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למנוע עשויים חד שבטיים נוגדנים  -"התרופה של טראמפ" 

והקושי  עלותם הגבוהה  , אךהדרדרות במצבם של חולי קורונה 

 קושי באספקתם העולמית מעליםבייצורם 

, החל עולם הרפואה בחיפוש אחר מענה לאתגר  ז פרוץ מגיפת הקורונהמא .1

גיף כצעד  נגיף החדש. במקביל למירוץ לפיתוח חיסון כנגד הנהציב אשר ה

והן עבור   ,במחלה שחלוהן עבור אלו  ,מניעתי, נדרש היה לתת פתרון מיידי

  ועל כן מצויים בסיכון מוגבר  אינם מסוגלים לפתח תגובה חיסוניתשאלו 

 .(מבוגרים ואוכלוסיות סיכון אחרות, מדוכאי חיסוןלדוגמה )

ל זה , היא מתן חיסון פסיבי בדמות נוגדנים. טיפושנבחנות תהגישו אחת מ .2

הטטנוס או החצבת, ותכליתו   נפוץ בחולים הסובלים מהתפרצות של מחלת

  עד שמערכת החיסון תייצר בעצמה נוגדנים  ,מזהםכנגד המענה מהיר  לתת

 .כנגדו

  פלזמת מחלימים  כדוגמת - מקור "טבעי"מניתן להפיק את הנוגדנים הללו  .3

מערכת  על ידי באופן טבעי , נוגדנים אשר יוצרו בין היתר, ההמכיל  פלזמה –

 סייעווימתוך מחשבה שנוגדנים אלו, יתקפו את הנגיף  - מחלימיםהחיסון של 

הן לאור העובדה  – בפתרון בעייתילמטופל להתאושש. עם זאת, מדובר 

אחרים ולא רק נוגדנים, שאת השפעתם  שפלזמת המחלימים מכילה רכיבים

ברמת אחיד והן לאור העובדה שהתכשיר המיוצר אינו  להעריך,לא ניתן 

 . ורמות הנוגדנים בו משתנות בין מנה למנההנוגדנים אותה הוא מכיל 

  כנגד הנגיף, סינתטיים,  ,1חד שבטיים פיתוח נוגדנים  הואפתרון אחר,  .4

בהתבסס על התגובות  ו הנגיף  של רו על בסיס הכרת המבנה הגנטיאשר ייוצ

הנוגדנים  בידוד  תהליך הפיתוח כולל .של המחלימים החיסוניות

 
ם. בתחום הרפואה מתא יחיד ומיוצרים במעבדה כנגד חומר מסוים נוגדנים חד שבטיים )מונוקלונליים( הם נוגדנים זהים, שמקור 1

 חון וריפוי.נעשה שימוש בטכנולוגיה למטרות אב
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באמצעים טכנולוגיים  וייצורם בכמות אחידה וטובה  ותרמתאימים ביה

 . 2שונים 

ם שונים כנגד נגיף הקורונה  חד שבטייתכשירי נוגדנים  89-כעד כה,  .5

בשלבי   מצוייםים תכשיר  13. מתוכם, נמצאים בשלבי פיתוח שונים

  ,קליניים -פרה  םנמצאים בשלבי 24ומעלה(,  1)שלב פיתוח קליניים 

 . [37] הראשוניים בשלבי הגילויוהיתר עודם 

  Vir-ו Regeneron ,Eli Lillyת וחבר מתוצרת ה, תכשירים אלוהמובילים שב .6

כעת  מצויים ,קוריאנית -הדרום Celltrionוחברת  תוהאמריקאי

  אישור לשימוש חירום עשוי לקבל אף חלקם, ו ,3בניסויים קליניים שלב 

(EUAעל ידי ה )-FDA  שוניים  מצאים רא על רקע מ. זאת, 2020עד סוף

 ,Eli Lilly-ו  Regeneronשל החברות  שעלו בניסויים הקליניים, ומבטיחים

-חולים קליםבקרב  ובתסמינים בעומס הנגיפי הפחתהראים המ

 אחר מתן הנוגדנים(. )ל סיכון לאשפוזםבוכן הפחתה   ,בינוניים

רשמיות   טרם פורסמו תוצאותעד כה, עם זאת, ראוי לסייג ולומר כי  .7

היעילות   ת הוכחו  ,השונים של הנוגדנים הניסויים הקליניים מ ומלאות

 .[106] השוניםקליניים -על תוצאות הניסויים הפרהה כת בעיקרמסתמ

וקטייל  בק טראמפ, באופן חריג, דונלד  טופל נשיא ארה"ב,על אף זאת,  .8

לא במסגרת הניסויים  ש ,Regeneronנוגדנים מתוצרת חברת ה

כחלק מטיפול אשר כלל גם  . זאת, יוחדתכי אם בתור בקשה מ 3הקליניים 

שלאחריו ניכר שיפור משמעותי  , רמדסיבירשימוש בתרופה ם וסטרואידי

 [.103]  במצבו תוך זמן קצר, עד להחלמה מלאה

 
י הנוגדנים מתוך פלזמת המחלימים פתרון אחר, המשלב בין דרכים אלו, בו בחרה, לדוגמא, חברת קמדע הישראלית, הוא מיצו 2

 ומתן התוצר הנקי, יחסית, לחולים.

 [.132] לים אשר זכו לטיפול שלא במסגרת הניסויים הקלינייםמטופ 10-לדברי החברה, הנשיא משתייך לקבוצה המונה פחות מ 3
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עם , )אלפי דולרים למנת נוגדנים בודדת( יקרה וגיהמדובר בטכנולכי  נציין .9

.  מדינות רבות אשר אינה נמצאת בהישג יד של, מאוד יכולת ייצור מוגבלת 

מיליון מנות נוגדנים בשנה אל   40-על פי הערכות, ארה"ב לבדה תזדקק לכ 

יכולות ייצור כוללות המסתכמות כעת במיליוני מנות בודדות מול 

כל  , ל רחוק מלעמוד בביקוש העולמי העולמי עשההיצ כך שמסתמן .בשנה

 הקרובה.פחות בתקופה ה

מן המובילות, הרי  ותר(ו י)א של אחת לו יצליח הפיתוח יחד עם זאת,  .10

למניעת   – אינו תלוי במערכת החיסון של המטופלש פתרון מיידיבמדובר ש

)מוערך כי   בינוניים-חולים קליםעיקר ב הדבקה ולמניעת התדרדרות ב

 צפוי להתאים פחות לחולים קשים(.פתרון זה 

אך  ,מאוד יקר להוות פתרון  נוגדנים אלו עשויים, בשורה התחתונה .11

(, יידבקו ויחלוה שדבמי) אוכלוסיות בסיכון להתדרדרות מהירהור עב ,יעיל

צפויים להטיל על  הם ובכך להקל על העומס אשר  ,אשפוזםלמניעת 

  מאמצי הפיתוח לת הבשאחר לעקוב מומלץ לפיכך,  המערכת הרפואית.

וזאת   , ולו חלקית,הצטיידות מהירה לצורך , עולםב חד שבטייםשל נוגדנים 

תוכח  ש במידה, רכישתםולמית העזה הצפויה בעל רקע התחרות הע

 יעילותם. 
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על פי מדינות הייצור. ארה"ב המפותחים כיום בעולם  כנגד הנגיף חד שבטייםתרשים המתאר את פילוח הנוגדנים ה

ת שישנם נוגדנים יוה חלק היחסי של מדינה מנורמל,ה. עולמיהייצור מהמשמעותי ביותר הות בנתח וסין אוחז

 . על ידי מספר מדינות פעולה תוףהמפותחים בשי
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כנגד הנגיף המפותחים בעולם, על פי שלבי הניסויים  חד שבטייםתרשים המתאר את סטטוס הפיתוח של נוגדנים 

, מצויות כעת בשלב השלישי ואחת דרום קוריאנית אמריקאיות מתוכן שלושות, חבר ארבעהקליניים בהם מצויים. 

 .והאחרון
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 המפותחים הנמצאים בשלב המחקר הקליני  חד שבטיים הדנים הנוג

שלב   מדינות  חברות  שם התכשיר  

 הפיתוח 
 

1 REGN-

COV2 

Regeneron  הניתנים כ"קוקטייל שני נוגדנים 3 ארה"ב" – REGN10987 ו-REGN10933  ניתן כטיפול חמלה  .

נבחנו  סגרת הניסויים הקליניים,מב. RECOVERYניסוי . נכלל בלנשיא ארה"ב והוכיח יעילות

  פורסמו בספטמבר מהניסויים הקליניים  נתונים ראשוניים. ם  גר 8-גרם ו 2.4 –שני מינונים 

ל הפחתת העומס הנגיפי, הקלה ע) בינוניים -שיפור במצב חולים קליםנראה  ולפיהם

הטיפול   . גרם( 2.4)  גם במינון הנמוך ( כשבועל  מכשבועיים החלמההתסמינים וקיצור משך ה

-לכ. קיימות מנות המספיקות ברשימוש חירום בתחילת אוקטוהוגש לקבלת אישור 

 מיליון מנות בשנה. 1.3-ל  70,000מתוכנן ייצור של בין חולים ו  50,000

2 Vir-7831 Vir Biotechnologies  

 GSKוחברת 

 נה לאחר המתן.גרם. אפשר כי מספק הגנה עד כחצי ש 0.5נוגדן יחיד במינון של  ניתן כ 3 ארה"ב 

3 LY-CoV555 Eli-Lilly  וחברת

Abcellera 

ארה"ב /  

 קנדה

, להלן(.  נתונים ראשוניים מהניסויים  Junshiעם הנוגדן של  נוגדן יחיד )או כמשלב ניתן כ 3

)הפחתת  בינוניים-שיפור במצב חולים קלים ובהם נראההקליניים פורסמו בספטמבר 

במתן משלב((.   85%-)כבסיכון לאשפוז  72%רידה של העומס הנגיפי, הקלה על התסמינים וי

רי החברה, צפוי ייצור של כמיליון מנות  נסייג ונאמר כי הנתונים לא עברו בקרת עמיתים. לדב 

בית בניסויים הקליניים היתה של גרם( עד סוף השנה )נציין, כי המנה האפקטי 0.7)במינון של 

 עבור הנוגדן הבודד. EUA של המשלב. הוגשמנות   50,000גרם(, אך רק   2.8

4 CT-P59 Celltrion דרום-

 קוריאה 

-בתחילת אוקטובר. החברה החלה בהכנות לייצור של כ 3ניתן כנוגדן יחיד. הוחל בניסויי שלב  3

