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 בקורונה מערכהל הלאומי והידע המידע מרכז
 164מספר  מסמך

השלמת    :סקירת חיסונים המפותחים בעולם כנגד נגיף הקורונה

 2020בסוף כבר להבשיל  יםעשוי וייצור המוניחיסון ראשון פיתוח 

 עיקרי הדברים

רוץ מה. SARS-CoV-2-ה נגיףכנגד  של חיסונים שונים רבבעולם כיום מפותח מספר  .1

חלקן  – מגוון טכנולוגיות וכולל מתקיים במתכונת חסרת תקדים, חיסוןהלפיתוח 

  .במגרש הקליני הוכחושטרם  ,חדשניות וראשוניות

להתגבר על נדרשות , מעולם לא הוציאו מוצר לשוק, שחברות הזנק , בהןותמפתחחלק מה .2

ת חבירת על כן, נדרש. חרושתיידה בקנה מ צורוהיתכנות ייסון להחי הפער שבין פיתוח

תקמנה מתקני ייצור על מנת שאלו  ליצרניות תרופות וחיסונים גדולותהמפתחות 

אישורם התקבל פיתוחם הקליני וטרם הסתיים בעוד , חדשים או תסבנה קיימים

  .הרגולטורי

ות קטנו( )והמפתחות לותדוהגת היצרניו ,ים הכביריםהכלכלי ניםאת הסיכו כדי לגדר .3

 ום תהליך הפיתוחסימהלקוחות הפוטנציאליים לטובת  מקדמהדרישת  ים: במספר צעד

מאות  בהיקףבראשם ממשלת ארה"ב, , של ממשלות וארגונים ותהשקעמשיכת ו

החיסון מיד עם  לעודד הפצה שלרצון  מתוך ,תזא  .שונים הבמיזמים  רדי דולרים מיליא

לקרנות נדבנות ו WHO)המשותף ל COVAXמיזם נה לאחרוחבר גופים אלו, אל  .אישורו

גישה  ולאפשרשל מספר חיסונים רב  התעשייתי ייצורם ל לסייע אשר מטרתו, גדולות(

   .יםהחיסונים שיימצאו כיעיל ות אלשל מדינ מהירה, הוגנת ושוויונית

 FDA-הכך,  .יים ולטורך רגת קיצורי דרמדינות רבות מאפשרו עוד במסגרת המרוץ, .4

האוכלוסייה מכלל  50%בקרב חיסונית  כהצגת יעילות את הרף המינימלי לאישורקבע 

  כיום עבור חיסוני השפעת העונתית. הנדרשסף , בדומה להמחוסנת

  130-ועוד למעלה מ 1ניסויים בשלבי מחקר קליניים  20מעל בימים אלו מתקיימים  .5

 . קורונהנגד נגיף ה שונים  נים וחיס בחנים בהם נ,  בשלבים פרה קליניים 

 הבריטיתאוניברסיטת אוקספורד : הן במרוץהמסתמנות  פתחות המובילותהמשש  .6

" )בשיתוף פייזר"-" ומודרנה" החברות האמריקניות(, AstraZeneca)בשיתוף עם חברת 

BioNTech ,)והחברות הסיניות  CanSino,  Sinovac ו-SinoPharm. המפתחות 

 
מדינות וחברות רבות  - 83ר מספ ונים ושלבי הפיתוח השונים ראה מסמך מרכז המידע והידע ך מו״פ חיסבנושא תהלילהרחבה  1

 יארך חצי שנה עד שנה וחצי( טרם ייצור המוני והפצה)חיסון ראשון  מנסות לפתח חיסון לקורונה; אפשר שפיתוח
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למימון כות וז הן ,ו כןמכ. ול סיפ( או ע3י האחרון )שלב ינשלב המחקר הקלמצויות ב

החלו בייצור  חלקן אף בעבור חיסוניהן ו תשתיות לייצור המונימכשירות , נרחב

יכולת ייצור עם  – טרם השלמת הפיתוח והוכחת יעילות של החיסונים  חרושתי בפועל

 בשנת ותומיליארדי מנ  2020עד סוף  יסוןת ח מנועד כמיליארד של  תפתמשו

מול חברות  ןווק המוניים של חיסוניהלייצור ושיעל הסכמים  וחתמן אף חלק. 2021

 .אותן פרסמו החברותלאפשר עמידה בלוחות הזמנים שויים ות. כל אלו עמשלומ אחרות

צי הפיתוח במאמ תקדים השקעת המשאבים חסרת ה , לאורחתונהתהבשורה  .7

בדמות  חיסון למחלה ובשל נכונות היצרנים ליטול סיכונים כלכליים ניכרים  והייצור של

מן החיסונים  לפחות אחדכי  , סבירהאצת תהליכי ייצור טרם השלמת הפיתוח 

 . 2020 ת ייוצר המונית עד סוף שנהמובילים כיום 

 

   פי שלבי המחקר הקליניל , יליםחיסונים המובסטטוס מו"פ ה
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 מבוא

 לריכוזוביל המגפת הקורונה  הגלובלי שנגרם עקברתי חבוההכלכלי  ,רפואימשבר הה .8

-SARS-CoVכנגד הנגיף  חיסוןמאמץ והשקעת משאבים חסרי תקדים בניסיון לפתח 

תוך רבים  קטיםיורפולם לאור זאת, מתנהלים ברחבי הע .COVID-19-ה תהגורם למחל 2

 טרם נוסו בעבר. כאלו ש , בהןגיותטכנולוחב של שימוש במגוון ר

 פיתוחל ם שוניםקטייפרו 160-מוכרים כ ביולי, לפי ארגון הבריאות העולמי, 22-ן לוכנ .9

ציין, ראוי ל. )ניסויים בבני אדם(מחקר קליני בשלבים שונים של  24 מתוכם ,חיסון לנגיף

אם על , בין אשר אותם לא הכליל הארגון בדיווחיו נוספים  טים קפרויכי ייתכן ומתנהלים 

אם בין ו ,תהשונו מדינותעל ידי ה מאמצים מקבילים וחשאיים לפיתוח חיסוןרקע ניהול 

 .[2דיווח מתאימים ] יעדר כליל הבש

את  רגולטורית לקצרתרופות המאפשרות לחברות רבות  מדינות, רשבת המחומר לבש .10

שנים  10-כ ללכך בדרהנמשך ) זמן הארוך שכרוך בפיתוח ואישור של חיסוןמשך ה

ם תניני סיןבתחים המפו יתרה מזאת, חלק מן החיסונים .לכדי חודשים ספורים  (ויותר

  .ם וח שלהטרם הושלם מעגל הפית עוד – הרחילאזכבר כעת 

יישנו שוב  על מנת שלא חיסונים בטיחות הבבחינת  רבה ת חשיבותאת, קיימז עם .11

בנובמבר  שם –בפיליפינים  שאירעהחיסונים, כפי  חקר ופיתוחמחדלים חמורים בתחום מ

דחת דנגי ד קהספר כנגבבתי יסון חהמתן  עצרה הממשלה המקומית את 2017

(Dengvaxiaבעקבות די ) [.51]החיסון ן יתשנתה לאחר על תמוווחים 

,  , משקיעים גופים ציבוריים ופרטייםלצורך התמודדות עם הסיכון המוגבר בתהליך הפיתוח .12

ייצור  ויתוח קטי פימאות מיליארדי דולרים בפרו ,ובראשם הממשל האמריקאי

אי משל האמריקשל המ ההשקעהמיוזמות  תאח כנולוגיות שונות.בט ים שונים חיסונ

לפרויקטים נבחרים  היקף רחבפדרלי ן וממיניתן  במסגרתו "Warp Speed מבצע“היא 

 4-6-שכבר במהלךלכך  דוחףלאחרונה נודע כי הממשל לפיתוח חיסונים כנגד הנגיף. 

במסגרת  הנתמכיםון יסלח לפחות אחד מהמועמדיםשל  ם, יחל ייצורהשבועות הקרובי

ה יימתוך רצון לאפשר הפצה לאוכלוס ,רגולטורילת אישור בקטרם עוד ת זאו המבצע,

 [.65רחבה ככל האפשר מיד עם קבלת האישור ]

מיזם מיזם בינלאומי נוסף המסייע בהאצת תהליכי פיתוח החיסונים והפצתם הוא  .13

COVAX - ה לתמח דות עםעים להתמודאמצ להנגשתרויקט חלק מפ-COVID-19 

ונים של קרן ביל ומלינדה ברית החיס( בשיתוף WHOמי )ת העולארגון הבריאושמוביל 

מטרה שם לו ל. המיזם (CEPI( והקואליציה לחדשנות במוכנות למגפות )GAVI) גייטס
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גישה  של מספר חיסונים רב ובהמשך לאפשרבייצורם המאסיבי  לתמוך כלכלית

 נגד יםכיעיל או החיסונים שיימצאו אל החיסון נותשל מדי נת ושוויוניתהוג מהירה,

 . הנגיף

המדינה בעוד  מתקציבת יממנו את החיסונים ונלפי תוכנית הפרויקט, חלק מהמדי .14

עד כה הצטרפו לפרויקט  . שמדינות אחרות יקבלו תמיכה מתרומות שיגיעו אל הארגון

 בין המדינות באופן שווה יםלקוחמ ותיעתידים להונים יסהח. הן ישראלב ותמדינ 165

, ףס. בנות שאין ביכולתן לממן את רכישת החיסונים תחומתפת מדינולבין  מנותממה

 מהחיסונים ישמרו כעתודה לסיוע בהתפרצויות ספורדיות או כמענה הומניטרי 10%

[196,197 .] 

בהיבט הכלכלי,  –ת השונות מגיפה על המדינויתה התו משטל אונכי ה ןיחשוב לצי .15

ים ובלבד כבד תסכמנה לספוג מחירים כה כבד שמדינות שונות הוא ,החברתיוהבריאותי 

  3שלב ויי ניסבסיכון ל אוכלוסיות ות. חלקן, אף מייעדשיימצא חיסון יעיל לנגיף

 סינות, ולועניק חון להצר)כדוגמת בנגלדש(, מתוך  טרם אושרובחיסונים אשר 

 .אלופגיעות תיאורטית, לאוכלוסיות 

יעשה כל שביכולתו לאפשר  ( כבר הודיע כיFDA-)ה הגוף הרגולטורי האמריקאילאור זאת,  .16

סטנדרט איכות,  ר עלמבלי להתפש ךאאישור מהיר של החיסונים המפותחים, 

סונים בהתחשב יחבחון את הונים לים השחתתוך שהוא מעודד את המפ ות ויעילותיח בט

יות אלו בגזעים שונים, אוכלוסיות בסיכון )נשים הרות, מבוגרים( ומתן ייצוג לאוכלוס

הרף את  FDA-הבע וקם בשלבים המתקדמים. בהנחיות למפתחים, הקליניי יםבניסוי

-. המן המחוסנים בחיסון נתון 50%מניעת מחלה בקרב כן סוחילאישור  וןתחתה

FDA במסגרתו נדרש המפתח להראות 2ים מהיראישור למסלולרות ין אפשגם מצי ,

יח את אשר תסייע להוכ ,עזר אחרתכל בדיקת בבבדיקות המעבדה או  תגובה חיסונית

שניים  –ון מועמדים לחיס לושהניתן עד כה לשלמסלול המהיר אישור . יעילות החיסון

ה ל מודרנד שואח BioNTech-"פייזר" ותוף פעולה בין שיידי המפותחים על 

[,203,195194.]   

