърждаване дали пациентите имат грип или не. 

Други важни забележки са свързани с недостатъчните данни от фирмата, включително тези, 

предоставени относно децата на възраст между шест и девет години, със здравни проблеми и 

след повторна ваксинация. 

Поради това към момента на оттеглянето становището на CHMP е, че ваксината не може да бъде 

одобрена, тъй като фирмата не е отговорила изчерпателно на основните му забележки. 

Какви причини посочва фирмата за оттегляне на заявлението? 

В уведомителното си писмо до Агенцията фирмата заявява, че оттегля заявлението, тъй като не е 

успяла да отговори на забележките на CHMP в необходимите срокове. 

Писмото относно оттеглянето е налично тук. 

Какви са последствията от оттеглянето за пациентите, участващи в 
клинични изпитвания или програми с милосърдна цел? 

Фирмата уведомява CHMP, че няма последствия за хората, включени понастоящем в клинични 

изпитвания с Fluad Paediatric. 

 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2012/02/WC500123162.pdf