 מיליון מנות לשנה. 5

 ת הערו 
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5 JS016   או

LY-CoV016 

Junshi Bioscieces  

 Eli-Lillyוחברת 

ידי שתי חברות. החברה  תח על. מפוCB6-LALAכל הנראה, גם ניתן כנוגדן יחיד. נקרא, כ 2 סין / ארה"ב 

הסינית, לייצור עבור סין והאמריקאית לשוק אשר מחוץ לסין. ניתן במשלב נוגדנים )ראה לעיל(  

 .Eli-Lillyעל ידי חברת  

6 AZD7442 AstraZeneca   / ארה"ב

 בריטניה 

שנה. ממומן בחלקו על ידי   . אמור לספק הגנה לכחצי שנה עדקוקטייל המכיל שני נוגדנים 1

DARPA  ועל ידיBARDA מנות לצבא האמריקאי   100,000. החברה התחייבה לספק לפחות

לממשל האמריקאי. צפויה  2020מנות נוספות עד סוף  100,000, כמו גם 2021עד יוני 

 . 2020נובמבר -במהלך אוקטובר  3י שלב  התחלת ניסוי

7 DXP-593 Beigene  1לב ר, החל ניסוי שהמתקדם ביות  הנוגדן הסיני 1 סין . 

8 STI-1499 Sorrento 

Therapeutics 

המכיל את   COVI-SHIELD)בפיתוח, קוקטייל של שלושה נוגדנים הנקרא ניתן כנוגדן יחיד  1 ארה"ב 

רה מתעתדת להגיש בקשה לאישור לשימוש חירום . החבCOVI-GUARDהנקרא גם הנוגדן( 

(EUAמה )-FDAמנות. עם  50,000יוצרו עד כה  מ"ג. 200ינון של עד . עוד השנה. ניתן במ

 מנות.  200,000יכולת ייצור של 

9 BRII-196 + 

BRII-198 

Brii Biosciences  ים )מנוסים בנפרד(. נפרד 1שני נוגדנים אשר להם אפקט סינרגיסטי. נמצאים בניסויי שלב  1 סין 

10 TY027 Tychan ישור. , אך טרם הוגשה בקשה לא3לב נוגדן יחיד. כוונה להתחיל ש  1 סינגפור 

11 MW33 Mabwell  ייתכן ומדובר בנוגדן  1 סיןMW05/LALA מיליון מנות   10. יכולת ייצור של עד 1. הוחל בניסוי שלב

 לשנה.

12 SCTA01 Sinocelltech  בר בנוגדן ייתכן ומדו 1 סיןH014 1. החברה אמורה להתחיל בניסוי שלב . 
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 מבוא  

המיועדים לטיפול במחלת הקורונה. החד שבטיים הרחבה בנוגדנים מסמך זה יעסוק ב .12

יר על הרקע המדעי שמאחורי הטכנולוגיה, אופן ייצור הנוגדנים, השימושים תחילה, נסב

גיה זו כטיפול רפואי ורקע קצר השונים שנעשו בה, היתרונות והחסרונות בשימוש בטכנולו

מצויים . בהמשך, יפורטו הנוגדנים האודות השימוש בנוגדנים אלו כנגד מחלת הקורונה

 כעת בשלב הניסויים הקליניים והמידע אשר פורסם אודותיהם עד כה.

  [1,2] על הטכנולוגיהרקע 
 

 –שונים  נוגדן, הוא מולקולה חלבונית המיוצרת על ידי מערכת החיסון כנגד חומרים .13

לגוף ועשויים להזיק ד( המצויים על פני השטח של גופים החודרים נג  אנטיגנים )בעברית, א  

ים(. ב, מדובר בחיידקים או בנגיפים, אך לעיתים גם כנגד תרופות וחומרים אחרלו )לרו

 חיבור הנוגדנים לאנטיגנים מאפשרים התמודדות וניטרול על ידי המערכת החיסונית

 [.118] בדרכים שונות

 

 G [117 ]תיאור סכמטי של מבנה נוגדן 

כת של מער Bהמיוצרים על ידי תאי  הינם נוגדני (ייםמונוקלונל) 4חד שבטייםנוגדנים  .14

זאת, בשונה . 6יחיד 5תא אב יחיד. הנוגדנים מיוצרים כנגד אותו אפיטופשמקורם בהחיסון 

 
 (. lonal AntiBodiesMonoc –MABכאשר נעשה שימוש רפואי בנוגדנים חד שבטיים, התרופה מקבלת את הסיומת מאב ) 4

וגדן וגורם אפיטופ הוא חלק מחלבון / שייר סוכרי או כל חומר אחר, המזוהה על ידי מערכת החיסון כ"זר" ואליו נקשר הנ 5

 להפעלת תגובה חיסונית.

טופים ספציפיים חד שבטיים, המיוצרים על ידי אותו תא אב יחיד, אך מזהים שני אפי-ים מיוצרים נוגדנים ביבחלק מן המקר 6

 ובכך, מעלים את יעילות הנוגדן.
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כנגד  Bהמיוצרים על ידי מספר רב של תאי ( פוליקלונליים) ייםרב שבטמנוגדנים 

 .אפיטופים שונים

מתן  -חיסון פסיבי למעשה כנגד נגיף הקורונה. זהו  תרופהמהווים  חד שבטייםנוגדנים  .15

)בשונה ממתן חיסון בו הגוף המחוסן מייצר בעצמו  הנגיף כנגד ים ספציפי נוגדנים 

 –בה נעשים שימושים רבים ל טכנולוגיה ססת עהמבו בתרופה יקרהם(. מדובר נוגדני

 –כנגד מחלות אחרות בטיפול לייצור תרופות ביולוגיות שונות וכן  ,דיאגנוסטיקה, אנליזה

 ואחרות.  גידוליות() זיהומיות, אימונולוגיות, נאופלסטיות

בנוסף  ,כנגד הנגיף יםרב שבטיהמכילה נוגדנים  בשונה מן השימוש בפלזמת מחלימים  .16

חד מדובר בנוגדן ר תגובה חיסונית אצל המטופל, עשויות לעורולות אחרות הלמולק

 כנגד הנגיף, ללא חומרים ביולוגיים נוספים. שבטי

הנוגדנים פועלים הן  וצמת הקשר.הנוגדנים נבדלים זה מזה באתר ההיקשרות שלהם ובע .17

ול )פעילות מערכת החיסון לפע עות עירורוהן באמצ ,ישירות )מניעת כניסת הנגיף לתאים(

 אפקטורית(.

. הנוגדנים 7תוך שימוש בטכניקות תרבית רקמה במעבדהמיוצרים  ייםחד שבטנוגדנים  .18

מסוים. תאי  8ןפעמים לאנטיג , מספר רב שללרוב עכבר –מיוצרים באמצעות חשיפת חיה 

B  תאי מיאלומה )תאי )המייצרים נוגדנים( מוסרים מטחול החיה המחוסנת ומאוחים עםB 

.  נקראים תאי היברידומהתחלק ללא הגבלה(. התאים החדשים, ם לההמסוגלי סרטניים

תאים אלו, מונחים על מצע סלקטיבי המאפשר רק להיברידומות לגדול. אלו אשר שרדו 

הרלוונטי  הקלון )שבט( עד אשר נמצא יצר נוגדנים הנסרקים את המצע, ממשיכות לי

תהליך יקר,  זהו פה ממצע הגידול. הוא "נקצר" ומנו .9המבוקשים המייצר את הנוגדנים 

על מנת לייצר די   ,של מצע גידול וכמות גדולה ,הדורש שבועות רבים של גידול

ייצור מסחרי לפיכך, מעבר ל .לטובת ניסוי או על מנת לטפל במטופל יחידולו רק  ,נוגדנים 

 [.45]ידרוש משאבים גדולים הרבה יותר משמעותי 

 
ד למותו של העכבר. טכנולוגיה זו ע  ההזרקת תאים לחלל בטנו וגידול התאים וקציר –נציין כי ניתן לייצר גם באמצעות עכבר  7

 ת וסובלת גם מבעיות ניקיון של החומר המופק )חלבונים עכבריים וכדומה(.זכתה לביקורת אתי

ד, הוא מולקולה )חלבון, חומצת גרעין או רב סוכרים( המזוהה כחומר זר על ידי מערכת החיסון שלנו נג  א   –בעברית  –אנטיגן  8

 .וגורמת לייצור נוגדנים כנגדו

 רות הטובה ביותר או בעלי יכולת הנטרול הטובה ביותרהנוגדנים המבוקשים יהיו אלו בעלי יכולת ההיקש 9
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 [ 45]  חד שבטיה צור הנוגדןיי תהליך 

ת על )וסיומת השם מרמז חד שבטייםדרכים שונות בהן ניתן לייצר נוגדנים קיימות ארבע  .19

 [:31,45כך( ]

נוטים לעורר תגובה  – נוגדנים המיוצרים במודל עכברי )סיומת אומאב( –עכברי  .א 

 .תוילומיע מפחית ,הנוגדן המוזרקכנגד מנטרלים ייצור נוגדנים  במטופל.חיסונית 

ים לייצור טיפול בגנ – שילוב של נוגדן עכברי ונוגדן אנושי )סיומת סימאב( – כימרי .ב

 .בגנים אנושייםלייצור המקטעים הקבועים בנוגדן ם הגני פתחלקי הנוגדן והחל

שילוב של חלק קטן מחלבוני עכבר המצומדים לחלבון אנושי )סיומת  – דמוי אנוש .ג

 זומאב(.

 Bשימוש בנוגדנים מתאי  – ים לגמרי )סיומת אומאב(נוגדנים אנושי –אנושיים  .ד

 .וגמא המבודדים מפלזמת מחלימים, לד

לריפוי במקרים של הדבקה בנגיף   חד שבטייםבנוגדנים  יליע  עד כה, נעשה שימוש .20

 RSV-נגיף הבמקרה של  למניעת מחלה ,[(Bavituximab [5)תרופה בשם  Cההפטיטיס 

(Palivizumab [6]) חשוב לציין, כי [15] דפיצילה ובקלוסטרידיום  באנתרקסלטיפול ו .)