  . [1,18] טכנולוגיותרחב מאוד של על בסיס מגוון חיסונים השונים מפותחים ה .17

לכל הפחות אחד מהחיסונים  מגביר את הסיכוי שרחב נעד טכנולוגיות וש במהשימ

   .נגיףגד הל כנ ייהיה יעהמפותחים 

 
 [.249הבקשה ]ימים מהגשת  60נה בתוך תהליך פיתוח התרופה ויקבל מע במהלך  FDA-על מפתח התרופה להגיש בקשה ל 2
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לא לם מעו סוניםיחתוח הוש בפיבהן נעשה שימ הטכנולוגיותקטן מ לא חלקמאידך,  .18

 ,(mRNA-ו DNAחיסון כדוגמת  למשל חיסוני חומר גנטי) לשימוש על בני אדם  ואושר

חומר בהחדרת הע סיישי ,טכנולוגי נלווהפיתוח ל ותנזקקאף  ןחלק. טרם הוכחהויעילותם 

 . (DNA חיסוני וגמהדל)לתאים יל הפע

ילות ת יעהפחתב ייןתאפלה עלול ף, שכן הוא ווה סיכון נוסנולוגי נלווה מהח טכפיתו כל .19

טור שימוש בוקלמשל ) עצמה פלטפורמת החיסוןת מערכת החיסון לחיסון בשל תגובה

  .דיעילות מתן מנות דחף לחיסון בעתיפגוע ב עשוי לדבר אשר , (א נש נגיפי

 ,ך למשליות. כחפות מבעאינן  ותיקת וותשכיחווגיות על טכנולם ססימבוהים החיסונ גם .20

ת ובתג, עשויה להתעורר בעיה של המבוססים על נגיף מומתהמפותחים  בחיסונים

בה למעשה הנוגדנים אותם מייצר הגוף בתגובה לחיסון, לא רק  ,הגברה תלויית נוגדן

בחשיפה   רה יותרה חמולגרימת מחלם שאינם מונעים הדבקה אלא מסייעי

 .  יףנגל  "תיתיהאמ"

בניסויים הקליניים אינה  ון ומציאתו כיעילחתו של חיסכי הצלמלמד  הניסיוןיתירה מזאת,  .21

גם הוא עשוי להימצא כלא יעיל כי ו ,יהיהאוכלוסבחיסון כלל  ערובה להצלחהמהווה 

 עד כהפו נצ רםשטעות לוואי או אף לגרום לתופ ,הילאחר חיסון חלק ניכר מן האוכלוסי

[143].  

ו להביא את שתכליתבמבצע  דרךון באשהר לבשההוא רק  פיתוח חיסוןיש לזכור, כי  .22

ספקת של מנות חיסון עבור  ייצור כמות מ .הציבורל א  "שולחן השרטוטים"החיסון מ

. לאור זאת, חלק מן בדרך לחיסון הנכסףנוסף צוואר בקבוק  מהווהיה יהאוכלוס

שלבי  עוד טרם סיום מרי גלם קת חוואספ ייצור על חוזי מוחת כברחות המפת חברותה

במטרה לקצר . זאת, ותהשונסון על ידי הרגולטורים במדינות ואישור החישונים יסוי ההנ

סיכון תחת  תוך ייצורזאת, כל . האישורקבלת מרגע  החיסון לאספקת  את משך הזמן

חוזי רכש  כוסו על ידי המקרים בחלק מן, עלויות אלו .חתהליך הפיתובכישלון של 

. בהקשר זה, המפתחותול החברות ונות מנות השמקדמיים עליהם חתמו המדי

יה ף, הוסבנ[.  147] לעיל תהמוזכר "Warp Speed בצעמ"התכנית במסגרת למשל 

שר לייצאו כי המדינה בה מיוצר החיסון תאפ אין הכרח , תרגולטורימבחינה ושר חיסון ויא 

  [.163הדעת ] וגם על כך יש לתת את באמצעותו אוכלוסייה המקומיתחיסון הטרם 

 – החיסונים העוסקות בפיתוח לותגדומערביות רות חמש חבנציגי הצהירו אחרונה, ל .23

AstraZeneca ,Johnson & Johnson ,Merck ,Moderna ו-Pfizer,  פוטנציאל הייצור כי

עומד למעשה על מאות  , כון"תוך ייצור "בסי במימושוכבר אשר הוחל , הןשל המשותף
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 2021לך שנת מהב חיסון ומיליארדי מנות 2020עד סוף שנת  חיסון מיליוני מנות

[214.] 

כיום   ייםמצוהחיסון וח היתלפנים הפרויקטים השואודות  מידעלרכז נועד מסמך זה  .24

צע כמ ,צור, שיווק והפצהיי, בהיבטי סטטוס פיתוח בלבד, קליניים הפיתוח ה יבשלב

מעדכן  סמך הנו מסמך מה. בחיסונים להמשך קבלת ההחלטות בישראל ביחס להצטיידות

 [.1,18] המירוץ לחיסון אוהידע" בנושז המידע של "מרכ  מיםקוד כיםסמביחס למ

 

 COVID-19 עבור חבפיתו חיסונים

 ,2020בינואר  שאחראי למגפה הנוכחית פורסם SARS-CoV-2הרצף הגנטי של הנגיף  .25

 לחיסוןן ראשוהמועמד ה, החל 2020במרץ  .מירוץ לחיסוןריית פתיחה" לוהיווה "י

-לפי ה ,2020 ייולב 22-לון נכו, ים פיתוח קליניה שלבי את , Moderna תחבר מטעם

WHO ,חיסונים   166ישנם החיסונים,  ונים בתחוםחים השהפיתו מעקב אחרמנהל ה

  24 מתוכם  ,ם חקר שונות ברחבי העולהמפותחים על ידי חברות וקבוצות מ

, ןיסבתחים בשלב הקליני מפוים סונהחי רוב. ינינמצאים בשלבים שונים של מחקר קל

  . יתר העולם אירופה ו, ארה"בלאחר מכן 

ר על ידי קבוצות  השארטיות ורות פבח ידי  ( מפותחים על75%-רוב החיסונים )כ .26

תרופות סף, ישנן מספר חברות נוב קדמיות/ציבוריות וארגונים ללא מטרות רווח.א

אך , (GlaxoSmithKline-ו Janssen, Sanofi)כמו  גדולות המפתחות חיסון לנגיף הקורונה

 היאמשמעות העניין . קליניים-רוםבים הטאת השל סיימו טרם ןברו ,Pfizerלמעט 

או לא   ,קטנות של חברות יחסית הינם  ר כיום תקדמים ביותיסונים המ ח ה ביתרמש

 מנוסות.

 – לוגיותנוטכ שלל, המבוססים על כעת ל סוגי חיסונים המפותחיםשמאוד מגוון גדול קיים  .27

לשלבי הפיתוח הראשונים שנכנסו . ימשוכות הפיתוח הקלינ חלקן, מעולם לא עבר את

חיסונים ו שאיםנגיפים נ, DNA/mRNAם )חדשנייוגים היניים הם בעיקר הסהקל

 בינואר כבר שפורסםשל הנגיף  הרצף הגנטיל שפיתוחם התבסס עמשום  (ביננטייםרקומ

נכון   –ם שלב הניסויים הקליניימצויים באשר  סונים כלל החייפורטו להלן . 2020

 . מסמךלעת כתיבת ה
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 :  [81,1] הקלינינמצאים כיום בשלב הפיתוח נים ה החיסו

28. x1 ChAdO 19-nCoV (1222DZA של )בשיתוף חברת אוניברסיטת אוקספורד ,

aZenecaAstr )[  1,18])בריטניה 

נגיף נלקח בסוג חיסון זה,  .נגיף נשא טכנולוגייתעל חיסון המבוסס  - החיסון אודות .א 

יק של חלבון הספי הוא מהונדס לייצורו, של קופי שימפנזה ירוסו-אדנו – רסוג אחמ

לאחר הזרקת החיסון, מערכת החיסון המחוסן.  גוף האדםתאי ך בתו קורונהנגיף ה

 בו.תקל לכשתולנטרל את נגיף הקורונה  לזהותצפויה יק, ון הספילחלבו נחשפת

פותחה עבור שר ה א ס על טכנולוגי. החיסון מתבס3שלב כעת בניסויי  ין מצוהחיסו

עלות (. 2020פריל פורסמו בא  1שלב  ניסויישל )תוצאותיהם  MERS-נגיף ה דחיסון כנג

 [.258דולרים ] 13.5-מנת חיסון בהודו צפויה להיות סביב כ

חיסונית הכוללת הודגמה תגובה קופי שימפנזה  6על  בניסויים –קליני -ההשלב הפר .ב

ו ביקורת כחלשות. מאי, וספג פורסמו באמצע תוצאות הניסוי. Tנוגדנים ותאי היווצרות 

ם, הרי, שבדומה למתרחש פי בריאות הקופיס נגיא עומא נמצלל אף שיתרה מזאת, ע

שימה העליונות של העומס הנגיפי בדרכי הנ ,(אצלולריתאי )-אלבחיסון שעלת 

חוסנים והקופים המ ,לזה של הקופים הלא מחוסניםסנים היה זהה הקופים המחו

 [. 59,164] זהם את סביבתםו ליכלין עדי

בבריטניה כבר באפריל   1/2לב קליניים ש יסוייםחלה בנהחברה ה - 1/2ניסויי שלב  .ג

שתתפים מ 2,000-יוני על למעלה ממשתתפים, ובדרום אפריקה בסוף  1,000-ל כע

ם בינייתוצאות [. 12-14ראת תגובה חיסונית ]ות החיסון בהשלבחינת בטיחות ויעיל

ו הדגימ ,The Lancetאי ולי בעיתון הרפופורסמו באמצע י , אשר 1/2של ניסויי שלב 

 ריכוז חומר בדם(קרי, ) כיילהופעת בדמות  סונית משמעותיתובה חית תגהופע

מקרב אלו  אחת,מהמחוסנים במנת חיסון  91%נוגדנים מנטרלים גבוה בקרב עד 

. ת חיסון( המחוסנים בשתי מנו100%)לכך כחודש לאחר החיסון, ובקרב כלל  דקושנב

מרה אשר נשו ,ועיים לאחר קבלת החיסוןה כשבששיא  Tתגובת תאי  נצפתה כמו כן,

מרבית . שנבדקו לכך אחר קבלת החיסון בקרב כלל המשתתפיםחודשיים ל גם

אי יסון ותופעות לוווע לאחר החכשבעד ת מתופעות לוואי מקומיוהמחוסנים סבלו 

ת טיפול מניעתי החיסון ועוממו תחמערכתיות אשר חלפו בעיקרן לאחר כיומיים ממתן 

נה בודדת  החיסון במ י במתןדי כ ,העולאלו  מתוצאותכך,  [.191,192] אקמולב

  90%-ת לאורך זמן בקרב למעלה מהנשמר ,ה חיסוניתבכדי להשרות תגוב

משפר מתן מנת חיסון ומנת דחף, , כי עוד עלה ן בטוח ונסבל.וכי החיסו ,מהמחוסנים 

ך יותר ולאור ובה משמעותית ומשרה תג ,ות האלואף יותר את התוצאות הטוב
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החיסון ות ובבטיחות ות ביעילמכתוסוי ניות התוצא  .כלל המחוסנים זמן בקרב 

