UE rzuca wyzwanie Eboli
Wpisany przez Anna Jędrzejewska
poniedziałek, 19 stycznia 2015 10:25 -

215 mln euro – tyle przeznacz? wspólnie Unia Europejska i firmy farmaceutyczne na osiem
projektów badawczych nad wirusem Ebola. Maj? one przyspieszy? m.in. opracowanie
szczepionek i testów, które maj? ogromne znaczenie dla przezwyci??enia obecnego kryzysu.
Obecnie nie istniej? licencjonowane preparaty uodparniaj?ce przez zaka?aniem ?mierteln?
chorob?, brakuje te? ?rodków pozwalaj?cych na postawienie szybkiej i wiarygodnej diagnozy.

Od pocz?tku obecnego kryzysu wywo?anego przez epidemi? Eboli UE podejmuje
zdecydowane dzia?ania, a dzi? upublicznia ostatnio podj?te kroki w dziedzinie bada?
naukowych. Wsparcie bada? naukowych jest jednym z elementów reakcji UE na kryzys,
pozosta?e to pomoc humanitarna, wiedza fachowa, koordynacja dzia?a? mi?dzynarodowych i
d?ugoterminowa pomoc na rzecz rozwoju.
Komisja Europejska og?osi?a osiem projektów bada? nad Ebol? o ??cznej warto?ci 215 mln
euro. Ich celem jest m.in. opracowanie szczepionek i szybkich testów diagnostycznych, które
maj? kluczowe znaczenie dla przezwyci??enia obecnego kryzysu zwi?zanego z Ebol?.
Równolegle w Gwinei realizowany jest projekt z innej dziedziny – polega on na monitorowaniu
obecnego kryzysu, aby poprawi? przygotowanie, planowanie oraz skuteczno?? operacyjn?
przysz?ych interwencji w przypadku podobnych epidemii lub pandemii.
Osiem projektów, których celem jest opracowanie szczepionki i diagnostyki, jest cz??ci?
nowego programu Ebola+ w ramach inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych (ILI). S? one
finansowane wspólnie przez Komisj? Europejsk? i europejski przemys? farmaceutyczny. 114
mln euro pochodzi z unijnego programu finansowania bada? „Horyzont 2020”, a pozosta?e
101 mln euro przeka?? firmy farmaceutyczne bior?ce udzia? w projektach[1]. Zapowied? ta
zbiega si? z rozpocz?ciem ?wiatowego forum ekonomicznego w Davos, gdzie, jak si? oczekuje,
ebola b?dzie jednym z priorytetowych tematów dyskusji.
Europejski komisarz ds. bada?, nauki i innowacji, Carlos Moedas, powiedzia?: - Ci?gle
jeszcze nie dysponujemy szczepionk? ani lekiem na Ebol?, dlatego musimy zwi?kszy? nasze
zaanga?owanie w badania naukowe. Dzi?ki ?rodkom finansowym z programu „Horyzont
2020” oraz od naszych partnerów z sektora przemys?u przyspieszymy prace nad szczepionk?
i szybkimi testami diagnostycznymi, aby wspomóc heroiczne wysi?ki pracowników s?u?by
zdrowia. Te dwa narz?dzia s? nam potrzebne, aby ostatecznie pokona? wirusa.
W projektach wezm? udzia? partnerzy z ca?ego ?wiata (g?ównie z Europy, Afryki i Ameryki
Pó?nocnej). Poni?ej opisano dziedziny, których dotycz? (zob. te? szczegó?owe informacje w
za??czniku). Wspomniane dziedziny znalaz?y si? tak?e na li?cie priorytetów ?wiatowej
Organizacji Zdrowia sporz?dzonej w zwi?zku z obecnym kryzysem:
Opracowanie szczepionki przeciwko eboli (3 projekty)
Obecnie nie istniej? ?adne licencjonowane szczepionki przeciwko Eboli. Celem tych trzech
projektów jest przyspieszenie bada? nad takimi szczepionkami poprzez ocen? bezpiecze?stwa i
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skuteczno?ci potencjalnych szczepionek.
Zwi?kszenie produkcji szczepionki (1 projekt)
Szczepionki przeciwko Eboli mog? by? produkowane w zak?adach o podwy?szonych
standardach bezpiecze?stwa biologicznego. Celem projektu jest ustanowienie platformy
umo?liwiaj?cej szybk? produkcj? wystarczaj?cej ilo?ci szczepionki przy zachowaniu
najwy?szych standardów jako?ci i bezpiecze?stwa.
Przestrzeganie prawid?owego trybu szczepienia (1 projekt)
Aby szczepionka mia?a realny wp?yw na epidemi?, konieczne jest obj?cie szczepieniami
du?ego odsetka ludno?ci. Ponadto, aby ochrona by?a trwa?a, potrzebne mog? by? dwie dawki
szczepionki. Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy o kampaniach szczepie? i
zagwarantowanie przyj?cia przez pacjentów obu dawek szczepionki.
Szybkie testy diagnostyczne (3 projekty)
Obecnie nie istnieje ?aden szybki i niezawodny test, który umo?liwia?by stwierdzenie zara?enia
wirusem lub jego wykluczenie. Celem tych trzech projektów jest opracowanie szybkich testów
diagnostycznych, które powinny umo?liwi? uzyskanie rzetelnych rezultatów w zaledwie 15