 לא הוכיח ינית תפתחות מחלה קללאחר הגדנים , מתן הנוPalivizumabבמקרה של 

יעילות בקיצור משך המחלה )אם כי מחקרים שונים עודם מתנהלים( והשימוש העיקרי בו 

נוסף סיון ני .(או לפני התפתחות תסמינים משמעותיים )מתן לפני ההדבקה מניעתי הוא 

 ים טייל נוגדנבייצור קוקנעשה כנגד מחלה זיהומית  חד שבטייםבנוגדנים  שימושלעשות 
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לך הבמ כנגד נגיף האבולה חד שבטיים  שלושה נוגדנים ל שכל ZMappבשם 

. לא הוכח כמוצלח . הטיפול במערב אפריקה 2014-2016התפרצות המחלה בשנים 

חברת  ידי המיוצר על REGN-EB3בשם  כנגד נגיף האבולה אחר של נוגדנים  קוקטייל

Regeneron קונגו  יים ברפובליקה הדמוקרטית שלהאמריקאית נמצא כעת בניסויים קלינ

[45.] 

  ים התוקפים ישירות את הנגיף חד שבטישימוש בנוגדנים סקירה זו כוללת נדגיש כי  .21

המיועדים להגביר את תגובת   חד שבטיים נוגדנים  אינה כוללתו)חיסון פסיבי( 

 וא  ,(Tocilizumab [4])כדוגמת  הן אותאו לעד ,[(CPI-006 [3)כדוגמת  ערכת החיסוןמ

 Leronlimab במערכת החיסון )כדוגמתנגד אתרים שונים המיועדים לפעול כנוגדנים 

[11].) 

 סיבות לשימוש בטכנולוגיה

, אשר גם לאחריו, תגובת מערכת החיסון פיתוח חיסונים הוא תהליך האורך זמן .22

)בייחוד הדבר  ובחלק מן המקרים גם אינה יעילה, פל אינה מיידיתשל המטו

תגובה חיסונית פחות יעילה אשר כלוסיית הגיל המבוגר המפתח משמעותי בקרב או

פתרון עבור  להוותמתן נוגדנים מן המוכן, עשוי  [.2]נמשכת לאורך זמן קצר יותר( 

ומחקה החיסון של המטופל . זהו פתרון מיידי אשר אינו תלוי במערכת אוכלוסיות אלו

   .את תגובת מערכת החיסון לנגיף

( RSV-זה אשר נעשה כנגד ה וגמת)כד שימוש מניעתיהנוגדנים  ניתן לעשות בטכנולוגית .23

 (.C)כדוגמת זה אשר נעשה כנגד נגיף ההפטיטיס טיפולי או 

חשיפה  כהמצריה אינכמענה טיפולי בקרב אוכלוסייה שנחשפה לנגיף,  נוגדניםבחינת ה .24

חינת לצורך בחינת יעילותו, בשונה מב ,)שבעייתית מבחינה אתית( לנגיף הקורונהיזומה 

 בי.יעילותו של חיסון אקטי

 חסרונות הטכנולוגיה

אשר אינה נמצאת בהישג  עם יכולת ייצור מוגבלת מאוד, מדובר בטכנולוגיה יקרה,  .25

ועלות טיפול שנתית  תבודד נוגדניםאלפי דולרים למנת עלות של )יד של מדינות רבות 

 . [2] (אלף דולר 15-200של 

והוא מפונה  ימים  11-30על  , בדרך כלל,עומדתבדם זמן מחצית חיים של נוגדן  .26

נדרשות מנות חוזרות ממחזור הדם על ידי ספיגה לא ספציפית בתאי הגוף. לאור זאת, 
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, כאשר המטרה היא  יים חד שבטמדי שבועיים עד חודש למרבית הנוגדנים ה

של הנוגדן  Fc-)אם כי שימוש בטכנולוגיות חדשות המטפלות באזור ה מוש מניעתישי

 [.7,15] (נות הנוגדנים הנדרשותהפחית בכמות מ, דבר העשוי להאריך את חייועשויות ל

פם מפתח נוגדנים כנגד גו –אצל חלק מן המטופלים מתפתחת עמידות לנוגדנים  .27

( כך שיעילות ADAאו  Anti-Drug Antibodies) המוזרקים  חד שבטייםה הנוגדנים 

 [.7ים הולכת ופוחתת ]חד שבטיהנוגדנים ה

נות, עשויה להיווצר  זיהומיות שוכנגד מחלות  חד שבטיים דנים בשימוש בנוג .28

( שבמסגרתה, חלק ADE) Antibody Dependent Enhancement – תגובה הפוכה

סייע לנגיף לחדור לתאים אלא אף ל ,מהנוגדנים עשויים לא רק שלא להגן על הגוף האנושי

 אותו תמנטרל האינתם היקשרואך , אשר נקשרים לנגיףקיימים נוגדנים  [.2האנושיים ]

בנוגדן  Fc-הנוגדן הקשור אליו באמצעות היקשרות אזור ה. הנגיף מנצל את שונות מסיבות

לפיכך, בחלק מן  בכדי לחדור לתא. (IgG, עבור נוגדני גמא )על גבי התאים קולטן ל

של אזור זיקה ( אשר מפחית את הLALAבוצע שינוי גנטי )מוטציית  חד שבטייםדנים ההנוג

 ADE [126,127 .]מנעת תגובת נלקולטן ובכך  Fc-ה

עלול ליצור לחץ סלקטיבי להיווצרות זנים העמידים  חד שבטייםבנוסף, השימוש בנוגדנים  .29

ניין אשר עלה מן ע – )בייחוד אם נעשה שימוש בנוגדן יחיד ולא בקוקטייל( טיפולל

  .Eli Lilly [15]התוצאות הראשוניות של הניסויים הקליניים אשר ביצעה חברת 

 נגיף הקורונהכנגד  בטיים ש חדהשימוש בנוגדנים 

תכשירי נוגדנים  89-החברה הסינית לנוגדנים, כבספטמבר, לפי דו"ח מעקב של  24-נכון ל .30

תכשירים  13. מתוכם, פיתוח שונים שונים כנגד נגיף הקורונה נמצאים בשלבי חד שבטיים

 כלו ,קליניים-פרה םצאים בשלבינמ 24ומעלה(,  1נמצאים בשלבי פיתוח קליניים )שלב 

  המצויים במסמך זה, נתמקד בתכשירים . היתר עודם בשלבי הגילוי הראשוניים

 [.63] 10בלבד בשלבים הקליניים 

מספר לקני טים האמריכחלק מן הסיוע לפיתוח ולייצור הנוגדנים, אישר משרד המשפ .31

 11סט האמריקאיים טרא -לחלוק ידע טכנולוגי לייצור מבלי לעבור על חוקי האנטיחברות 

 
כמו מיצוי הנוגדנים של  –וגדנים הפועלים ישירות כנגד נגיף הקורונה החדש המסמך גם לא יעסוק בדרכי מיצוי אחרות של נ 10

 בונים הנקשרים לאתרי הקשירה של הנגיף וכדומה.חברת קמהדע הישראלית ואחרות, נוגדנים רב שבטיים, חל

 [.119וקים שמטרתם למנוע יצירת מונופולים וכשל שוק באמצעות תיאום מחירים על ידי חברות שונות ]ח 11
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-ו Eli Lilly, AstraZeneca, Roche (Genentech), Amgen, GSK -נמנו  לוא  חברותעל )

AbCellera,  כאשר חברתRegeneron [.26( ]ממהלך זהחלק  לא היתה 

חד נוגדנים מתן ביעילות קיימת ש ההנחכי בדיוק, העריך, מחקר אשר בוצע באוניברסיטת  .32

 [.12בשנה ] נוגדנים מנותמיליון  40-כיעמוד על לבדה הצורך של ארה"ב אזי , םשבטיי

מרביתם בארה"ב ובאירופה, מתנהלים או  –ניסויים קליניים  48נכון לאמצע ספטמבר,  .33

למניעת מחלת הקורונה, אך  לטיפול אוים חד שבטיעתידים להתנהל תוך שימוש בנוגדנים 

 [.19,21]מהם בוחנים שימוש בנוגדנים ייעודיים כנגד הנגיף  14-רק כ

 

 [76ן את וירוס הקורונה ]כיצד מנטרל הנוגד תרשים המתאר  

 

 מעורבות הממשל האמריקאי

בניסוי  12(of Health National Institutes)י ריקא האמ NIH-, פתח ה2020באוגוסט  4-ב .34

 יעילות הטיפולאת לבחון  מטרהב ,ACTIV-3בשם  ,רב מרכזי, אקראי ומבוקר 3שלב 

בעה מחקרים זהו אחד מאר יים שונים.חד שבטנוגדנים אמצעות ב ת הקורונהבמחל

ובשיתוף רשתות מחקרים קליניים  ,WarpSpeed13כחלק ממבצע  NIH-ב  המנוהלים

)רשת בינלאומית ליוזמות אסטרטגיות בניסויי  INSIGHT-יימות ברחבי העולם, כולל הק

 
 הוא סוכנות האחראית למחקר הרפואי בארה"ב תחת מחלקת הבריאות האמריקאית NIH-ה12

פיתוחם,  ניזומה על ידי ממשל טראמפ במטרה לסייע ולהאיץ את פרטית אשר-הוא שותפות ציבורית WarpSpeedמבצע  13

 ייצורם והפצתם של חיסונים, תרופות ואמצעי אבחון כנגד מחלת הקורונה.
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HIV עולמיים( המופעלת על ידי ה-NIAIDה ,-PETAL  הרשת למניעה ולטיפול מוקדם(

 [.8חזה( ]-הרשת לניסויי כירורגיית לב) CTSN-בפגיעה ריאתית חדה(, וה

בשנתיים  DARPA14השקיעה ברקע לכך, ניתן לראות השקעות ארוכות טווח אשר  .35

במקרה  ים חד שבטיון לסייע ולפתח את הטכנולוגיה לייצור נוגדנים ונות מתוך רצהאחר

לחברות מיליון דולרים  DARPA 96. כחלק מן ההשקעה, העניקה של מגיפה אפשרית 

או  DNAבאמצעות הזרקת  ,בחון את היכולת לחסן פסיבית את המטופליםשמטרתן ל

RNA כנגד נגיף שם" לייצור נוגדן מן המוכן )דהיינו, לתת לתאי הגוף "מר של הנוגדן עצמו