 . במרוץ לחיסון של אוניברסיטת אוקספורד וממצבות אותו בעמדת הובלה

, בגיוס 2020החלה החברה, ביוני  1/2ד טרם לסיום שלב וע - 2/3שלב  יניסוי .ד

בחן את שילדים( לו גם י)אשר יכל 2/3שלב בבריטניה לניסוי משתתפים  10,560

ניסויים קוק כקבוצת ביקורת. בנוסף, הוחל גם בון למנינגותן חיסמול מ יעילות החיסון

רובם ככולם  – םמשתתפי 5,000) ובברזיל משתתפים( 2000) קליניים בדרום אפריקה

ל הפדרלית שברסיטה )האוני Unifesp, בשיתוף (עובדי מערכת הבריאות המקומית

חברת  [.14-17,50,70,269]מתן החיסון ל בסמוךן אקמול הכוללים מת ,לו(סאו פאו

AstraZeneca  30,000אשר יכלול גם בארה"ב,  3מתכננת לבצע ניסוי שלב 

 ל באוגוסט ניסוי של החברהפוי להתחיבמקביל, צ. NIH [59]-תפים בשיתוף המשת

  ן חיסו מנותמתן שתי לבחון החברה נערכת לו, במסגרת ניסויים א [. 210,257] בהודו

או במינונים  ,ה אחתבמנ חיסון באישורתמקדת )כלומר אינה מ המינון הגבוהמ

 [.204] (נמוכים

בקנה  סון ר החיוייצב חלם הויהניסויים הקליניעוד טרם סיום שלב  - תשתיות ייצור .ה

, ןיון מנות חיסומיל 2-למעלה מכבר היו מוכנות  יוניונכון לתחילת  ,נרחבמידה 

-כקיע במיזם ר השדי )אשומכון הסרום ההו CEPI ,Gaviמול  הסכמי ייצור מוואף נחת

 ,נודע זאת. במסגרת ל כשני מיליארד מנות חיסוןנתי שייצור שלמיליון דולר(  100

חיסון על   מיליון מנות 760לכל הפחות ע לשוק ם להגיצפויי  2021 ארינועד  כי

מיליון   300-ו ימכון הסרום ההודות באמצע מנות יליוןמ 400: פי החלוקה הבאה

נערכת החברה בנוסף, COVAX [9,15,205 .]זם ימפקת לאמורות להיות מסו מנות

 ת יליון מנומ 30ועוד  [63לספטמבר ]חיסון בבריטניה עד  מיליון מנות 30לייצר 

ונה אשהרמחציתן , הברזילאית Fiocruzחברת חיסון אמורות להיות מיוצרות על ידי 

יליון מ 127במסגרת חוזה בסך  2021 נוארעד יהשנייה ן ומחצית 2020עד דצמבר 

עמדה במגעים עם קרן  AstraZeneca. חברת [209] ילאישוק הברז, עבור היםדולר

ה. במסגרת זו, נחתם חוזה סון ברוסימי של החימקו ( לייצורRDIFוסית )ההשקעות הר

ייצור היה אחראית על החברה הרוסית ת, הרוסית, לפיו R-Pharmבין החברה לחברת 

בר אודות שנצ הידעהעברת את  כללית רוסה ההחברעם שיתוף הפעולה . ןסוחיה

 הניסויים הקליניים בכפוף לתוצאות ורוצוהתחלת יי ,החיסון לידי החברה הרוסית

 SKהתחלת ייצור נוזלי חיסון מרוכזים על ידי חברת להסכם על חתמה  החברה [.188]

Bioscience 2021ועד לתחילת  2020ולי דוע החל מיית בהיקף לא יהדרום קוריאנ – 

 [.200,268]לינדה גייטס מנות בתמיכה של קרן ביל וממיליון  200-כ ,הנראהככל 
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מיליון  400-ה של כחוזי אספקעל  החברה חתמה - הפצה חוזי אספקה ותשתיות  .ו

וח אית למחקר ופיתיקהרשות האמר - BARDAמנות עבור ארה"ב )במסגרת חוזה מול 

בניסויים  צלחהפוף להעבור בריטניה, בכ מנות מיליון 100-ום( דתקרפואי מ-ביו

. תנערכת להפצת המנות עוד לפני סוף השנה האזרחי . כמו כן, החברההקליניים

מיליון מנות חיסון עבור  400לאספקת וזה יוני על חרה בבנוסף, חתמה החב

הווה את  שרוסיה תהוחלט כמו כן, [. 9,15,59,89,117]אזרחי האיחוד האירופי 

רת זו, ובמסגברה של הח  וןיסהח  לש מיים הבינלאו הייצור וההפצה חד ממוקדיא

, בלקןח התיכון, מדינות המדינות ביניהן: מדינות המזר 30-ליותר מאפשר שתפיצו, 

שמה  AstraZenecaלה הכלולות בחבר המדינות. נמסר כי חברת אירופה וא מדינות 

בעולם, על מנת לאפשר נגישות  יצור במדינות שונותרות יר מקורה לבסס מספלה למט

את החיסון שלה  צפויות לייצרשר העולם. מדינות נוספות א לכלל אזרחיסון לחינת הוג

 [.188,189] משלהייצור יעד ת מדינות ל אחכאשר לכ טניה והודוארה"ב, בריהם 

29. acVoronaC ( ,שם קודםPiCoVacc ) של חברתLife Sciences acSinov (סי)ן  

[124 ] 

חיסון . מתנגיף מושל  תכרמוגיה המבוסס על טכנולוזהו חיסון  - וןהחיס אודות .א 

ת יכולתו של "מומת" נוצר על ידי הוצאה מפעולה של מחולל המחלה, כך שנהרס

נשאר "שלם", והמערכת החיסונית יכולה עדיין אבל הוא  ה להתרבותהמחלמחולל 

לות ו"הורגים" יות גדוהמחלה הטבעי בכמומגדלים את מחולל לזהות אותו. לשם כך 

בשתי מנות, בהפרש ניתן ו, 3שלב ניסויי נמצא כעת ב סון. החיםאותו באמצעים שוני

 . [207יה ]ישל שבועיים האחת מהשנ

קליני בחיסון -תוצאות מחקר פרה 2020אי ה במפרסמחברה ה – קליני-השלב הפרה .ב

 ות לוואי. ק, ללא תופעות בקרב קופי מקומומת אשר הדגים בטיחות ויעילה

בחיסון, הנקרא  1/2 שלבי קלינ סויינת של מתוצאות ראשוניו - 1/2סויי שלב ינ .ג

CORONAVAC , ,ם החיסון לא גר יכ ,העולמשתתפים  743בקרב אשר החל באפריל

 מהנבדקים  90%-ועורר ייצור נוגדנים מנטרלים ביותר מ חריגות איפעות לוולתו

כי נתוני הניסויים  נההחברה ציי. החיסון יה של המנה השניחר מתן כשבועיים לא

 ניסויים הלטוריות בסין על מנת לקבל אישור להמשך שויות הרגוו לריועבר 2-ו 1בשלב 

  [.73עית( ]ונות המדבעית פרסמםאשר לכוונה ל)אין מידע ב הקליניים

-ומעלה, ב 18גיל מתנדבים מ 8870ביולי, בגיוס  13-החלה ב החברה – 3ניסויי שלב  .ד

 Butantanמכון בשיתוף  בברזיל 3וי קליני שלב יסלנואי, מרכזי מחקר רפ 12

 החיסון מתן. ניסויביצוע הל אישור רגולטוריביולי  3-בר שקיבלה אי, לאחהברזיל
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ביולי. הניסוי צפוי להסתיים במהלך אוקטובר  22-חל בה סויבמסגרת הני בפועל

ן על ידי ממשלת ברזיל ומממהוא ו ,ון דולרמילי 16-כמוערכת ב ועלות. 2020

 7-בצוות רפואי בבנגלדש אנשי  2,100-כ ת לחסןהחברה אף מתוכננ[. 3,4,11,70,72]

. זאת, פלצבולקבל ספים צפויים אנשי צוות נו 2,100-בעוד ש, בתי חולים במדינה

 ,18-59מתנדבים בגיל  1,620עוד  [.182] בחיסון במדינה 3ניסוי שלב סגרת מב

אשר צפוי להתחיל בתחילת אינדונזיה ב 3במסגרת ניסוי שלב ון צפויים לקבל חיס

ניסויים  כמו כן, צפויה החברה להתחיל  [.212י ]של האינדונזבניהול הממ ,אוגוסט

 [.217צ'ילה ] הקתולית שלוניברסיטה הא  באמצעות שת"פ עם ילהקליניים בצ'

בונה כעת  ים בעולם. כך היא נערכת לייצור במספר מוקד החברה - תשתיות ייצור .ה

כבר לה החו נהסון בשחישל הת מיליון מנו 100יצר עד י, במטרה ליןבסייצור מתקן 

ן הברזילאי, החברה . לדברי מנהל מכון בוטנטאשל מנות חיסון חרושתיבייצור בפועל 

. הערכת הייצור היא מיליון מנות לשנה  300-500-של כ כולת ייצורה להעמיד יפויצ

כאשר ייצור   – 2021יל אפר-מרץעד ברזיל לוסיית עבור אוכמספקת ת מנולכמות 

בהנחה שתוצאות הניסויים הקליניים  במקביל, ל בברזילח י ן מנות מיליו 120של 

 באינדונזיהון חיס ן מנותליומי 100-ן ייצור של כ. בנוסף, מתוכנתהיינה טובות

 100-כך יורחב הייצור למיליון מנות, ובהמש 40ראשית, ייוצרו  – Bio Pharmaבמפעל 

כנס ר צפוי להיאשש ן חדבמתק מיליון מנות לשנה 250-עד לשך בהמו ,תמיליון מנו

 . [3,70,71,208,212,215,216] לפעולה עד סוף השנה

30. nCoV-Ad5  שלino Biologics IncCanS  סיןאיים למדעים צב  וף האקדמיה יתשב( ) 

 (Adenovirus type 5) נשאטכנולוגיית נגיף המבוסס על חיסון  -החיסון  אודות .א 

נגיף ל ש Spike-ה וןבאת חלייצר ל המחוסן  בגוף םיגרום לתאיש שהונדס גנטית כך

שמערכת החיסון  א לגרום לנוכחות של החלבון בגוף כךוה ההיגיון בבסיסוהקורונה. 

במקרה  נגיףשל ה Spike-שיוכלו לתקוף את חלבון החרות ות אוהגנגדנים נו תפתח

)נגיף  ה פלטפורמהשעשה שימוש באות ,הן דומחיסו כבר תחהה פיהחברשל הדבקה. 

החיסון מתוכנן  .2017-ב לשימוש די סיןי עלאושר ר שא  ההאבולנגיף עבור  נושא(

למנת טרם  60-70%ל חברה שתוכננת, לפי ה)עם יעילות מ אחתלהינתן במנה 

ות )השכיחה יותר במדינ לנגיף הנשא בעלי חיסוניות גבוהה בקרב אך  ,(דחף

 5צורך במתן מנת דחףהיה נראה, י, ככל ה55מעל גיל  וגרים ובמב מתפתחות(

 
חלק מן החיסון, יכיל בדמו נוגדנים כנגד הנגיף אשר ימנעו ממנו, ב כנשא עבור וירוס המשמשומי אשר נדבק בעברו בנגיף האדנ 5

יא לא תהיה אשר אפשר וגם ה –ועל כן, יהיה צורך במנת דחף  לגרום לתגובה חיסונית כנגד נגיף הקורונההמקרים, להגיע ליעדו ו

 בה.מאותה סי –יעילה 
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של  2שלב ב. החיסון נמצא כעת א ידועה עדיין(לותה ל)שיעי דשיםחו 3-6ר לאח

 לשימוש בציבורכבר  שראום פיתוחו, ללמרות שטרם הושאך   הניסויים הקליניים,

  [.18,50,193] בחודש הקרוב 3שלב וצפוי להתחיל ניסויי 

 נבדקו (. במחקר2020למרץ ) 16-בכבר  1שלב  החברה החלה בניסויי – 1שלב   יניסוי .ב

, שחולקו לשלוש קבוצות עיקריות: 18-60בריאים בטווח גילאים של  מתנדבים 108

על כך שתופעות הלוואי של החיסון  הצביעוניים דיווחים ראשו נמוך, בינוני וגבוה.מינון 

בקבוצה . באזור הזריקה אדמומיות, נפיחות ומקומי חום, כאב :לא משמעותיות הן

 לחום גוף תקיןשבו בם אך רו של חוםים בר מקרים שקיבלה את המינון הגבוה היו

חיסון בטוח הבמאי, הראו כי  22-בתוצאות הניסוי אשר פורסמו  שעות. 24לאחר 

ות מדידת רמות נוגדנים ופעילעל סמך ) נוגדנית ותאיתחיסונית  מוביל לתגובהו

כמחצית  כי אצל  ,אלו נמצא  וייםבניס(. עם זאת, ת החיסוןשל מערכ Tתאי 

  לרעה להשפיע עשויה אשר נשא ה נגיףה מתלפלטפורחסינות  תהגלהת קים מהנבד

 .החיסון יעילות  על

יסויי השלב השני, ה החלה בנחברלקיות, הת מעודדות חאולאור תוצ - 2 י שלב ניסוי .ג

שלב השני, ב .(2020) יללאפר 12-בן, כבר עוד טרם לפרסום תוצאות השלב הראשו

, ללא (39.7)גיל ממוצע  18-83של  יםא ח גילבטוו בריאים נבדקים 508בסין, ויסו ג

שלב ו בנמצא  אשר ,הלוואי לאור תופעותחשיפה מוקדמת לנגיף הקורונה החדש. 