minut.
Ponadto w ramach projektu Miracle, tj. mobilnego laboratorium do szybkiej oceny zagro?e?
chemicznych, biologicznych, radiologicznych i j?drowych na terytorium UE i poza nim
opracowano „scenariusz biologiczny”, w którym dok?adnie odwzorowano obecny kryzys
wywo?any przez Ebol? i szybkie rozprzestrzenianie si? choroby w Afryce Zachodniej oraz
przedstawiono mo?liwe rozwi?zania. Scenariusz ten jest obecnie realizowany w terenie, w
warunkach rzeczywistych: miejscem realizacji jest laboratorium terenowe po?o?one w pobli?u
o?rodka leczenia Eboli zlokalizowanego na przedmie?ciach Nzere Kore w Gwinei, w pobli?u
granic z Liberi?, Wybrze?em Ko?ci S?oniowej i Sierra Leone. Laboratorium pomo?e w szybkim
diagnozowaniu eboli, a ponadto b?dzie wspiera? nowe badania kliniczne nad jednym z
najbardziej obiecuj?cych leków przeciwko wirusowi. Do?wiadczenia zgromadzone w trakcie
realizacji tego projektu umo?liwi? tak?e przeanalizowanie luk, mo?liwych ulepsze?
technologicznych i logistycznych oraz brakuj?cych technologii dla mobilnych laboratoriów.
Aby zwi?kszy? zaanga?owanie UE w walk? z ebol? na terenach wiejskich w Gwinei,
Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, dzia?aj?ce pod egid? Komisji, w ci?gu
najbli?szych kilku dni wy?le do tego kraju cztery zespo?y francuskoj?zycznych epidemiologów.
Ich zadaniem b?dzie wzmocnienie nadzoru i usprawnienie reagowania na poziomie
spo?eczno?ci lokalnych.
Kontekst
Komisja Europejska uruchomi?a ju? ?rodki w wysoko?ci 24,4 mln euro z programu
ramowego w zakresie bada? naukowych i innowacji „Horyzont 2020”. Zostan? one
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przeznaczone na pi?? projektów, od zakrojonych na du?? skal? bada? klinicznych
do testów istniej?cych i nowych terapii (IP/14/1194).
W listopadzie 2014 r. w wyniku wspó?pracy z partnerami z sektora przemys?u w
ramach ILI uruchomi?a równie? program Ebola+. Celem tego wielomilionowego
programu jest walka z ebol? i chorobami pokrewnymi, takimi jak gor?czka
krwotoczna Marburg (IP/14/1462). Osiem og?oszonych dzisiaj projektów wybrano w wyniku
pierwszego zaproszenia do sk?adania ofert w ramach powy?szego programu.
ILI jest partnerstwem zawartym przez UE z europejskim przemys?em farmaceutycznym
reprezentowanym przez Europejsk? Federacj? Producentów Leków i Stowarzysze?
Farmaceutycznych (EFPIA). Jego celem jest przyspieszenie opracowywania leków. Inicjatywa
ta rozpocz??a dzia?alno?? w 2007 r. W swojej pierwszej fazie, która zako?czy?a si? w 2013 r.,
dysponowa?a bud?etem w wysoko?ci 2 mld euro. Bud?et drugiej wspólnej inicjatywy
technologicznej w zakresie leków innowacyjnych na lata 2014-2024 wynosi 3,3 mld euro.
Po?owa funduszy to ?rodki UE, a drug? po?ow? zapewniaj? du?e firmy, w wi?kszo?ci z sektora
farmaceutycznego. Nie otrzymuj? one finansowania UE, lecz wnosz? do projektu wk?ad „w
naturze”, oferuj?c czas zatrudnionych przez siebie naukowców lub udost?pniaj?c infrastruktur?
i zasoby do bada? naukowych.
UE bierze równie? udzia? w walce z chorobami zaka?nymi, w tym z Ebol?, w
Afryce Subsaharyjskiej w ramach europejskiego partnerstwa pomi?dzy Europ? a
krajami rozwijaj?cymi si? w zakresie bada? klinicznych (EDCTP2). Bud?et tego
partnerstwa na kolejne dziesi?? lat wynosi 2 mld euro, przy czym prawie 700 mln
euro pochodzi z programu „Horyzont 2020” (IP/14/2273).
Bud?et projektu Miracle wynosi 1,4 mln euro i jest wspó?finansowany ze ?rodków programu
bada? nad bezpiecze?stwem Komisji Europejskiej. Koordynatorem projektu realizowanego od 1
grudnia 2013 do 31 maja 2015 r., jest Uniwersytet Katolicki w Lowanium (Université catholique
de Louvain).
Dalsze informacje

Badania UE nad ebol?
Reakcja UE na ebol?: strona internetowa oraz nota informacyjna (MEMO/14/2464)
„Horyzont 2020”
Inicjatywa w zakresie leków innowacyjnych
Projekt Miracle
[1] Niektóre umowy o udzielenie dotacji na projekty og?oszone w ramach pierwszego
zaproszenia do sk?adania ofert programu Ebola+ nie zosta?y jeszcze sfinalizowane.
Ostateczne informacje na temat wszystkich wybranych projektów, w tym szczegó?y dotycz?ce
bud?etu, zostan? opublikowane po podpisaniu umów o udzielenie dotacji.
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