 [.12]הקורונה( 

 כנגד הנגיף בתהליך המחקר והפיתוח  מובילים ה שבטיים  חדההנוגדנים 

REGN-COV2  של חברתRegeneron האמריקאית 

-ו REGN10933) חד שבטיים במשלב של שני נוגדנים מדובר  – טיפולאודות ה .36

REGN10987 )מתוצרת חברת  ף הקורונהנגי כנגדRegeneron חברת ) האמריקאית

 אנושין אחד (. נוגד15שבמדינת ניו יורק, ארה"ב Tarrytown-ביוטכנולוגיה הממוקמת ב

 .17של הנגיף "spikeון ה"חלבב טופלאשר  16מעכבראשר בודד ממחלים ונוגדן שני 

ל בחולים  נבחן הן למניעת מחלה בקרב נחשפים והן לטיפוקוקטייל הנוגדנים 

עשתה שימוש באסטרטגיה זו, של שילוב  Regeneron. חברת פזים מאושפזים ולא מאוש

שם עשתה החברה  –( REGN-EB3י כנגד אבולה )חד שבטנוגדנים שונים בפיתוח נוגדן 

צפוי כי הטיפול סבורה החברה  [.9,12,22יים שונים ]חד שבטשימוש בשלושה נוגדנים 

 תגובה אימונית  טופלים אשר עוד לא פיתחור מעבומירבית  ותיעיללהיות בעל 

שלא לבצע שינויים  Regeneronנציין, כי בשונה מחברות אחרות, בחרה  [.85] )חיסונית(

דונלד , לנשיא ארה"ב הנוגדןניתן  2020בתחילת אוקטובר  [.97בנוגדן להארכת חייו ]

. יפולימים ממתן הט 5-שיפור ניכר במצבו בתוך כ וחל מיוחדטראמפ כטיפול 

 
14DARPA  (Advanced Research Projects AgencyDefense  היא סוכנות למחקר ולפיתוח במחלקת ההגנה האמריקאית )

 לשימוש צבא ארה"ב. האחראית על פיתוח טכנולוגיות חדשניות

 Praluentמספר תרופות המבוססות על טכנולוגיית הנוגדנים החד שבטיים כדוגמת  1988נת החברה ייצרה מאז היווסדה בש 15

 [.14לטיפול בדרמטיטיס ] Dupixent-לטיפול בסרטן ו Libtayoכולסטרול,  לטיפול בעודף

סון ו גנטית כך שמערכת החיסון שלהם תדמה את מערכת החי( אשר הונדסVelocImmune) VIהחברה עושה שימוש בעכברי  16

 [.22האנושית ]

מוש בדם ממחלימים לבידוד נוגדנים עם הזרקת חלבוני נגיף לעכברים ושי 2020העבודה על החיסון החלה כבר בפברואר  17

 [.14שונים ]
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ישור הטיפול במסגרת שימוש הגישה החברה בקשה לא מספר ימים מאוחר יותר

 [. 103,116( ]EUA) חירום

ת אודו, Scienceבכתב העת נתונים אשר פורסמו בתחילת אוגוסט,  –קליני -ניסוי פרה .37

יממה לאחר מתן  קופים אשר נחשפו לנגיף הניסויים הפרה קליניים בקופים הראו כי 

והנזק לריאות  ,טופלו בפלצבופים אשר יותר את הנגיף מאשר קומהר  פינו ,נוגדנים ה

. בנוסף, הראו הקופים המטופלים )כולל דלקת ריאות( היה קטן יותר )אם כי קיים(

במהלכה ( Viral Escape) נגיפית" המנוע "בריח נוגדנים יכול להמשלב הניסויים, כי 

 [.14,22,33] כנגדו הנגיף עובר מוטציות המסייעות לו להימלט מהנוגדנים

תוכנן ומבוקר המ( Quadruple blind)ניסוי אקראי, מרובע סמיות  - 1שלב יני ל קניסוי  .38

ינטיקה אימוניות והפרמקוקהסבילות, הבטיחות, המתנדבים ומטרתו לבחון את  940ס ולגי

בני  בנבדקים בריאים , אחת לחודש, למשך חצי שנה,של הנוגדנים של מתן מנות חוזרות

 [. 85,108] שנים 18-90

ניסוי  , וכןגדוליםקליניים ה ניסויים שלושהחברה מנהלת  – 1/2/3ניסוי שלב  .39

RECOVERY [85]: 

החל  אשר NIH-הממומן על ידי הומבוקר,  , מרובע סמיותאקראירב מרכזי,  18ניסוי .א 

שנים  18, בני מתנדבים 2000-ל מניעתית  נוגדנים ה נויינת, במסגרתו ביולי 6-ב

שעות  96בתוך  ,קורונה מאומתהמתגוררים עם חולה  סמינים,ומעלה, חסרי ת

צפויות היו כאשר תוצאות של המאומת(,  PCR-מהחשיפה )קבלת תוצאה חיובית ב

 [. 2,12,109להתקבל במהלך ספטמבר ]

-בינוניים חולי קורונה  0972ומבוקר המבקש לגייס  מרובע סמיות ,אקראי 19ניסוי .ב

ן, חמצן ללא צורך בחמצ –קבוצות רבע )בא  ומעלה 18, בני מאושפזים  קשים 

. מטרת הניסוי העיקרית נמוכה, חמצן בזרימה גבוהה והנשמה מלאכותית( בזרימה

ן הנעה בי –הנקודות  7היא לראות שיפור במצב החולים )בהתבסס על שיטת 

שחרור מבית חולים מחד גיסא ומוות מאידך גיסא(. מטרות משנה הן למדוד 

 [.12,14,110חמצן ובהנשמה מלאכותית ]שינויים בשימוש בתמיכת 

 
 2069ניסוי  18

 2066ניסוי  19
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 בינוניים-חולי קורונה קלים  2104-אקראי ומבוקר המבקש לגייס כ 20ניסוי .ג

. מטרת הניסוי היא לבחון את )תסמיניים ולא תסמיניים(שאינם מאושפזים 

 [. 12,14] ירות השיפור במצב החולים ומניעת התדרדרות במצבם מה

ת וצאושל תאנליזה ראשונית , כי ברבספטמ 29-במסגרת זו, הודיעה החברה ב

אשר גויסו  900חולים מתוך  275הניסוי שהיא עורכת בחולים התסמיניים )כללה 

 [:84,85,107עד למועד הפרסום( הדגימה ]

i.  ,חולים עם סרולוגיה חיובית  – צותלשתי קבוהחולים חולקו תחילה

. (21בהתאם לסרולוגיה בתחילת הניסוי)וחולים עם סרולוגיה שלילית 

וך יותר בקו בית היו בעלי עומס נגיפי נמהחולים עם הסרולוגיה החיו

הבסיס והגיעו לרמות נגיף מתחת לסף הזיהוי מהר יותר אפילו ללא טיפול 

ימים  13ימים לעומת  7 עם נטייה להחלמה מהירה יותר )החלמה לאחר

 בקבוצת הסרולוגיה השלילית(.

ii. ובמינון גבוהגרם(  2.4) הנוגדנים ניתנו לשתי הקבוצות במינון נמוך 

הזמן  של הפחתה של העומס הנגיפי והוביל לגרם(. מתן הנוגדנים  8)

את מספר הביקורים במטופלים הלא מאושפזים וכן הפחית לריפוי 

  .במינון הנמוך של הטיפול, זאת, אף הרפואיים של החולים

iii.  משמעותיות יותר בקבוצה בה העומס הנגיפי  התוצאות היו

ים והן להפחתת )הן להקלה על תסמינ וה יותרההתחלתי היה גב

 . הנגיפי( בהשוואה למטופלים בפלצבו העומס

iv. דבר אשר עשוי להצביע  – רמות הנוגדנים נשמרו גם חודש לאחרי הטיפול

 זמינות ביולוגית גבוהה לנוגדנים.על זמן מחצית חיים ארוך ו

v. עות הלוואי ופרופיל תופ )בהיבט תופעות הלוואי( שני המינונים היו נסבלים

 קבוצת הפלצבו. הטיפול וב ומה בקבוצתיה דה

 
 2067ניסוי  20

עוד טרם קיבלו את  בר הספיקו לפתח נוגדנים עצמיים כנגד מחלת הקורונהבתחילת הניסוי נבדק האם המטופלים כ 21

 קוקטייל הנוגדנים מתוצרת החברה.
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vi. ( גרם של הנוגדן  1.2-4ימים עבור  24-25זמני מחצית החיים שנצפו

פול ( מאפשרים טי10987גרם של הנוגדן  1.2-4עבור  21-18-ו 10933

 .אחת לחודשמניעתי במשטר של 

ל על טייקוקטיפול באמצעות הלהיבחן יעילות ה החלה, 2020בתחילת ספטמבר  .ד

שנים ומעלה, השוקלים מעל  12, בני בבריטניהמאושפזים  חולי קורונה 4000-כ

 22RECOVERY .2000-במסגרת מחקרי ה גרם, 8ק"ג, במינון חד פעמי של  40

יקבלו את  2000בנוסף לטיפול המקובל, בעוד  נוגדניםמתנדבים יקבלו את ה

 ימים לאחר הטיפול 28ות הטיפול המקובל בלבד. תוצאות הטיפול יושוו בין הקבוצ

כולל צורך בהנשמה  –קלינית התדרדרות  ובהיבט של  של תמותהיבט )בה

 [. 32,120-122] . הטיפול ייבחן גם בקרב ילדים ובקרב נשים הרות(מלאכותית

על הסכם לשיתוף  Regeneronתהליך הפיתוח, במהלך אוגוסט חתמה במסגרת  - שת"פ .40

החברה )בלפחות פי לת הייצור של להגדיל את יכו. זאת, במטרה Rocheפעולה עם חברת 

  Regeneronלשוק האמריקאי תהיה אחראית חברת והשיווק על הייצור  – (3.5

  העולמי לשוק והשיווק של הטיפול תהיה אחראית על הייצור  Roche-בעוד ש

וקיבלה  Warp Speedלמבצע  Regeneronבנוסף, במהלך יולי, הצטרפה חברת  [.9,116]

 [.35האמריקאי ]מעותית מן הממשל תמיכה מש

חתמה על חוזה מול משרד הבריאות  Regeneronנציין, כי חברת  - חוזי אספקה .41

מיליון מנות  1.6( לאספקת DOD( ומשרד הבטחון האמריקאי )DHHSהאמריקאי )

 [.9מיליון דולרים( ] 450)בעסקה של  נוגדניםל הש

ום לסיעד טיפול מנות  300,000-ל 70,000החברה מתעתדת לייצר בין  –תוכניות ייצור  .42

מיליון  1.3-ל 420000ובין  (2020הפיתוח )התוכנית היתה לסיים פיתוח עד לסוף קיץ 

, היו בידי החברה די 2020. נכון לתחילת אוקטובר מנות מניעתיות )כתלות במינון הנדרש(

חודשים חולים ב 300,000-חולים עם צפי לייצור די מנות לכ 50,000-מנות לטיפול בכ

 [. 12,18,26,116] העוקבים

 

 

 
, לאומי, המתנהל בבריטניה ומטרתו לזהות טיפולים אשר עשויים להיות יעילים הוא מחקר קליני, רב זרועי RECOVERY-מחקר ה 22

 [.121עבור מאושפזים עם מחלת קורונה ]
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VIR-7831  או(GSK4182136  ;)VIR-7832  של חברתVir  האמריקאית 

 Virעל ידי חברת  ופותחאשר  יים אנושיים חד שבטמדובר בנוגדנים  - טיפולאודות ה .43

Biotechnologies  בשיתוף חברתGSK  על הסכם  2020)שתי החברות חתמו באפריל

. spike-הנקשרים לחלבון ה (VIR-ילארד דולרים בכרבע מ השקיעה GSK-לשיתוף פעולה ו

ניסויים  .SARS-אשר בודד מפלזמת מחלימים מ S309שני הנוגדנים פותחו על בסיס נוגדן 

בנוגדן  ניסויים קליניים , בעוד2020ך אוגוסט במהל והחל 7831בנוגדן  2/3קליניים בשלב 

ים ן למנוע את כניסת הנגיף לתא תוכנן ה 7831להתחיל רק בהמשך השנה.  יםצפוי 7832

נן כך שזמינותו תוכ 7832והן לעורר את מערכת החיסון להרוג את התאים הנגועים. 