 , מינון נמוך ומינון בינוני(פלצבו) ביקורת לשלוש קבוצות:הנבדקים חולקו , הראשון

ומהן , LANCETכתב העת ב 2020ביולי ת של הניסוי פורסמו ונישורא . תוצאות בלבד

חיסוניות גבוהה כנגד הנגיף   מראש נמצאה ת מהנבדקים בקרב כמחציי כ ,עולה

הייתה   ,הקורונהנגיף נגיף כנגד  יתחיסונתגובה ל ליצירת )דבר אשר הובי הנשא

עוד . ף הנשא(כנגד הנגית הנמוכה ומחצית עם החיסוניבקרבם ביחס ל 2נמוכה פי 

דבר  ) 3.8-5פי ( ף הנשא)כנגד הנגי העלה חיסוניות זו חיסוןמתן מנת הכי  ,נמצא 

שרים וגדנים קתגובת נובשני המינונים נצפתה . עלול לפגוע ביעילות מנת הדחף(ש

מן   47-59%-)ב תגובת נוגדנים מנטרלים טובהמן המחוסנים,  96-97%בקרב 

 .תן החיסוןימים לאחר מ 28 – וסנים(מן המח 88-90%-)ב Tותגובת תאי ( הנבדקים 

, )בעיקר חום, עייפות וכאבי ראש( יופעות לווא ת ם נצפומן המחוסני 72-74%בקרב 

מן  1%וה, לעומת גבה ינוןסנים בממן המחו 9%אך תגובות משמעותיות נצפו בקרב 

חיסוניות נמוכה בעיקר אצל צעירים ובעלי , )בעיקר חום גבוה המחוסנים במינון הנמוך

 יסוי קלינילנחיסון בנוסף, אושר ה .ימים( 3-4נית בתוך אשר חלף עצמו ,שא נגיף הנל

מון גויס מי, טרם הוחל בגיוס משתתפים, אך 2020י בקנדה. נכון לתחילת יול 1/2שלב 
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 18-55מתנדבים בגילאי  100-דולר עבורו ומתוכנן גיוס של כ 800,000ל קף שבהי

שתתפים עד גיל למאות משל היקף הניסוי  ם לתוצאות, הרחבהבשלב הראשון, ובהתא 

בים באספקת יסון למתנדבים בשל עיכוחל במתן החהוא כה לעד  [.48,49,193] 85

 [.159החיסון מסין לקנדה ]

בקרב   , למשך כשנה,בסין לשימושלאחרונה ר ושא, החיסון - 3/4לב ניסויי ש .ד

. מתן ם יניינדרש בניסויים קל שטרם הוכחה יעילותו כ, הגם חיילים בצבא סין

יה, וכך וס והרגולצגיליכי האת תה לקצרעשוי לסייע למפתחת  צבא לאנשיהחיסון 

ן החיסויחות לאחר שבט ,זאת .בקצב מהיר יותר מהמקובל בשוק לבחון את יעילותו

אוגוסט ניסויי שלב  -להתחיל במהלך יולית נערכהחברה . 1במסגרת שלב כחה הו

רוסיה, ברזיל,  החברה נמצאת במגעים עם .במינון הנמוך איש 40,000-בהיקף של כ 3

 . [5,47,50,51,193] יסויים אלונ לניהולרב הסעודית ילה וע'צ

, ןבסי ייצורתקן של מהחלה בהקמתו  CanSinoחברת  - תשתיות ייצורמימון ו .ה

 [. 51] 2021מיליון יחידות בשנה החל מתחילת  100-200יאפשר לה ייצור של ש

מניות במרבית זיקה חמה, Eli Lillyחברת  תבדמו תכלכלימתמיכה ת החברה נהני

 Lilly Asia Ventures [220.] דרך חברת CanSinoחברת 

תוכח אם ו, ילפ CanSinoרת ממשלת קנדה חתמה על הסכם עם חב - חוזי אספקה .ו

 .[49] תעצמאילייצר ולהפיצו לאוכלוסייתה קנדה תוכל לותו ובטיחותו של החיסון, יעי

31. VCor-BBIBP  חברתשל Sinopharm (סי)[ 3]  ן 

שונים של  םבסניפי , המפותחיםיםחיסונ מדובר למעשה בשני - החיסוןאודות  .א 

 (HB02) , מכיל למעשה זןסוןהחי .מומת  לוגיית נגיף נוטכהחברה בסין ומבוססים על 

עלתה  יא ה .3שלב  בניסויי החברה מצויה[. 58של הנגיף אשר עבר אינאקטיבציה ]

 TravelSkyעובדי חברת  ,מעובדי החברה 180כאשר  ך יולי,תרות במהללכו

Holdings עוד טרם  העל יד חוסנוהסינית,  ברת הנפט עובדי ח ק מלח ו תיניהס

סינים  50,000-כ חוסנו הכל ךובסם יים קלינייהחיסונים ניסועברו 

 והחברה מצפה 2020פיתוח החיסון צפוי להסתיים עד סוף  [.116,219,229,255]

 [.218,255]השנה  ד סוףוקו עלהתחיל לשו

, את תוצאות הניסויים תחילת יוניב פרסמה,נציין, כי החברה  - קליני-לב הפרהשה .ב

נוגדנים ייל כ ריכוזהראו ייצור 'ינג ואשר ף בבייגה בסנים ביצעקליניים אות-הפרה

 גבוה בחיות הניסוי )עכברים, עכברושים, שרקנים, ארנבות וקופישהיה מנטרלים 

 2ינון של תי מנות חיסון אפילו במתגובה מגינה לאחר מתן ש השראתעם  ,מקוק(
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ה  הגבר תגובת הופעת ללאומיקרוגרם(,  8גם במינון של  למנה )ניתןם יקרוגרמ

 [. 58]( ADE) נוגדן תלויית

מומת, יוצרה במכון למוצרים ביולוגיים החיסון השל אחת  הגרס -  1/2 ניסוי שלב .ג

מתנדבים בסין  1,120. במסגרת הניסוי גויסו 2/1יני שלב וי קלבניס הנבחנובווהאן 

ימים.  28או  21, 14הפרש של ינוני או נמוך בוה, בון גבינבמ ותנמלו בשתי אשר טופ

במשטר טיפול  ור הופעת הנוגדנים שיעבמינון הבינוני ת הביקורת, בהשוואה לקבוצ

נצפו , ולא 100%ד על מעימים,  28, בעוד שבמשטר של 97.6%ימים היה  21-ו 14של 

, יודגש. ינוני הקצהמ ת עבורלא נודע שיעור התגובה החיסוני שעה,לפי  ופעות לוואי.ת

שניה של  ה. גרסת אינן ברורותבהקות התוצאוומכמו גם מהימנות הנתונים כי 

והוכנסה לניסויים קליניים בסוף אפריל, אך תוצאות המחקר  ,ינג'וצרה בבייגהחיסון י

 .שעהלא פורסמו לפי 

 ,נדביםמת 2,000שכללו מעל  בסין 3ויי שלב במקביל לניהול ניס – 3/4ניסויי שלב  .ד

להתחיל  ם זרים על מנתף פעולה עם מספר חברות וארגוניותישבברה החלה חה

ואף קיבלה אישור רגולטורי ביוני   3וי שלב במסגרת ניסץ לסין, ניסויים מחו

 (המפרץ שלהערביות  אמירויותהאיחוד מועצת ) במאע"מ 3, לניסוי שלב 2020

-הם צפויים לכלול כו ,2020ולי החלו במהלך י 3ניסויי שלב  על,בפו [.15,50,255]

 Emirati, ע"ממא בשיתוף ממשלת  ן,החיסו י זנישנת א  שיקבלו מתנדבים 15,000

Artificial Intelligence Company Group 42  או(G42 Healthcareו )-CNGB 

. תוצאות 18-60 מתנדבים בגילאי 5,000כאשר בשלב הראשון יגוייסו לפחות  -הסינית 

ם צאים הסיניכמו כן, נמ. [64,123,221]חודשים  3 בתוךפויות להתקבל הניסוי צ

ל אלו טרם עברו את כל חיסונים על אף ש .[229לנהל ניסויים באוזבקיסטאן ] יםבמגע

מוצעים כבר כעת לעובדי חברות סיניות העתידים לצאת  שלבי הפיתוח, שניהם 

לתי הגוף הממש –ן סים לאומיים בסיניהול נכפיקוח ולהועדה ל באמצעות לחו"ל

 [.123] יותינס חברותהמפקח על 

לייצר באמצעות שני מכוני הייצור )בייג'ינג וווהאן(, מקווה החברה  - ורת ייצתשתיו .ה

 . [15,229] מנות חיסון לשנה מיליון  200-כ

32. 1273mRNA   של .Moderna Inc  בשיתוף ה-NIH/NIAID )[ 181,]  )ארה"ב 

 ל בני אדםאשר נוסה עיה הראשון ר האש mRNAמבוסס חיסון  - ןהחיסו אודות .א 

כי  ,נראה עד כה םמתוצאות הניסויי .3ניסוי שלב לת התח פני ד במועואשר 

החיסון להיות מאוחסן על  .הנת לקבל הגנה טובמ על נדרשות שתי מנות

 .[46חודשים ] 3שך למ זו הוניתן לשמרו בטמפרטור ,מעלות צלזיוס 5בטמפרטורה של 
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משמעות   – FDA-די המעמד לאישור מהיר על י מאיל במהלך בהחיסון של החברה קי

 חודשים מיום ההגשה 6אישור מהיר של החיסון בתוך אפשרות ל א יהדבר ה

 Arbutusמול חברת  החברה נמצאת בהליכים משפטיים כי  ,נודע לאחרונה [.222]

על המשך פיתוח  שפיעואלו, לא ינה, כי על רקע סכסוכי פטנטים, אולם היא ציי

 [.252]צור החיסון ייו

 : קליני-שלב הפרהסוי ני .ב

נבחנה בנוסף למדידת עוצמת התגובה החיסונית שמתפתחת בעקבות החיסון,  (1

 גם יעילות החיסון במניעת הידבקות בנגיף לאחר חשיפה ישירה.בשלב זה 

קופים )פרימטים( לשלוש קבוצות: שתי קבוצות שחוסנו  24במסגרת הניסוי, חולקו 

 100או  10מינונים שונים )שבועות( ובשני  4ים של מנז יסון )בטווחבשתי מנות ח

שבועות נוספים ממתן  4יקרוגרם( וקבוצת ביקורת שחוסנה בחיסון דמה. לאחר מ

( בה נחשפו הקופים למינון challengeמנת החיסון השנייה, בוצעה בדיקת תגר )

ה קנור המוחדר לבאופן ישיר לריאות )באמצעות צינ SARS-CoV-2גבוה של הנגיף 

 .הנשימה( ולאף

,  ראים כי החיסון גרם לתגובה חיסונית משמעותיתיסויים מממצאי הנ (2

"עוזרים"  Tהכוללת כייל נוגדנים מנטרלים גבוה ונוגדנים כלליים, וכן תגובת תאי 

(CD4 המסייעים בהפעלת התגובה החיסונית, אך לא תאי )T ( ציטוטוקסייםCD8), 

יותר נצפתה ך, התגובה החיסונית החזקה בם בנגיף. בתוך כמודבקים תאים שהורגי

 מיקרוגרם.  100ינון של מבבעת מתן חיסון 

החיסון מנע באופן מובהק את שכפול הנגיף באף ובריאות יומיים  בנוסף,  (3

, לעומת קבוצת הביקורת. כלומר, לאחר החשיפה בשתי הקבוצות שחוסנו

העליונות  ותו בדרכי הנשימההנגיף והתפשט החיסון הצליח לעצור את שכפול

  .[272, 271, 270] והתחתונות

 45וכלל  (2020למרץ ) 3-החל ב mRNA 1273של  1 בלש ניסוי - 1ב י שלניסו .ג

קבוצות שונות: מינון נמוך,  3-, שחולקו ל18-55משתתפים בריאים, בטווח גילאים של 

 אות. תוצומעלה 55ני , כולל ב120-. בהמשך, הורחבה קבוצת הנסיינים לבינוני וגבוה

אי וותופעות ל, ללא טוח החיסון בכי  ,הראו אשוןאשוניות של השלב הרר

רמות דומה לה יםנוגדנים מנטרלכייל עם הופעת , ות בקרב הנבדקים משמעותי

בהמשך, פרסמה החברה תוצאות  [.8,18המינונים ]בכל  , מחלימים קרבבהנצפות 

באשר  ותיגהסתיראשוניות עם ו בתוצאות המלאות יותר של הניסוי אשר תמכ

סום את, בפרם זע .שהוא מעניק ההגנהאת יעילות החיסון ומשך ליכולת לחזות 
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כן, מו . כומעלה 55-בני הבקרב תוצאות הלפרסם את מנמנעה מודרנה , הנתונים

חות אשר פורסם היה פחות טוב מהתוצאות הראשוניות, היה רושם כי פרופיל הבטי

כן מן הרצוי, ו הייתה נמוכה T-תאי הת ובותג 43-57ל מיום ים יורדת החתגובת הנוגדנ

 [.56,63] שיג את האפקט הרצויעל מנת לה יהנדרשת מנה שנכי ה הי נראה

 600-החברה כ גייסה, 1ניסוי שלב לאחר סיום גיוס הנבדקים ל – 2יסוי שלב נ .ד

 100ל וש 50של במינון  55ומעל  18-55בקבוצות גיל של  2משתתפים בניסויי שלב 

 טרם פורסמו ממצאיהם.  .[8,56] מיקרוגרם

ים שאמור 3י בניסויי שלב בתחילת יולל יתה להתחייאמורה ה החברה - 3ניסויי שלב  .ה

 100נון של במי ים ברחבי העולםמשתתפים בארה"ב ובאתרים נוספ 30,000-לכלול כ

ל  אך בשיולי. ב 9-כי תחל בשלב המחקר הקליני השלישי ב[ וציינה 7,56] מיקרוגרם

 חשוב [.5,63] יוליב  27-ב רקהניסוי הקליני החל , הניסויל קושינויים בפרוטו

 קע זה התחוללווייתכן שעל ר ,ניסיון בניהול ניסויים קלינייםן כי החברה נטולת לציי

 [.19] , סביב סוגיית פרוטוקול הניסויFDA-מול השל החברה  כיםחיכו

  , של הממשל האמריקאי "Warp Speed מבצע"לק מחכ - ת ייצורמימון ותשתיו .ו

,  Moderna – וביניהן החיסונים וחממימון לפית חברות מספרנהנות במסגרתו ש

Pfizer ,Merck ,AstraZeneca ו-Johnson & Johnson, מחקר הרשות האמריקנית ל

ך בתהלי Moderna-הודיעה כי תסייע ל(, BARDA) ולפיתוח ביו רפואי מתקדם

קר הקליני מימון המחהמיועד ל דולר מיליון 483עד  של מענקעות באמצתוח הפי

 והאיצה ,עובדים 150העסיק עוד ון זה כדי לתמשה במימשה החברהשור החיסון. ואי

 ,בחודש מנות מיליוני של צבלק ב"בארה שלה םימיהקי הייצור במתקנים תהליך את

, 2020. בסוף יולי [18] 2021 בשנת תמנו מיליוני  עשרותלייצור  להגיע והיא מתכננת

סיום  ובתלט מיליון דולרים 472סף מממשלת ארה"ב, בסך מימון נוקיבלה החברה 

יצור של  להגדיל עוד את יכולת הי כדי  .[254] 3והרחבת ניסויי שלב פיתוח הקליני ה

עם חברת הפארמה   שנים  10על הסכם בן  Moderna מהחת, החיסון

 חיסון ד מנותארלימיייצור של  להגיע לקצב תו שמטר,  Lonza השוויצרית

, ארה"בר, מפשייניו הצור בייתפעיל קו  Lonza 2020 בדצמבר כברכי  ,סוכם. בשנה

בשנה.  וניםחיס מיליון 100 ריצלי יוכל קו כל כאשרשוויץ, , Visp-ולאחר מכן קו נוסף ב

להגעה לקצב הייצור יוקמו מפעלים נוספים בארה"ב, שוויץ וסינגפור עד  ,בהמשך

פצה כבר הל בייצור מנות חיסון לההח החברה  .[18,253] יסוןות החשל מנ הרצוי

מיליון עד  500של כי תגיע ליכולת ייצור  ,מעריכה והיא 2020 לייובמהלך 

 [.211]שנה מיליארד מנות חיסון ב 
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החברה נמצאת במגעים עם האיחוד האירופי לאספקת החיסון  - פקהחוזי אס .ז

החיסון  כי לא תמכור את ,האמריקאיס ונגרה לקהודיע החברה [.89האיחוד ] לאזרחי

 [.214במחירי עלות ]

33. 162BNT  רת חבשל BioNTech  בשיתוףfizerP ו-Fuson Pharma   ,גרמניה(

 ארה"ב, סין(

חברת בין פעולה פותח בשיתוף אשר  ,mRNAמבוסס  חיסון הוז - החיסון אודות .א 

BioNTech וחברת  הגרמניתPfizer  ,1/2י שלב ת בניסוי הנמצא כעהאמריקאית , 

ל סון שחי. היולי חיל במהלך הצפוי להת 2/3שלב יסוי על סיפו של נ  מצויאך 

 משמעות הדבר הוא  – FDA-ולי מעמד לאישור מהיר על ידי הרה קיבל במהלך יהחב

. החיסון צפוי להינתן [52חודשים מיום ההגשה ] 6סון בתוך חיאישור מהיר של ה

 [.260ות ]בשתי מנ

דו  1/2גרת ניסוי שלב קלינית במס א כעת בבחינהנמצ יסוןהח - 1/2ניסויי שלב  .ב

אשר החלו בסוף אפריל  (c2-ו a1 ,b1 ,b2 –ון החיסים של נטוריא 4לבי )הבוחן ש

פרסמה חברת תחילת יולי ב .בארה"ב ובגרמניהמשתתפים  7,600וכללו  2020

Pfizer  בוריאנט  –( טופליםמ 45) של הניסויתוצאות ראשוניותb1 ,כי  ,ורא אשר ה

ס למחלימים ה ביח נים מנטרלים בשיעור גבוון הביא ליצירת נוגדהחיסמתן 

סמוי ו מבוקר, פורסמו תוצאותיו של ניסוי אקראיבהמשך, . 2.8 חלה, עד פי הממ

 חוסנו במסגרתו אשר שנערך בגרמניה, 18-55נבדקים בני  60ל חלקית שכל

 50-ו רוגרםמיק  30רם, מיקרוג 10, מיקרוגרם 1)חיסון  מינוני ארבעהב המשתתפים

ר טופלה ה נוספת אשוצשבועות וקב 3ש של מנות אשר ניתנו בהפרתי בש מיקרוגרם(

טובה אשר  נית חיסותגובה הניסוי, נצפתה במסגרת . מיקרוגרם 60במנה בודדת של 

השוואה ב 3.5עד  0.7)לכמות של בין פי  הנוגדנים המנטרלים  כיילעלייה בכללה 

תן ם לאחר מימי 43 - מהמחוסנים( 80% )בקרב Tתאי ובת גתוכן  ,מחלימים(ל

, לא נמצאו תופעות לוואי חריגות ים עד כהניסויי בכהודיעה,  החברה. החיסון

ים דמויי שפעת, ותגובות מקומיות ות כללו בעיקר סימנותופעות הלוואי הסיסטמי

 בסין 1חיל ניסויי שלב להת החברה קיבלה אישור .[5,20,21,50,202באתר ההזרקה ]

 [.161קט ]השותפה הסינית בפרוי, Fusonבאמצעות חברת 

קחת חלק צפויים ל ובמסגרת ,2b/3 ניסוי שלב החלהרה החב - 2/3 לב ניסוי ש .ג

. [22]( b2-ו b1) טים של החיסוןוריאנשני  ונבחנים בו –ם משתתפי 30,000

 150-בכ ביםמתנד ועוד בים בברזילמתנד 5,000-סים כבמסגרת זו, צפויים להיות מגוי

 . [206,261] מחקר ברחבי ארה"ב זירכמ
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בהינתן אישור רגולטורי על שני וריאנטים של החיסון, החברות  - יצורתשתיות י .ד

(Pfizer ,Biontech ו-Fusonמתכננות להתחי ) עד   מיליון מנות 100ל ייצור של עד

.  2021סוף נות עד יליארד ממ 1.2של שנתי ור פוטנציאל ייצבולהחזיק  2020סוף 

, Puurs –שבבעלותה  מתקנים  4-להתחיל ייצור ב נערכתכי היא  ,וחהוידפייזר 

נטק ציינה ביו ובר וקאלאמאזו.סט. לואיס, אנדושלושה אתרים בארצות הברית:  בלגיה

-רהעולמי במתקנים קיימים במיינץ ובאיד ר עבור השוקמצידה, תתחיל בייצוכי היא, 

 י שעד אוקטובר הואך כשורה, הריל י אם הכל ציין, כ ניה. יו"ר פייזראוברשטיין, גרמ

 [.22] "מוכן" ה לחיסוןמצפ

ל , בחתימה ע2020ריל אפ-השותפות בין פייזר לביונטק התחילה כבר במרץ - מימון .ה

דולר בהוצאות הפיתוח, כאשר מיליון  563שבו תממן פייזר עד הסכם בין החברות 

ת, א כלל עולמיהין החברות בי ותפותן. השהפצת החיסולאחר  50% לה זרומתוכם יוח

המקומית בתמורה להשקעה  Fusonידיים עם חברת , שם שילבה ביונטק לבד מסין

ני, דיווחה ון בסין. ביוממכירת החיס לוקת רווחים עתידיתמיליון דולרים ולח 135של 

ידי קבוצת  דולר במניותיה עלמיליון  250יונטק, כי קיבלה הצעת השקעה של חברת ב

תם אשר צפויה להיח ’הסינגפורית TEMASECהשקעות ה לת את קרןים הכולעמשקי

ה סירבה כי החבר ’, באפריל, הודיע יו"ר החברהיותרדם במהלך חודש אוגוסט. מוק

מבנק  מיליון דולר 112.55רה במהלך יוני, גייסה החב חיצוניות. להצעות רכש

טרם ר צוייהבהתחלת קעותיה שההסיכון שבר את לגד כדי( EIB)ההשקעות האירופי 

 .[22,23הקליניים ] הפיתוח לסיום שלבי

לאספקת החיסון  האיחוד האירופינמצאת במגעים עם  החברה - אספקה חוזי .ו

כמו כן, חתמה  .סוןת חימנו COVAX-נכונות לספק להביעה , וכן [89לאזרחי האיחוד ]