ל לשמש גם לריאות תהיה גבוהה יותר, הוא בעל זמן מחצית חיים ארוך יותר והוא יכו

הנוגדן , הוזרק למטופללאחר ש. החברה מעריכה כי 23טיפולי או מניעתי Tבחיסון תאי 

 [. 14,24,25,27,101] חצי שנהכעד יות יעיל לה עשוי

בכתב  קליניים-פורסמו תוצאות הניסויים הפרה מאיבמהלך  –קליניים -ניסויים פרה .44

אשר היווה  S309דוד נוגדן בי. במסגרת המאמר, תיארו החוקרים את תהליך Natureהעת 

מתוך נבחר . הנוגדן SARS-מפלזמת מחלימים מ, 7832-ו 7831נים פיתוח הנוגדבסיס ל

בודד או  וגדןכנ אפשריים לטיפול בחולי נגיף הקורונה החדש ריםאח מועמדים עשרות

הצליחו הנוגדנים גם )אוגר סורי( לדברי החברה, במודל חיה . במסגרת קוקטייל נוגדנים

)נתונים אלו לא  את תגובת מערכת החיסון להשמדת תאים אשר היו נגועים בנגיף לגייס

 [.14,98,101] פורסמו במאמר(

 2/3באוגוסט הודיעה החברה כי החלה בסוף אוגוסט בניסוי שלב  31-ב – 2/3ניסוי שלב  .45

סמיות ומבוקר שמטרתו לבחון  מרובעמחקר רב מרכזי,  – COMET-ICEבמסגרת מחקר 

 [: 24,27,94]ויעילות הטיפול בנוגדן למניעת אשפוז בחולי קורונה את בטיחות 

להציג שר החלו בארה"ב א לא מאושפזים ורונה חולי ק 20תחילה, יכלול הניסוי  .א 

ויבוצע  מ"ג 500במינון של  תסמינים. החולים יטופלו במנת נוגדנים בודדת

 . [96] אחריהם מעקב של שבועיים לבחון את בטיחות הטיפול

חולי קורונה בסיכון גבוה ברחבי  1300-צפוי הניסוי להתרחב ולכלול כבהמשך,  .ב

. (ע הפלצבובזרו 670-מטופלים ו 670) יםהעולם אשר החלו להציג תסמינ

 
ולא רק כחיסון  תיסונים אלו נועדו לעורר גם תגובה תאימגינים. ח Tיצירתם של תאי להוא חיסון אשר נועד  Tחיסון תאי  23

 [.123פאסיבי ]
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במסגרת הניסוי יקבלו המתנדבים, הלא מאושפזים, טיפול חד פעמי בנוגדן במינון 

כאשר  –מעקב אחר המטופלים למשך כחודש יבוצע מ"ג תוך ורידית ו 500של 

 בתקופה זו תיבחן תוצאת הטיפול כאחוז המתדרדרים )צורך באשפוז ותמותה(. 

ומלאות במהלך  2020בל עד סוף צפויות להתק וצאות ראשוניותלדברי החברה, ת .ג

כאשר הטיפול יהיה זמין במחצית הראשונה . 2021ן של שנת הרבעון הראשו

 .  2021של שנת 

אחד, לטיפול בחולים מאושפזים קשים ה –בהמשך, מתוכננים עוד שני ניסויים  .ד

 והשני למניעת הופעת תסמינים לאחר חשיפה לחולה מאומת.

 Vir7832 –בנוגדן השני  2ניסויי שלב  נת בהמשך השנה לבצע גםמתכנ החברה .ה

 – T, אך גם עשוי לשמש כחיסון של תאי 7831החולק את אותם מאפיינים של 

 טיפולי או מניעתי.

של  2החברה, כי בהסתמך על נתונים ראשוניים חיוביים משלב  בתחילת אוקטובר הודיעה

)בדרום  חבי העולםולהרחיבו לאתרים נוספים בר 3י שלב ניסוהתחלת הניסוי, הומלץ על 

 [.95,99] (אמריקה ובאירופה

 Samsung Bioחתמו, במהלך אפריל על הסכם עם חברת  VIR-ו GSK – תשתיות ייצור .46

נוגדנים המפותחים במיזם ובהגדלת היקפו במסגרת עסקה על מנת לסייע בהאצת ייצור ה

ום קוריאה מתקן ייצור באינצ'ון, דר Samsung Bioמיליון דולרים. לחברת  362שהיקפה 

ליטרים. במקביל, לחברה הסכמי ייצור עם חברת  362000בנפח כולל של שבו פרמנטורים 

Biogen  )וחברת )עימה נחתם חוזה בסוף מאיWuXi [29,100.] 

LY-CoV555  או(LY3819253)  של חברתEli Lilly  האמריקאית 

. מחלים  זמתמפלאשר בודד  Eli-Lilly תברח  מתוצרת חד שבטינוגדן  – טיפולאודות ה .47

בשיתוף המרכז לחקר  24הקנדית Abcellera Biologicsעל ידי חברת  התגלה הנוגדן

 Eliוחברת    Lillyשל  על ידי מעבדות המחקר    פותח ויוצרובהמשך    NIAID-החיסונים של ה

Lilly לדברי המדען הראשי של חברת . בשיתוף החברה הקנדיתLilly ,דן יחיד הבחירה בנוג

 נוגדניםי של מנות תשומות ייצור על מנת לייצר מספר מקסימלמהרצון לחסוך ב נבע

הנוגדן אומנם תוכנן  [.8,14] (נוגדנים)שימוש בשני נוגדנים היה מקטין בחצי את מנות ה

 
 [.14נוגדנים שונים ] 550-יותר מ איתרהמדם מחלימים ו Bה תאי במסגרת הפיתוח בודדה החבר 24
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יחיד, אך מאוחר יותר ביצעה החברה ניסוי בנוגדן כמשלב )קוקטייל( עם הנוגדן עליו למתן 

( LyCo016מו המסחרי האמריקאי בש )או Junshi – JS016ת מחברת רכשה את הזכויו

הגישה החברה בקשה לשימוש חירום , )להלן( 2לאור תוצאות ניסויי שלב )ראה להלן(. 

(EUA )שה נוספת לשימוש חירום בקוקטייל ומתעדת להגיש בק בנוגדן הבודד

ר מלאי מספק של לאחר סיום הניסוי וייצוזאת,  – 2020רק במהלך נובמבר  הנוגדנים 

  [.104,105] םהנוגדני

 : 1ניסוי שלב  .48

, אקראי, כפול סמיות ומבוקר, במסגרתו 1החלה החברה בניסוי שלב במאי  29-ב .א 

בשל מחלת קורונה,  אושפזושנים, אשר  18-75, בני מטופלים 24-ל נוגדניםניתנו 

  תוצאות הניסוי . שעות מהקבלה לניסוי, במספר אתרים ברחבי ארה"ב 72בתוך 

בהודעה מטעם החברה )אוזכרו  פורסמו אך לא  עד סוף יוני התקבלו 

 [.  12,13,26,111,112] (2020בספטמבר 

בתחילת ספטמבר, במסגרת ניסוי אקראי, מבוקר וכפול סמיות, החלה החברה  .ב

שנים, במסגרת ניסוי שמטרתו לבחון את  18-60מתנדבים בריאים, בני  27בגיוס 

 [.113] ת עוריתתן החיסון תבטיחות וסבילות המטופלים למ

 200קרב לבדיקת בטיחותו ויעילותו ב ACTIV25-2, במסגרת נבחן הנוגדן – 2ניסוי שלב  .49

צעה החברה ניסוי במקביל, בי [.8,10,16חולי קורונה קלים עד בינוניים אשר לא אושפזו ]

פורסמו ו, תוצאות ראשוניות שלואשר ביוני,  17-אשר החל ב ,BLAZE-1קליני נוסף, 

 –בשלוש קבוצות  מתנדבים 800-כ ו. בסך הכל, גויסבראוקטו-ספטמבר יםחודשה מהלךב

גבוה  –מינונים  )בשלושה (, קבוצה אשר קיבלה את הנוגדןקבוצה בקרה )מטופלת פלצבו

וקבוצה נוספת אשר קיבלה שילוב של הנוגדן גרם((,  0.7גרם( ונמוך ) 2.8)גרם(, בינוני  7)

 . LyCoV016 [23,28,30,81,104,105]יחד עם נוגדן 

 

 

 
252-CTIVA  – ניסוי קליני המנוהל על ידי ה-NIH  כנגד להעריך בטיחות ויעילות תרופות פוטנציאליות חדשות האמריקאי שמטרתו

ים לא מאושפזים במצב קל מחלת הקורונה, כולל תרופות ניסיוניות המבוססות על נוגדנים מלאכותיים חד שבטיים עבור מטופל

  Accelerating COVID-19 Therapeutic Interventions and Vaccinesפרטית )-עד בינוני. זהו חלק משותפות ציבורית