סופקו יש ,יטניהון לברמנות חיס מיליון 30 תלאספקהחברה במהלך יולי על חוזה 

  חוזה אספקה [ ועל 201חיסון ]בכפוף לאישור רגולטורי של ה 2020-2021הלך במ

עם  ות,מנ מיליון 100הכולל , מיליארד דולר 1.95-בסך של כ לארצות הברית

ם דולרי 10-דולר למנת חיסון בארה"ב וכ 19.5) ות נוספותמיליון מנ 500-אופציה ל

 [.203,259] ת(למדינות מתפתחו

34. vac-COVID-AMG ן המחקרכושל מ Gamaleya  )רוסיה( 

-ו Adenovirus5חיסון מבוסס וקטור נגיפי כפול )זהו  - החיסון אודות .א 

Adenovirus26 ) ת הרוסי, המפותחריאושרד הבהמוביל של מ המחקרכון של מ 

עומד להתחיל את ניסויי ו ,2שלב מסיים את ניסויי מיסון ה .משרד ההגנה תורבובמע

תן ינ כבריסון חה .[213] 2020 ני עד סוףייצור המולהתחיל עם רצון  – 3שלב 
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 .[223עוד טרם לאישורו הרגולטורי ] ,סיתהעסקים והפוליטיקה הרו עולםמלנבחרים 

 נהולאחריו תחוס) בתחילת חודש אוגוסטל אישור הרגולטורי צפוי להתקבה

  , 2020וף מעבר לייצור המוני עד סצפי לעם   ,קבוצות בסיכון כדוגמת צוות רפואי(

 [. 224,225,227,262] 2021ת ה בתחיליוסין לכלל האוכלסוחימתן יו ובעקבות

-ניסויים פרה, ו2020העבודה על החיסון החלה בפברואר  – יקלינ-השלב הפרה .ב

תגובה עם דיווח על תוצאה טובה והופעת  2020תיימו בתחילת יוני הסקליניים בו 

ם ות, עכברי)עכברושים, ארנב קופים ובחיות מעבדה קטנותשני זני חיסונית ב

 48-מרכזי הבמכון המחקר ה. הפיתוח בוצע עותיותואי משמפעות לווא ת, ללים(ואוגר

 קליני-המחקר הפרה תונינ וםפרסמתוכנן כי  ,מסרונ ,משרד ההגנה הרוסי של

[111,213 .] 

ים כי הוא וחוקר ,דיווחראשו העומד בלאחר ש, התפרסםמכון ה - 1/2ניסויי שלב  .ג

תחילת הניסויים עוד טרם  ,תחומפהאת החיסון  םצמלע והזריקנוספים במכון 

האחת מבוססת אבקה  –בשתי גרסאות  קליניים ניסוייםון החל בהקליניים. המכ

כל אחת משתי הגרסאות כי  ,יווחי התקשורת עולהכאשר מד –וזל ססת נה מבויוהשני

סוי ראשון ינ בא:פן הבאו ע המכוןו ביצ, אות"דו שלבי" 1ניסוי שלב נבחנה באמצעות 

ה גרסת שם נבדק) Sechenovמתנדבים באוניברסיטת  18י בקרב ביונ 18-בע בוצ

באי חולים הצבוצע בבית ניסוי שני פים. נבדקים נוס 20ל ימים, ע 5ולאחר האבקה( 

 18כללה שקבוצה נוספת )שם נבדקה הגרסא הנוזלית(, בקרב  Burdenkoהראשי 

. חלק מן 18-65 איגילו בהי המתנדבים .םספינבדקים נו 20ימים, על  5ר ולאחנבדקים 

כחודש שעות.  24, אך אלו חלפו לאחר יית חוםש או עלהמתנדבים דיווחו על כאב רא 

אצל המחוסנים )המכון בודק הן פעת תגובה חיסונית נמצאה הוהחיסון מתן לאחר 

תי קו לשל קבוצה חולהראשונים בכהמתנדבים  18נוגדנים(. התגובה תאית והן תגובת 

שלאחריה חולקו  20-א וגיף נשוג אחד של נבלו סקי אשרבכל אחת  9של  וצותקב

 ( וקבוצה26או  5יף נשא נת חיסון אחת )נגשתי קבוצות של מ –לוש קבוצות של

או להיפך(. הקבוצות  26ואז  5בשתי מנות חיסון מתחלפות )שלישית אשר טופלה 

נוסף  מדיווח אמה(.בהת ביולי, 20-וה 15-ודש )עד הבודדו בשני בתי החולים למשך כח

צפויים לכלול ו הי 2. ניסויי שלב דקים כל אחתבנ 38ולה כי מדובר בשתי קבוצות של ע

נבחנו לתגובת נוגדנים . הנבדקים באוגוסט 3-המתנדבים ולהסתיים עד  100-כ

 . T [104-110,112-114,213]מנטרלים ולתגובת תאי 
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ניסויי  התחיללם ויית אוגוסט צפחילולה כי בתחי התקשורת עדיוומ - 3ניסויי שלב  .ד

ע"מ ת ובמא הסעודיים ברוסיה, בערב י מתנדבחוסנו אלפ, במסגרתם י3 שלב

[118,119,190,214 .] 

, במימון של מיליון מנות 70-עד כלייצור של  המכון מכוון - יצורתשתיות ימימון ו .ה

ת , וחברAliumטיקה רת הפרמצב( כאשר חבRDIFקרן ההשקעות הרוסית הישירה )

R-Pharm  לדברי חוקר במכון ונים. ר החיסל ייצוע יותאחראGamaleya –  יכולות

, כאשר ןמיליון מנות חיסו 3-5עד סוף השנה תעמודנה על  של המכוןהייצור 

כל זאת במתקני ייצור של  .ננת הגדלה של יכולת הייצור בשלושה שלביםבהמשך מתוכ

R-Pharm ,Generium ו-Binnopharm .30-כלייצר  תרכנעכי רוסיה  דענור זה, שקבה  

לסוף שנת   דעבחו"ל מנות נוספות ון מילי 170-מקומית וכמיליון מנות חיסון 

 ה היא אחת מהןסעודי – צרו מקומיתמדינות כבר הביעו רצון ליי 5, 2020

[108,115,118,190,214,226,228 .] 

35. 4800-INO   שלInovio Pharmaceuticals  (יאהקור דרום , צות הבריתרא) 

 סון,גרת החיסמב .2שלב הנמצא כעת בניסוי  ,DNAס מבוס ןסוחי - החיסון אודות .א 

 SPIKE-ן החלבו של ריצואשר גורם לי של המחוסן שרירהלתאי  DNA מקטע מזריקים

היא מולקולה  RNA, DNA-ביחס ל .לתגובה חיסונית של הגוף , דבר המוביל של הנגיף

ריקים זמזה  שולמכ להתגבר על כדי וף בקלות.נה חודרת לתאי הגשאי ,גדולה ויציבה

 שרההמ ,CELLECTRA 2000בשם  ,Inovioמיוחד של את החיסון באמצעות מכשיר 

 ,קבוביות( בתאי המטרהנפותח את הפורות ) שוק חשמלי קטן באזור מתן החיסון אשר

זהה, החברה גם פיתחה, באמצעות טכנולוגיה  .DNA [18]-ה חדירתומאפשר את 

שהדגים השראת תגובה  ,(MERS-CoV-היף אחר )נגקורונה ד נגיף נגכ DNAחיסון 

החיסון  ים למוצר שלה(.ן מסוי)דבר המעניק יתרוקליניים מתקדמים נית בניסויים חיסו

מעלות צלזיוס(, כשנה בטמפרטורת החדר  2-8בקירור )שנים  4.5ציב למשך נמצא י

ון נתקל יסהחכי  ,פורסםלאחרונה  [.66] מעלות צלזיוס 37וכחודש בטמפרטורה של 

עות ותבי (VGXIה )לאחד מיצרני המשנפטיות בין החברה ות משר בעילאוים בקשי

 [.230] דדיות בין החברותה

הפרה  םייצאות הניסומאי את תומה במהלך החברה פרס - השלב הפרה קליני .ב

, Tת תאי ם ותגובבעכברי יםנוגדנים מנטרל כיילהופעת  והדגימ, שקליניים אותם ערכה

שכפול הנגיף  מניעת, עם זובועיים זו משל ש פרשבה חיסוןשתי מנות לאחר מתן 

גדנים הופעת נו ל שרקנים, הודגמוענערך ש. בנוסף, במחקר ריםות העכבבריא 

)הבוחן יעילות  NHPמחקר החברה גם הצטרפה ל [.66ת המחוסנות ]מנטרלים בחיו
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 ,Warp Speed" [68]צע מב"במסגרת אינם דמויי אדם( חיסוני הקורונה על קופים ש

גוף המחקר הפדרלי  ףיתובש וסטרליה על מודל חיהילות בא סויי יענהלת ניוהיא מ

 .CSIRO [69] האוסטרלי

לאפריל  3-החל בשל החיסון ש 1שלב החברה החלה בניסוי  – 1/2, 1ניסויי שלב  .ג

בוצות: ק 2-, שחולקו ל18-50משתתפים בריאים, בטווח גילאים של  40 וכלל ,(2020)

ש פרבהקיבלו שתי מנות המשתתפים  .(מהלמנה, בהתא  מ"ג 2-ו 1) ך וגבוהנון נמומי

נוסף  1/2שלב מחקר קיבלה מימון כדי לבצע  Inovio. בנוסף ות זו מזושבוע 4של 

[. מתוצאות 18] בטיחות ויעילות החיסון בו זמנית()מחקר הבודק את קוריאה בדרום 

לאחר שבועות  6 חיסוניתובה ת תגהראו הופעמן המחוסנים  94%כי  ,המחקר עולה

ה לא נצפו תופעות יהשניות ממנת החיסון שבוע 8ר ה, ולאחיהשנינת החיסון מתן מ

-וה Advaccineעם החברות  הסכמים החברה חתמה .[55לוואי משמעותיות לחיסון ]

IVI אמה. על בהתקוריאה,  בסין ובדרום שלה,לבחינת החיסון  לניהול ניסויים קליניים

יסונים עם מכון החעל עסקה   LSK Global Pharma Servicesברת תמה ח, חהז רקע

 40שון ול בשלב הרא אשר יכלקוריאה דרום ב  1/2( לנהל ניסוי שלב IVIהבינלאומי )

. 19-64מתנדבים נוספים בגילאי  120-ובהמשך יורחב עד ל 19-50מתנדבים בגילאי 

לבקרת  הקוריאניהלאומי  זרכ)המ KCDC-התוף בשי CEPI סוי ממומן על ידיהני

 [.67,69]( מחלות

שלב ניסויי ייצרה כבר אלפי יחידות חיסון לקראת  Inovio - רתיות ייצומימון ותש .ד

ביל מגדילה את תשתיות הייצור ובמק להתחיל במהלך הקיץ, היא צפויה ם, אות2/3

  ד שר ון דולרים ממלימי 71בסך קיבלה מענק ברה חה INO-4800 [18,55.]-החיסון של 

 CEPI (17.2-מ גדוליםים ענקומ CELLECTRA-יר המכשרך ייצור אמריקאי לצוגנה ההה

החברה  [. 55,68,69] מיליון דולרים( 5) ומקרן ביל ומלינדה גייטסמיליון דולרים( 

שלה עם לעבור לייצור חיסונים בקנה מידה גדול באמצעות השותפות הקיימת  נערכת

Richter-Helm BioLogics ניתהגרמ ,VGXI ו-Ology Biosevices  לייצור של  ומכוונת

 [. 69,124] 2020נות עד לסוף שנת כמיליון מ

מדעי הרפואה  ת באקדמיה הסינית ל חיסון מומת של המכון לביולוגיה רפואי .36

(IMBCAMS) )סין( 

מיה ה רפואית של האקדבפיתוח של המכון לביולוגי חיסון מומתזהו  -החיסון אודות  .א 

ומת חיסון מומת לפוליו וחיסון מ ברעב שטוען, כי פיתח) רפואהת למדעי ההסיני

 . 2שלב הנמצא כעת בניסויי  ([103] למחלת הפה והגפיים
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 942מתנדבים מתוך  200-גייס המכון כ 2020 במהלך מאי - 2, 1/2ניסויי שלב  .ב

ין, 'ואן בסבמחוז סיצים האוניברסיטאי חוסנו בבית החול, 18-59מתוכננים, בגילאי 

במסגרתו  1a/2a כחלק מניסוי שלב ומבוקר 6סמיותקראי, כפול סוי א ני גרתבמס

 4הפרש של נות בביקורת בשתי מאל מול קבוצת  מינונים )נמוך, בינוני וגבוה( 3ייבדקו 

יה עבור כל אחד מהמינונים. ייה או שבועיים האחת מהשנישבועות האחת מהשנ

במטרה לקבוע את מינון  2020 ינביו 20-ין בבס 2ב בניסוי שלן ת זו, החל המכובמסגר

 Tהמכון לבחון הן הופעת נוגדנים והן תגובת תאי  נערךנים החיסון. בניתוח הנתו

[100-102 .] 