(ACTIVשמטרתה להאיץ פיתוח של הטיפולים )) [ 124והחיסונים המבטיחים ביותר במסגרת המלחמה בקורונה.] 
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 :מתנדבים בסך הכל( 452) קבוצה המטופלת בנוגדן יחידר העבו  .א 

i. כאשר , (5/302) 1.7%אחוז המאושפזים עמד על  בנוגדן,  בקרב המטופלים

  6%-, אחוז המאושפזים עמד על כפלצבובקרב המתנדבים אשר קיבלו 

 (. להזדקק לאשפוז בסיכון 72%)ירידה של ( 9/150)

ii. בדרכי רונה ורמות הנגיף סבלו פחות מתסמיני קו נוגדןמטופלים בה

 . אצלם היו נמוכות יותרהנשימה 

iii.  בנוגדןעמידים לטיפול  נגיף זנינמצאו  8%בקרב המטופלים, אצל 

 (. פלצבוטופלים בבקרב המ 6%-)בהשוואה ל

iv.  טופלים בנוגדןמנצפו תופעות לוואי בקרב ה לא . 

v. 2.8)תר היה מינון הביניים המינון אשר השיג את התוצאות הטובות ביו 

ימים  11לא נצפתה ירידה בעומס הנגיפי נים האחרים בעוד שבמינו, (רםג

 . לאחר הטיפול

vi. מרבית המטופלים )כולל קבוצת הביקורת( הגיעו לפינוי כמעט מוחלט של 

( ופחות 3הנגיף, אך הקבוצה המטופלת הגיעה לפינוי מוקדם יותר )ביום 

לא ידוע אם  .פי גבוה בנקודות זמן אחרותמטופלים נותרו עם עומס נגי

 . תהתוצאות לעיל הגיעו לכדי משמעות סטטיסטי

 עבור הקבוצה המטופלת בקוקטייל הנוגדנים: .ב

i. 112 מול מכל נוגדן( אל  גרם 2.8גרם של נוגדנים ) 5.6-מטופלים טופלו ב

 .מטופלים אשר טופלו בפלצבו 156

ii.  ביום קבוצת הביקורת  בין הקבוצה המטופלת לביןההבדל בעומס הנגיפי

היה משמעותי סטטיסטית, עם הפחתה משמעותית אחר הטיפול ל 11-ה

 לאחר מתן הטיפול. 7והן ביום  3סטטיסטית בעומס הנגיפי הן ביום 

iii.  ופלים והפחית את מספר  ר גם את תסמיני המטשיפהטיפול

בקבוצת הביקורת  5.8%)הביקורים במיון ואת מספר האשפוזים 

אך  –( 84.5%של  ירידה – בנוגדנים ה המטופלתבקבוצ 0.9%לעומת 

 עט ולא היה משמעותי סטטיסטית. מההבדל כ

iv. .לדברי החברה, לא נצפו תופעות לוואי משמעותיות במתן הקוקטייל 
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   – 3שלב  י ניסוי .50

, (Triple Blind) , אקראי, מבוקר ומשולש סמיות3, ניסוי שלב ACTIV-3-במסגרת ה .א 

י קורונה קלים שפזו עם תסמינטופלים אשר אומ 300-גויסו כ, NIAID-בהובלת ה

ימים. המטופלים חולקו  13לא עלה על  אצלם ניםעד בינוניים אשר משך התסמי

ן והשניה קבוצות אשר טופלו שתיהן ברמדסיביר ובמקביל, האחת בנוגד תילש

ימים מתחילת הטיפול  5. כלל הנבדקים נבחנו לאחר )פלצבו( סלייןתמיסת ב

שמה או טיפול תומך אחר. ני בהיבט של צורך בחמצן, הנוהוערך מצבם הקלי

מטופלים נוספים וכן, אם לגייס  700בהתאם לתוצאות יוחלט האם לגייס 

ל דבר, אמורים בסופו שופלים במצב קשה )כשל רב מערכתי הדורש הנשמה(. מט

מטרת הניסוי היא לבחון החלמה מתנדבים.  10,000-להיות מגויסים לניסוי כ

הניסוי צפויות להתקבל במהלך  צאות. תוהשחרור מבית החוליםים מלאחר שבועי

)המנהל את הניסוי(  NIH-במהלך אוקטובר, עצר ה [.8,14,115] נובמבר-אוקטובר

המתנדבים לניסוי בין שתי  את המשך הניסוי לאור הבדל משמעותי במצב

הקבוצות )קבוצה אחת מקבלת רמדסיביר בלבד, בעוד האחרת מקבלת רמדסיביר 

כי ועדה בלתי תלויה  NIH-ו, ציין הבהודעת רה(.בתוספת לנוגדנים מתוצרת החב

המנטרת את בטיחות הניסוי ונתוניו יודעה כי אחד מגבולות הבטיחות של הניסוי 

ן ההודעה לא ברור איזו קבוצה חצתה את סף הבטיחות ימי טיפול. מ 5נפרץ לאחר 

[136.] 

וכפול  אקראי, מבוקר ,3סוי שלב בניגם במהלך אוגוסט, החלה  Eli Lillyחברת  .ב

לבחינת השימוש בנוגדן מתוצרתה למניעת מחלת  ,Blaze-2הנקרא  סמיות,

בהם נמצא חולה מאומת )בתוך  הקורונה בקרב צוות ושוהי בתי אבות בארה"ב

שנים  18בני  מתנדבים 2400. במסגרת הניסוי יגויסו ע מהכניסה לניסוי(שבו

 [. 9,12,14,35,114] ומעלה

בהכנות לייצור בהיקף גדול של הנוגדן י החלה החברה כבר במהלך מא  – כניות ייצורות .51

ומיליון מנות עד סוף שנת  2020אוקטובר מנות עד סוף  100,000-והיא אמורה להפיק כ

. כן ציינה מנות של קוקטייל הנוגדנים 50,000הנוגדן הבודד אך רק של  גרם 0.7של  2020

ד בשלב הראשון על מנת טרטגיית טיפול של נוגדן יחיהחברה כי מתעתדת להשתמש באס

. בנוסף, במהלך אוגוסט, הודיעה החברה כי היא חתמה למקסם את יכולות הייצור שלה

 LY-CoV555 [12,13,82,83,104.]לייצור הנוגדן  Amgenעל שותפות ייצור עם חברת 
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CT-P59  של חברתCelltrion הדרום קוריאנית 

הדרום  Celltrionחברת ידי אשר פותח על אנושי,  בטיד שן חנוגד - טיפולאודות ה .52

עם תוצאות ראשוניות חיוביות  3 נמצא בניסויי שלבן הנוגד קוריאנית מדם מחלימים. 

חברה מצפה כי תהליך הפיתוח אמור . ה2020אשר פורסמו באמצע ספטמבר  1משלב 

ניסויים ובכוונתה, בכפוף לתוצאות ה 2021להסתיים במחצית הראשונה של שנת 

( בדרום קוריאה EUA)בקש אישור לשימוש חירום בנוגדן ת, לכהקליניים שהיא עור

)המרכז הקוריאני לבקרת מחלות ולמניעתן(,  KCDC-ובארצות אחרות. לדברי סגן מנהל ה

( ונמצא 10)יעילות נמוכה פי  Sופחות כנגד הזן  GR-ו Gל במיוחד כנגד זני הנגיף הנוגדן יעי

 V [34,37,55,56,61,62 .]וכנגד זן  GHזן כעת בבחינה כנגד 

במסגרת הניסויים מצאה החברה כי הטיפול הקטין את העומס  – קליניים -ניסויים פרה .53

כי בניסויים אלו הראה  והפחית את הדלקת הריאתית. כן ציינה החברה 100הנגיפי פי 

ם אלו . החברה פרסמה את תוצאות ניסוייD614Gהנוגדן פעילות גם כנגד הזן המוטנטי 

הן הצליח להדגים הפחתה בעומס הנגיפי הן בחמוסים, הן באוגרים וומהן עולה כי הנוגדן 

ימים לאחר ההדבקה בחמוסים, לאחר יומיים באוגרים  6עד היעלמות הנגיף  –בקופי רזוס 

ימים בקופי הרזוס ולהקל את תסמיניהם הקליניים של חיות המעבדה הנ"ל  4אחר ול

 [. 34,55,58ן הנוגדנים( ])ההדבקה בוצעה לפני מת

 32ביולי במסגרתם טופלו בנוגדנים  17-ב 1החברה החלה בניסוי שלב  – 1י שלב סוני .54

בספטמבר  11-מתנדבים בריאים בשיתוף בית החולים האוניברסיטאי הלאומי צ'ונגנאם. ב

)ניסוי אקראי, כפול סמיות  1כי מתוצאות ביניים של ניסוי שלב  Celltrionהודיעה חברת 

רתה בטוח בכל המינונים אשר נבדקו, ללא תופעות לוואי. מבוקר( עולה כי הנוגדן מתוצו

בבריטניה לבחינת בטיחות,  1להתחיל ניסוי שלב החברה גם ציינה, בסוף יולי כי אמורה 

מוניות התכשיר והיא קיבלה בסוף יולי את האישור הרגולטורי לכך. בנוסף, יעילות ואי

 [. 34,37,56,59בארה"ב בספטמבר ] 1י שלב תכננה החברה להתחיל ניסוי

רב לאומי בחולים קלים  2/3במהלך ספטמבר החלה החברה ניסוי שלב  – 2/3ניסוי שלב  .55

הן דרום קוריאה, ספרד, ביני –ארצות  12-מתנדבים ב 1000עד בינוניים אשר יכלול 

שלב . ב2020רומניה, ברזיל וארה"ב, ומצפה לקבל תוצאות מניסוי זה עד לסוף שנת 

מתנדבים. במסגרת ניסוי זה תיקבע המנה  200-300גויסו ( י2הראשון )ניסוי שלב 

מתנדבים נוספים   720בהמשך, בהיעדר מניעות, יגויסו האופטימלית לטיפול. 

.  בסך מצבם של החולים  תבמניעת התדרדרו הנוגדןבמטרה לבחון את יעילות 
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יסוי בים )כולל אלו אשר גויסו לנמתנד 2,000-3,000הכל, מצפה החברה לגייס לניסויים 

 [.34,37,57,59,60המניעתי( ]

תנדבים בריאים מחולי קורונה אתסמיניים ו 1,000-החברה החלה בגיוס כ – 3ניסוי שלב  .56

למנוע התפתחות  הבחון את יכולת הנוגדנים מתוצרתאשר נחשפו לחולי קורונה במטרה ל

ך נים לניסוי אשר תוכנן להיערמחלה קלינית. מדובר, ככל הנראה, בקיצור לוחות זמ

 [.133-135] 2021ברבעון הראשון של שנת 

, החלה החברה, במהלך ספטמבר, בייצור 1בעקבות תוצאות ניסוי שלב  –תשתיות ייצור  .57

. 2/3פשר הפצתו בהקדם, בכפוף לתוצאות ניסוי שלב מסחרי של הנוגדן על מנת לא 

 5-ת אשר אמורה להספיק לכהחברה החלה בהבטחת יכולות ייצור של התכשיר בכמו

, תוך משא ומתן מול Songdo-ליון מטופלים בשנה. הייצור יתבצע במתקן החברה במי

צור בנפח חברות ייצור אחרות על מנת להגדיל את תפוקת הייצור. ברשות החברה מתקן יי

אצוות עבור ניסויים קליניים  12 ,ליטרים וייצרה, נכון לאמצע חודש ספטמבר 12,500של 

 [. 37,60,129מטופלים ] 90,000-מוש מסחרי אשר מספיקות לכושי

LY-CoV016   אוJS016   של חברתJunshi Biosciences  הסינית 

של נגיף הקורונה.  spike-המכוון כנגד חלבון ה אנושי חד שבטיזהו נוגדן  – טיפולאודות ה .58

וביולוגיה הסינית בשיתוף המכון למיקר Junshi Biosciencesהנוגדן פותח על ידי חברת 

, להמשך 2020, במאי Eli Lilly( ונרכש על ידי חברת IMCASמדעים )באקדמיה הסינית ל

המתנהל בארה"ב  2פיתוח משותף והפצה מחוץ לסין. הנוגדן, נמצא כעת בניסוי שלב 

-Eli Lilly (LYעם נוגדן מתוצרת חברת  (JS016) מתוצרת החברה ןמשלב של הנוגד הבוחןו

CoV555עימה ל )-Junshi ,קל עד בינוני קורונה במצב  לטיפול בחולי הסכם שת"פ

[9,20,79  .] 

אשר מתאר את תהליך  Natureבמאי פורסם מאמר בכתב העת  –קליני -ניסוי פרה .59

(, ומציין כי הנוגדן היה יעיל במניעה ובטיפול CB6-LALAהפיתוח של הנוגדן )אז נקרא 

 [.37,77במחלת קורונה בקרב קופי רזוס אשר חוסנו ]

במתן נוגדנים למתנדב הראשון במסגרת  Junshiחלה חברת ביוני ה 7-ב – 1ניסוי שלב  .60

 4-מתנדבים בריאים, ב 40ניסוי קליני, אקראי, מבוקר ומרובע סמיות, בסין. הניסוי, שכלל 

ביולי, אך טרם פורסמו תוצאות המחקר. בנוסף, מנהלת  13-מינון, הסתיים בקבוצות 

ובלים מדלקת ריאות קלה עד מרכזי עבור חולים הס ומי רבבינלא  1bהחברה ניסוי שלב 

 Eli Lillyנוסף בנוגדן נוהל על ידי חברת  1על רקע זיהום בנגיף הקורונה. ניסוי שלב  בינונית
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משתתפים בריאים במסגרת ניסוי אקראי, מבוקר וכפול  24בארה"ב. הניסוי, אשר כלל 

 [.37,74,75,79,80יות להתפרסם ], הסתיים, ותוצאותיו צפו2020סמיות, החל ביוני 

נכון לתחילת אוקטובר, הודיע המכון למיקרוביולוגיה באקדמיה הסינית  – 2ניסוי שלב  .61

ראה  – BLAZE-1-ר הבארה"ב )ייתכן כחלק ממחק 2למדעים כי הנוגדן החל בניסויי שלב 

 [.102לעיל( ]

 GSור של החברה )השווייצרית את טכנולוגיית הייצ Lonzaהחברה רכשה מחברת  –ייצור  .62

Xceed [.78ייצר את הנוגדן ]מנת ל( על 

AZD7442  של חברתAstraZeneca  הבריטית 

ים אנושיים, המכיל שני נוגדנים חד שבטיזהו קוקטייל נוגדנים  - טיפולאודות ה .63

(AZD8895 ו-AZD1061  או בשמם המקוריCOV2-2130 ו-COV2-2196 אשר ) מוצו

ל אוניברסיטת רפואי שידי חוקרים במרכז ה . הנוגדנים התגלו עלמדם מחלימים 

Vanderbilt  האמריקאית ונרכשו על ידי חברתAstraZeneca  החברה . 2020ביוני

אמור להעניק טיפול הולדברי החברה בשבועות הקרובים  3מתכננת כניסה לניסויי שלב 

ן( של הנוגד Fc-חודשים )לאחר טיפול שביצעה החברה באיזור ה 12עד  6-הגנה למשך כ

[9,17,37,128 .] 

תהליך הבחירה של  Natureפורסם בכתב העת  2020ביולי  –יים קלינ-פרהניסויים  .64

האמריקאית. במסגרת הניסויים  Vanderbiltברסיטת הנוגדנים על ידי חוקרים מאוני

הוכיחו הנוגדנים יכולת בהפחתת העומס הנגיפי והקטנת ההשפעה הקלינית של זיהום 

כברים כמו גם מניעת מחלה תהליך הדלקתי בריאות( אצל עבנגיף )ירידה במשקל וה

כולת בקופי מקוק. לדברי החברה, עברו הנוגדנים טיפול להארכת חייהם ולהפחתת י

 [.68,70שלהם ] Fc-נוגדנים אחרים להיקשר לאזור ה

, אקראי, מבוקר וכפול סמיות 1באוגוסט החלה החברה בניסוי שלב  25-ב – 1ניסוי שלב  .65

, יגויסו BARDA26, ועל ידי DARPAמומן על ידי וצרתה. במסגרת הניסוי אשר ילנוגדנים מת

ינים קיבלו את הנוגדן תוך . חלק מן הנסי18-55מתנדבים בריאים בני  48בבריטניה 

 [. 17,69שרירית ולא תוך ורידית ]

 
26  BARDA – rch and Development Authorityiomedical Advanced ReseaB –  חלק מסוכנות הבריאות האמריקאית אשר

מגיפת שפעת כימיים, ביולוגיים, רדיולוגיים וגרעיניים כמו גם נוסדה לסייע בהתמודדות הלאומית האמריקאית מפני איומים 

 [. 131והתפרצות מחלות זיהומיות חדשות ]
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 6,000-אשר יכללו יותר מ 3לניסויי שלב  ההחברה מתכננת כניס – 3ניסוי שלב  .66

אחת תבחן את יכולת הנוגדן נפרדות. זרוע בשתי זרועות  ארה"ב ובעולם מתנדבים ברחבי

ע שניה תבחן את יכולת מתנדבים וזרו 5,000-חודשים ותכלול כ 12למנוע מחלה במשך 

מתנדבים. החברה גם  1,100-המניעה של הנוגדן לאחר חשיפה לחולה )טיפול מניעתי( בכ

 [.128]מתנדבים  4,000-בכ רונהמתכננת לבחון את מתן הנוגדן לטיפול בחולי קו

החברה מתעתדת לייצר את מנות הנוגדנים במתקן הייצור בגיית'רסבורג, מרילנד,  –ייצור  .67

[. לדברי החברה, נכון לתחילת חודש אוקטובר, מתעתדת החברה לספק 72,73ארה"ב ]

 וביכולת להחברה לספק עד מיליון מנות נוגדנים 2020מנות נוגדנים עד לסוף  100,000

 [.128] בחוזה נפרד ולה ממשלת ארה"ב לרכושאותן יכ 2021נוספות במהלך 

ממשל האמריקאי על מנת מיליון דולרים מה 23.7החברה קיבלה מימון בסך  –מימון  .68

 60לפתח טיפולים מבוססי נוגדנים כנגד מחלת הקורונה. בנוסף, קיבלה החברה עוד 

ם אלף מנות נוגדני 100לפחות  בספטמבר במסגרת חוזה לאספקת 30-מיליון דולרים ב

מיליון  486[. בנוסף, קיבלה החברה 71-73] 2021עבור הצבא האמריקאי עד לסוף יוני 

. מימון BARDAבמסגרת חוזה מול מנות חיסון  100,000ואספקת של עד  דולרים לפיתוח

אותם היא מתכננת להתחיל בשבועות  3זה אמור לסייע לחברה לנהל את ניסויי שלב 

 [.128,130] יםהקרוב

DXP-593  ברת של חBeigene  הסינית 

פותח על ידי חוקרים באוניברסיטת אשר  חד שבטימדובר בנוגדן  -  טיפולאודות ה .69

 Beigeneונרכש על ידי  Singlomics Biopharmaceuticalsובהמשך בחברת  בייג'ינג

 ימים. הנוגדן בודד מפלזמת מחל2020בסוף אוגוסט  הסינית להמשך פיתוח ומסחור

 [.37,91] (DXP-604ויות לנוגדן נוסף, )החברה רכשה גם את הזכ

פורסם במאמר  ג'ינגודה של החוקרים מאוניברסיטת בייתהליך העב – קליני-שלב פרה .70

 לעכברים טרנסגניים  נוגדניםציינו החוקרים כי מתן ה. במסגרת המאמר CELLבכתב העת 

 [.37רונה ]מנגיף הקווי ובמניעת זיהום הראה יעילות בריפ )שהוחדרו אליהם גנים אנושיים(

, אקראי, 1ניסוי שלב ב Beigeneה חברת החל 2020במהלך ספטמבר  – 1ניסוי שלב  .71

מתנדבים בריאים ומטרתו היתה  30באוסטרליה, במסגרתו יגויסו  ולש סמיות,מבוקר ומש

לק"ג, מ"ג  10בשלושה מינונים ) לבחון את בטיחות התכשיר ופרופיל תופעות הלוואי שלו

. 2020באוקטובר  15. הניסוי אמור להסתיים עד וסף שייקבע בהמשך(נ מ"ג לק"ג ומינון 30

אמור להתחיל באוקטובר אקראי, מבוקר וכפול סמיות, לאומי, -נוסף, רב  1/2ניסוי שלב 



  

20 
 

 חולי קורונה קלים עד בינוניים 180-אשר מבקש לבחון את הטיפול בתכשיר ב 2020

 [. 37,90,92,93] בשלושה מינונים )נמוך, בינוני וגבוה(

 [.37] 2לניסוי שלב  טיפולנרשם ה 2020בספטמבר  16-ב – 2ניסוי שלב  .72

STI-1499  של חברתSorrento  האמריקאית 

קוקטייל של שלושה הניתן כחלק מ, אנושי חד שבטינוגדן מדובר ב – טיפולאודות ה .73

או כנוגדן  ([125ואודותיו אין נתונים נוספים ] הנמצא בפיתוח COVI-SHIELD) נוגדנים 

הנוגדן . (LALA27)מוטציית  Fc-אשר בו בוצעו שינויים באזור ה (GUARD-COVIיד )יח 

 Sorrentoוחברת  Mount Sinaiותח בשיתוף מערכת הבריאות בודד מדם מחלימים ופ

Therapeutic  בסיוע ספריית הנוגדניםG-MAB קבות . החברה מתעתדת, בעשל החברה

 FDA-מה( EUAאישור לשימוש חירום ) להרחיב את הניסוי כך שתוכל לבקש 1ניסוי שלב 

רבה מנוגדנים אחרים . הטיפול עושה שימוש בכמויות הקטנות בה2020עוד לפני תום שנת 

[37,86 .] 