ר החיסון צפוי להתבצע במתקן הייצור של המכון בקונמינג ייצו - תיות ייצורשת .ג

 [. 100] 2020יה של שנת ישבמחוז יונאן במהלך המחצית השנ

nhui Zhifei Longcom A ברת של ח  י טנבינן חלבון רקומסוחי .37

alsBiopharmaceutic   בשיתוף המכון למיקרוביולוגיה באקדמיה הסינית למדעים

 )סין(

)תת יחידה של  רקומביננטיהמבוסס על חלבון  סוןחימדובר ב - החיסון אודות .א 

 ת בניסוייהנמצא כע י(לה של אוגר סינשל הנגיף המיוצרת בתאי שח Spike-חלבון ה

 . 2שלב 

. 2020תחילת פברואר החברה החלה בפיתוח החיסון כבר ב - קליני-הלב הפרשה .ב

מדדה חות החיסון ונה בטיהודגמ קליניים על עכברים וקופי מקוק-בניסויים פרה

הליך הפיתוח פורסם חלקית  [.128,130,133הופעת תגובה אימונית עם אפקט מגן ]

 [.143] 2020יוני  במהלך מקוון ופןבא  CELL-בעיתון הבמאמר 

 כפול סמיות, אקראי, 1ה בניסוי שלב , החלה החבר2020במהלך יוני  - 1סויי שלב ינ .ג

מתנדבים  20 –שלוש קבוצות חולקו ל, 18-59 נבדקים בגילאי 50בסין על  מבוקרו

 10-ו גרם(מיקרו 50וה )מתנדבים קיבלו מינון גב 20מיקרוגרם(,  25קיבלו מינון נמוך )

 כיילדידת התגובה החיסונית מסתמכת על שר מ, כא (צבול)פתרופת דמה לו בטופ

 T [127.]ותגובת תאי  נוגדנים

, עוד טרם 2סוי שלב כי היא מתקדמת לני, ביולי הודיעה החברה 10-ב - 2ניסויי שלב  .ד

ניסוי ו, לביולי. במסגרת ז 20-הצפויות להתקבל רק סביב ה 1לפרסום תוצאות שלב 

קבוצות שוות  6-ויחולקו ל 18-59קים, בני נבד 900 סוייגו מבוקרו ותכפול סמי אקראי,

 
ו, על מנת להפחית ככל אפשר הטיות סובייקטיביות ובלתי תיסוי במסגרהוא נ Blind-Doubleאו באנגלית  –י כפול סמיות ניסו 6

 ומי מקבל את הפלצבו. ,מי מקבל את החיסון ,ים וגם הנבדקים אינם יודעיםעות של עורך הניסוי, גם החוקרמוד



 

23 
 

ת אשר קבוצו 3-( ו1קבוצות אשר יקבלו שתי מנות )בחלוקת מינונים זהה לשלב  3 –

בהפרש של חודש בין מנה למנה. גם כאן, יעילות החיסון תיבחן  –ת חיסון מנו 3יקבלו 

 T [129,132 .]י בת תא ותגו םנטרלינים מנוגד כיילבאמצעות 

מון ולייצור החיסון אין בידינו פרטים נוספים באשר למי - ייצורותשתיות ון מימ .ה

 בפועל.

38. CVnCoV  של חברתCureVac  )גרמניה( 

 . 1/2שלב הנמצא בניסוי  mRNAון המבוסס חיסבמדובר  – וןיסהח  אודות .א 

עמדים  חון מוהגרמנית לב CureVacבמהלך מרץ החלה חברת  - קליני-השלב הפרה .ב

הפרה  יםעל תוצאות חיוביות בניסוי דיווחההיא אי מר בכאש – mRNAסון לחי

 במינון נמוך למועמד החיסון המוביל שלה. ליניים ק

נבדקים בגרמניה  168בקרב  1/2aוי שלב י הוחל בניסלך יונבמה - 1/2ניסויי שלב  .ג

 100-ב משתמשתרנה מוד –מיקרוגרם )להשוואה  2-8ובבלגיה במינונים של 

. נציין כי 2020תקבל ברבעון הרביעי של להויות צפ ון,. תוצאות החיס(מיקרוגרם

( לבת, כRSVים אחרים )שפעת, נגיפיסונים בטכנולוגיה דומה כנגד חברה מפתחת חה

[31-33,36,263  .] 

הרשות למחקרים ) DARPA-, מCEPI-חברה קיבלה תמיכה כלכלית מה - מימון .ד

משלה מהמס ודה גייטל ומלינמקרן בי (מריקניד ההגנה הא מתקדמים של משר

על מנת לתמוך במאמצי פיתוח  מיליון דולר בחברה 337ר השקיעה אש ,הגרמנית

רו מצד הבנק מיליון אי 75עו קשוכן, הכמו  .מהחברה( 23%-סון )בתמורה להחי

 האירופי להשקעות לצורך פיתוח וייצור חיסונים בהיקף גדול. הלוואה זו מאפשרת

, עם יכולת נגן, גרמניהה בטובישלי יער הרבקן הייצוהקמת מת השלים אתלחברה ל

מנות חיסון לשנה. נציין כי במרץ, נעשה, ככל הנראה, ניסיון של  ניה מיליושל כמייצור 

טכנולוגיות הפיתוח שלה. החברה גם פונה לקהל ת ארה"ב לרכוש את ממשל

ל הפיתוח שאת המשך נת לממן ממניותיה על מ 23%המשקיעים הרחב למכירה של 

 טארקמיליון דולרים מקבוצת משקיעים מ 126קיבלה החברה גם . נההקורוחיסון 

 GSK חברת ממניות החברה נרכשו על ידי 10%נציין, כי [. 32,34,36,44,45,231]

מיליארד  1.1-במזומן בעסקה הנאמדת בכ דולרים נימיליו 160-כבתמורה ל הבריטית

החברה  שלה ונבת והקורי הכלחיסונוח פיתקטי יפרוישר ל. זאת, ללא קדולרים

באמצעות מיליון דולרים  115של מעל  החברה מתכננת גיוס הון משמעותי [.232,264]

 [.263נפקה בבורסת הנאסדק האמריקאית ]ה
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בהקשר ליכולות הייצור, החברה חתמה על הסכם שיתוף פעולה עם  - יכולות ייצור .ה

. זאת, רהחבה סונים עבורחי ו בייצוריסייעשר " א RNAת לייצור "מדפסו TESLAחברת 

 2019בפברואר  CEPI-החברה מ ן דולר אותו קיבלהמיליו 34של  בהמשך למענק

כנגד  RNAיסוני ר של חבייצור מהי " אשר יסייעRNAלפיתוח אבטיפוס של "מדפסת 

 [.35מחלות נוספות  ]

39. CoV2373-NVX  של חברתvaxaovN )ארה"ב( 

-חלבון הלק ממהווה חה ב,ציהמכיל חלבון ימביננטי סון רקויח זהו  - החיסון אודות .א 

SPIKE חלקיקים של החברה -נוהנר באמצעות טכנולוגיית של נגיף הקורונה, המיוצ

מתוצרת החברה  M-מטריקסמסוג  נית(בה החיסוירור התגו)תוסף לע וכולל אדג'ובנט

לסוף  דעחו ם פיתושלילה החברה מתכננת. 1/2שלב כעת בניסויי  . החיסון מצוי[53]

2020 [234.] 

[, 54מהלך פברואר ]קליניים בחיסון החלו כבר ב-ניסויים פרה - קליני-הפרה השלב .ב

ם מנטרלים הראו הופעת נוגדניש ,ות חיוביות של מחקרים אלוובסוף יוני פורסמו תוצא 

ן )מתמיינים לתאי זיכרו של חיות המעבדה במרכזי הנבט בטחול Bותאי  Tותגובת תאי 

 . זאת,מקוקם ובקופי בעכבריהנגיף  נימפהגנה חת הוכ עם ים(פציפיתאי פלזמה ס או

 ne Associated Enhanced Respiratory DiseaseVacci (VAERD) [57.] ללא הופעת

בסוף מאי באוסטרליה תוך שהיא  1/2ה בניסוי שלב החברה החל - 1/2ב ניסויי של .ג

 יללת יובתחי ובל. תוצאות התק18-59בני  מטופלים 131מגייסת, בשלב הראשון, 

. תחילת אוגוסט. פרסום התוצאות צפוי בTנוגדנים ותאי בות תגו תניבחם , ע2020

יסוי יתקבלו מנ, שנים, יתנהל הניסוי בארצות נוספות בהתאם לנתו2בהמשך, בשלב 

 [. 10,54,233,251השלב הראשון ]

, 3 התחיל בניסוי שלבל , צפויה החברה2בהתאם לתוצאות שלב  - 3ניסויי שלב  .ד

 [.65] 2020בסתיו  י להתחילפים וצפותשתמ 30,000-כלול כיש

הצטרפו, במהלך שמיליון דולרים  4במרץ, קיבלה החברה  - ייצורמימון ותשתיות  .ה

)הקואליציה לחידושים בהתמודדות מול  CEPI-יון דולרים ממיל 384מימון בסך מאי, ל

ה י, קיבלחילת יולתהמשך, בשל החיסון. ב 1/2י שלב מגיפות( לטובת ניהול ניסוי

לתמיכה  "Warp Speedמבצע "מיליארד דולר במסגרת  1.6סך ק במענברה הח

. ים של החיסוןהמותנה בהצלחה בניסויים הקליני –בפיתוח ובייצור החיסון 

 –לטובת שלבים מתקדמים בפיתוח הקליני  זה להשתמש במימוןנערכת רה החב

אשר מתנדבים  30,000בהיקף של  3לב סוי שכולל ני –החיסון ויעילות תיקוף בטיחות 

מיליון   100יצור בהיקף גדול והפצה של ילטובת ושים הקרובים, תחיל בחודצפוי לה
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 FDAיות החברה לקבל אישור בתוכנור גם לתמוך . המימון, אמ2020מנות עד לסוף 