-IN-ו )באוגר סורי( קליניים-החברה דיווחה כי במסגרת ניסויים פרה – קליני-ניסוי פרה .74

VITROכולל  –( 100%ן )הדגים אפקט מנטרל בכך שמנע הדבקת תאים לחלוטי גדןנו, ה

בנוגדן מהתפתחות  הגן על החיות אשר טופלו, D614Gזן הקורונה המטונטי אל מול 

בממוצע,  ,את העומס הנגיפי בריאותיהם של האוגרים המטופלים  הקטיןינים ותסמ

 10מהחיות ולפחות בפי  60%-)מתחת לסף הגילוי ב מאלו אשר לא טופלו בנוגדנים 27פי 

( STI-2020 – COVI-AMGת הניסוי בחנה החברה נוגדן נוסף )במסגר. הנותרות( 40%-ב

אשר הדגימה תוצאות משופרות.  STI-1499שהוא גרסא עם אפיניות מוגברת של הנוגדן 

 [. 37,41,43,88] 2020החברה פרסמה את ממצאיה בספטמבר 

כי תחל בניסויים על מנת להעריך  Sorrentoחברת  בתחילת יולי הודיעה – 1ניסוי שלב  .75

לאחר  – ספטמבראמצע )בפועל, החלה רק בבחולי קורונה מאושפזים  הקוקטייל את

בוחנת החברה  , האקראי, המבוקר וכפול הסמיות,גרת הניסוי. במס(FDA-קבלת אישור מה

חולי קורונה  33-במסגרת טיפול ב מ"ג( 200-ו 100, 30, 10מינונים שונים של הנוגדן ) 4

 פזים בבית חולים ומעקב אחריהם למשך כחודשייםומעלה, המאוש 18, בני במצב בינוני

[37,42,89 .] 

 
 .ADEגובת שמטרתה, כאמור לעיל, להקטין את האפשרות לת 27
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ור לשימוש חירום החלה החברה בייצור מתוך ציפייה לקבלת איש –תשתיות ייצור  .76

החברה  [.37]  נוגדנים מנות  50,000-ועד כה ייצרה כתעשייתי של קוקטייל הנוגדנים 

ייצור יכולת בעלת  והיא FDA-יצר כמיליון מנות עוד טרם קבלת אישור מהמתעתדת לי

. רה"בבמתקן החברה בסן דייגו, קליפורניה, א  בחודש נוגדניםמנות  200,000-עכשיו של כ

בהמשך, מתכננת החברה את הגדלת כושר הייצור עד לכדי עשרות מיליוני מנות  

 [.41,87] בשנה נוגדנים 

BRII-198, BRII-196 או( P2C-1F11, P2B-2F6  311אוmab-31B5, 311mab-32D4)  של

 אמריקאית -הסינו Brii Biosciencesחברת 

 Briiותחו על ידי חברת אשר פאנושיים  חד שבטייםשני נוגדנים  - טיפולאודות ה .77

Biosciences בשיתוף אוניברסיטת אמריקאית, -הסינוTsinghua  ובית החולים העממי

 8מועמדים אשר בודדו מדמם של  206גדנים נבחרו מתוך הנו – Shenzhen-ב 3מספר 

 [. 9,37,63,64,67. למתן שני הנוגדנים ביחד אפקט סינרגיסטי ]מחלימים

מאמר אשר מתאר את תהליך  Natureפרסם בכתב העת במאי הת –קליני -ניסוי פרה .78

 [.37,44הפיתוח של הנוגדן ]

. עם פוטנציאל לשילוב ביניהם 1שני הנוגדנים נמצאים בניסויי שלב  - 1ניסוי שלב  .79

-18מתנדבים בריאים בני  24בגיוס  1, בניסוי שלב 2020ה, ביולי במסגרת זו, החלה החבר

 TSB Therapeuticsקבוצות( בסיוע חברת  3-ולקו לעבור כל נוגדן אשר יח 12שנים ) 49

 [. 9,65,66] מבייג'ין, סין

בשנז'ן  3לים העממי מספר , בית החוTsinghuaבמרץ, הודיעו אוניברסיטת  –שת"פ  .80

 [.37על שותפות לפיתוח ומסחור של הנוגדנים ] Brii Biosciencesוחברת 

TY027  של חברתTychan  הסינגפורית 

הסינגפורית  TYCHANחברת אשר פותח על ידי  חד שבטיובר בנוגדן מד – טיפולאודות ה .81

 [.35,51]תוך שימוש בפלטפורמת התגובה המהירה של החברה 

יעילות בניטרול נגיף  100%במסגרת הניסויים, הדגים הנוגדן  –קליניים -פרהניסויים  .82

 [.51,53שבועות ] 3למשך פרמקולוגית ויציבות בחיות בטיחות הקורונה, 

. תחילה, תוכנן הניסוי 2020יוני ב 10-ב 1החברה החלה בניסוי שלב  – 1שלב  ניסוי .83

מבוקר, אקראי וכפול סמיות במסגרת ניסוי  ,21-50בני  בים בריאיםמתנד 23לכלול 

. קבוצות שונות( 4-מ"ג לק"ג ב 20מ"ג לק"ג ועד  0.5-ל הנוגדן )מבבחינת מינונים שונים ש
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, כאשר תוצאות יעילות SingHealthהרפואית של הניסוי נוהל על ידי יחידת המחקר 

 Ooi. לדברי אחד ממייסדי החברה, פרופסור 2020נובמבר ראשוניות צפויות להתקבל ב

סוי הראו כי הוא בטוח עם , תוצאות ראשוניות של הניDuke-NUSית הספר לרפואה מב

ב את הניסוי לאור זאת, הוחלט להרחי .מ"ג לק"ג 20תופעות לוואי מועטות גם במינון של 

 [.35,36,50]מ"ג לק"ג  30מתנדבים ולמינון של  32-ל

יל בניסויים שיכללו בתחילת אוגוסט הודיעה החברה כי היא צפויה להתח – 3ניסוי שלב  .84

לאבחנת קורונה מתוך מטרה לבחון האם הנוגדן מצליח ימים  7בתוך  –מטופלים  500-כ

 [.52,54למנוע התדרדרות למחלה קשה ]

MW33 רת של חבMabwell  הסינית 

פותחו על ידי חברת אשר  אנושיים חד שבטייםמדובר בנוגדנים  – טיפולאודות ה .85

Mabwell בר בנוגדן . ככל הנראה, מדוהסיניתMW05/LALA [37 .] 

פרסמה החברה נתונים אודות תהליך בחירת הנוגדן.  2020ביולי  –קליניים -ניסויים פרה .86

אשר הראה פעילות מנטרלת גבוהה  MW05שם לדברי החוקרים, תחילה, נבחר נוגדן ב

 ADEכנגד הנגיף. עם זאת, בניסויים שבוצעו נראה כי הנוגדן, למעשה, מעורר תגובה 

של  Fc-וע שינויים באזור האשר למעשה מגבירה את פעילות הנגיף(. רק לאחר ביצ )תגובה

 ADEתגובת ( הראה הנוגדן פעילות מנטרלת ומגינה ללא LALA28הנוגדן )הכנסת מוטציית 

 [. 49בקופי רזוס אשר טופלו בנוגדן ובתוך שלושה ימים לא נמצא זכר לנגיף בקופים אלו ]

 סמיות, אקראי, מרובע החלה החברה בניסוי שלב אחדבאוגוסט  31-ב – 1ניסוי שלב  .87

 [.37,40] 18-45מתנדבים בריאים בני  42במסגרתו אמורים להיות מגויסים  נוגדן בסיןב

. בסבב גיוסים ראשון מיליון דולרים 278-בסוף אפריל גייסה החברה כ –תשתיות ייצור  .88

ועד לייצור בקנה מידה החברה מחזיקה בקו מו"פ חדש ושלם משלב המחקר וייצור החלוץ 

שבמחוז ג'אינגסו בסין ונבנה  Taizhou-ברה ממוקם בהייצור של החמתקן ייתי. שתע

 נמצא בתהליכי בניה בשנגחאי, סיןומתקן נוסף  בינלאומי GMPבכפוף לסטנדרט ייצור 

מיליון מנות נוגדנים בשנה בסך הכל )ברשותה מספר  10-והיא מסוגלת לייצור של כ

 [.47,48] חלבונים שונים ונוגדנים(מוצרים מבוססי 

SCTA01 של חברת Sinocelltech  הסינית 

 
 ראה הערות לעיל 28
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חדש וכן כנגד נגיף הקורונה ה H014ככל הנראה, מדובר בנוגדן המנטרל  – טיפולאודות ה .89

אשר פותח על ידי  2020ביולי  Scienceאודותיו פורסם בכתב העת , SARS-כנגד נגיף ה

 Sinocelltech [37 .]האקדמיה הסינית למדעים בשיתוף חברת 

, תיאר את 2020בספטמבר  Scienceפורסם בכתב העת מאמר אשר  – קליני-ניסוי פרה .90

הפחית את  וגדןגדן הודגם כי מתן הנתהליך פיתוח הנוגדן. במסגרת הניסויים לבדיקת הנו

 [.38] הנגיפים בריאות העכברים אשר הודבקו ומנע נזק ריאתי בעכברים אלו כייל

ות ומבוקר הניתן אקראי, כפול סמי 1החברה מתעדת להתחיל ניסוי שלב  – 1ניסוי שלב  .91

 2020. הניסוי צפוי להסתיים במהלך נובמבר מתנדבים סיניים בריאים 33-במנה אחת ב

[37,39 .] 
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