יתי של החיסון ידה תעשי. במסגרת זו, חתמה החברה על הסכם ייצור בקנה מלחיסון

 והוחל בייצור האצווה הראשונה ,Fujifilm Diosynth Biotechnologiesת ל חברמו

 [. 53,54,251] 2020בסוף יולי בר יסון כשל הח

40. S.Ad26.COV2  חיסון של חברתalssen PharmaceuticJan   בשיתוף חברת

Johnson & Johnson )ארה"ב( 

 Adenovirus typeנשא מסוג יף של נגטור חיסון מבוסס וקזהו  - החיסון אודות .א 

בניסויי  מצויון חיסה .)עם שתי פורמולות נוספות כגיבוי( רץמ בסוף ברכ נבחר, 26

 .  1/2שלב 

 1/2aויי שלב תתחיל בניסהיא לי ביו 22-החברה הודיעה כי ב - 1/2ניסוי שלב  .ב

ת תוכנן להיו)בשונה מן התכנון המקורי אשר היה להתחיל רק בספטמבר(. הניסוי מ

, כמו גם קבוצה של 18-55אי לבים בגינדמת 1045ולכלול  קרמבוו יותאקראי, כפול סמ

 [. 60,90ומעלה, ויתנהל בארה"ב ובבלגיה ] 65מבוגרים בני 

)המכון הלאומי לאלרגיה  NIAID-במגעים עם הה וימצהחברה  - תוכניות עתידיות .ג

ב של וף לתוצאות ניסויחיסון, בכפב 3ולמחלות זיהומיות( על מנת להתחיל ניסויי שלב 

 [.60,90]להחיל במהלך ספטמבר ת נערכ היא אותו – ריטוור רגולקבלת אישו 1

 "Warp Speedמבצע ", כחלק מBARDAפיתוח וייצור החיסון נתמך על ידי  - מוןימ .ד

כמיליארד של  J&Jאי, בהשקעה משותפת של הממשל וחברת של הממשל האמריק

 [.60-62] החיסון וייצור של ים , ניסויתוח לפי – דולרים 

)בכפוף  2021במהלך  מיליארד מנותשל כ ייצורת ננתכהחברה מ - ייצורתשתיות  .ה

 באפריל על הסכם ייצור עם 30-הקליניים( וכבר חתמה, עוד ב אות הניסוייםלתוצ

 Emergent BioSolutions [60,61 .]חברת 

פי עם האיחוד האירותקדמים שלבי משא ומתן מהחברה נמצאת ב - חוזי אספקה .ו

במקביל, מנהלת החברה   [.89יחוד ]הא י חיסון לאזרחת נומ מיליון 200-כקת לאספ

 [.90ספקת החיסון ]יפן ועם הקרן של ביל ומלינדה גייטס לא מגעים עם ממשלת 

41. 1-COVAC יטי )בריטניה(הברהמלכותי  קולג'של ה 

העושה  ,(Self-Amplifyingמוגבר עצמית ) mRNAחיסון במדובר  -החיסון  אודות .א 

ת יסון של חבריתוח החבפש בה נעשה שימושו זהדומה ל ,טכנולוגיהבשימוש 

BioNTech [44 ,]1/2שלב ניסויי הנמצא כעת בו . 

 mRNAמועמד לחיסון הוחל בבחינת  2020פברואר  בתחילת - קליני-השלב הפרה .ב

-ניסויים פרה[. ב24במחלקה למחלות זיהומיות בראשות פרופסור רובין שאטוק ]
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 קליניים-פרהסויים הניה תוצאות [.26] חיסוניתבה ופעת תגוון ההחיסקליניים הראה 

וללא בעכברים  Tטרלים ותגובת תאי ות נוגדנים מנוהראו היווצר Nature-פורסמו ב

 [.165] ן שתי מנות חיסוןיית נוגדן לאחר מתתופעת הגברה תלו זיהוי

סוף צפוי להסתיים עד ש)  1/2הוחל בביצוע ניסוי שלב  ך יוניבמהל - 1/2ניסוי שלב  .ג

הלך אוקטובר, מצפים החוקרים להתחיל ך, במבהמש ם.קיבדנ 320ב ובר( בקראוקט

כבר   תחל הפצת החיסון מצופה כי בשלב זה מתנדבים.  6,000-עם כ 3ניסויי שלב ב

 [. 25-27] 2021בתחילת 

מיליון  41-בריטניה ביותר מעל ידי ממשלת  הניסוי ממומן -מימון ותשתיות ייצור  .ד

לכותי הבריטי הקים ג' המ[. הקול26] יצוניותתרומות חליש"ט מ מיליון 5-יש"ט וכל

 Morningside Venturesבשיתוף חברת  VacEquity Global Healthחברה בשם 

ר עלות מתוך רצון להפחית עלויות ולמכור במחי רה לפתח את החיסון, במטקונג-הונגמ

ת ם למנדולרי 5-הם מעריכים בכתו או –דינות מתפתחות את החיסון לבריטניה ולמ

על מנת להתחיל לפנות לחברות קטנות ברחבי העולם מתכוונת  VEGH [.27-30חיסון ]

 [.30ה, הודו ואוסטרליה ]ייצור בדרום אמריק

42. 19-GX רת של חבGenexine  קוריאה( )דרום 

אותו החלה  ,1/2שלב  הנמצא בניסויי, DNAוסס חיסון מבזהו  - החיסון אודות .א 

 ר כלל אתגופים אש פרמסשל איחוד גרת במס 2020לפתח במהלך מרץ  החברה

, את המכון GeNbio(, חברת IVIים הבינלאומי ), את מכון החיסונBinexהחברה, את 

ואת אוניברסיטת פוהאנג למדע ( KAISTכנולוגיה )הקוריאני המתקדם למדע ולט

 . [91,96( ]POSTECHיה )ולטכנולוג

דנים וגנ ה החיסון ייצורא יניים הרקל-ם הפרההניסוייבמסגרת  - קליני-רההפהשלב  .ב

 [. 91,96מקוק ] טרלים בקופימנ

בדרום קוריאה.  1/2החלה החברה בניסוי שלב  2020במהלך יוני  - 1/2ניסויי שלב  .ג

להשלים  והחברה מצפה ,י צפויות להתקבל בספטמברראשוניות של הניסותוצאות 

 , תחילה,ללרה כהחב של 1. ניסוי שלב 2021עד סוף  ייםקלינים הל שלבי הניסויאת כ

 – ינון המתאיםחולקו לשתי קבוצות בבחינת המ, שאהם קורים מדרוידבתנמ 40

זרק המתאים על מנת לבחון את סוג המ 1ו ניסוי שלב מאוחר יותר הורחב

(Electroporation  אוJet Injector )– ך, . בהמש[265מתנדבים ] 60ללו שכ כך

ילנד תא כ –רצות אחרות מא  ביםמתנד לגייסו, 2aשלב ל עבורל ,ננת החברהמתכ

. במסגרת הזרקה הטובה ביותר()כאשר בשלב זה כבר תיבחר שיטת ה אינדונזיהוכ

במסגרת   רתכולל קבוצת ביקו –מתנדבים  150-שלב זה, מצפה החברה לגייס כ
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ה י באינדונזיה חתמה החבר. עבור ניהול הניסוחיסון בודדתמתן של מנת הבחינה של 

ה בדרך זו ית )המקווהאינדונז PT Kalbe Farma Tbkם חברת על הסכם שת"פ ע

המפתחת  ,דינה(, עימה יש לה חברת השקעות משותפתלהבטיח אספקת חיסון למ

ילנד עבור ניהול הניסוי בתא . טכנולוגיתשיית התרופות הביוומייצרת חומרי גלם לתע

 Kingen-אילנד ההשקעות המשותפת שלה בתת לחברת צפויה החברה לפנו

Holdings [91-93,בנוסף .] ם בחיסון יסכם לניהול ניסויים קליניעל ה ה החברהתמח

 [.97התורכית ] Ilko Pharmaceuticalsול חברת מ

בארצות אנדמיות  2b/3סוי שלב לנהל את נינערכת  החברה - תוכניות עתידיות .ד

מזרח התיכון, ה, בנדבים במסגרת זו במזרח אסימת 10,000-קורונה ולכלול כה יףנגל

 .[94פה ]ה ובאירוום אמריקבדר

הדרום  Binexיצור של חברת הייצור נסמך, בין היתר על יכולות הי - צורתשתיות יי  .ה

הגדלה של יכולות ומתוכננת  1י שלב קוריאנית, אשר ייצרה את החיסונים עבור ניסו

 [.95משך ]הייצור בה

43. D-ZyCoV  של חברתCadila Healthcare Ltdus dZy ת  ועצה המסייעוף המבשית

 )הודו( (ACBIRיה )וגולשיית הביוטכנבתעלמחקר 

  2020פיתוחו החל במרץ אשר  DNAס פלסמיד חיסון מבוסזהו  - החיסון אודות .א 

 .  1/2שלב הנמצא כעת בניסויי 

ת עורר תגובה חיסוני החיסון א כיקליניים נמצ-בניסויים פרה -קליני -הפרה בהשל .ב

א , ללמנטרלים ניםוגדפעת נעם הו, ובארנבות ים, בשרקניםבעכברים, בעכברוש

מיועד לבני אדם, נמצא בטוח מזה ה 3אי. גם מתן מינון הגבוה פי עות לוופעת תופהו

רד הביוטכנולוגיה )מש BIRAC-מחלקי  החיסון פותח בסיוע מימון [.77,86בארנבות ]

 [.80,88]ההודי( 

דק ייב ו, במסגרת1/2לה במהלך יולי בניסוי שלב ה החהחבר - 1/2ניסויי שלב  .ג

לו והחברה מעריכה כי תוצאות הניסוי יתקבהודו ברחבי  יםדבמתנ 1000-כ ן עלחיסוה

. לניסוי 56-ו 28, 0. במסגרת הניסוי יחוסנו המתנדבים בימים בעוד כשלושה חודשים

 ימים  224-ל ים, בעוד השלב השני מתוכנןימ 84-הראשון צפוי לארוך כהשלב 

   [.78,82,87] )במקביל לשלב הראשון(

 15-18יצור חיסון מורשה היא סביב לי עד מניםהזח הערכת לו -תידי נים עזמ לוח  .ד

מרץ -הסתיים עד פברוארצפויים ל 3ם, כאשר להערכת החברה, ניסויי שלב חודשי

ווק לייצור סדרתי ולשי ירות בור ישותע 3שהחברה תדלג על שלב  ייתכן [.81,82] 2021

 [.86לציבור ]
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נות חיסון מיליון מ 100-לייצור כ כלוויריך כי מנהל החברה מע - תשתיות ייצור .ה

 [.82לשנה, בכפוף לתוצאות הניסויים ]

ר נגיף במטרה ליצו חיסון נוסף המבוסס הנדסה גנטיתהחברה מפתחת, במקביל,  .ו

 [.86יה ]איטלפיתוח מבוצע במתקן החברה בקנה עמידות בפני קורונה. האשר י חצבת

44. Covaxin (152BBV): של חברת  ןסוחיchat BioteBhar ההודית (BBIL )  בשיתוף

 ( )הודו(ICMRרפואי ההודית )ועצה למחקר המ

דרת . למעשה, מדובר בס1/2שלב הנמצא בניסויי  חיסון מומתזהו  - החיסון תדואו .א 

לחיסון  יםד( המצומA ,B ,Cיאנטים )לושה ורכוללת ש, ש(BBV152) ם חיסונים מומתי

ן סופריברסיטת ג'ע אונבסיו ותחר לחיסון ואשר פוכלבת מומת המשמש כוקטו

 פיה. למפילד

דיווחי לפי , בהצלחה קליניים, הסתיים-השלב הניסויים הפר - קליני-השלב הפרה .ב

ית בכל החיות המחוסנות מעורר תגובה אימונהתקשורת והחיסון מסתמן כבטוח ו

[168 .] 

 ותסמי יראיים, כפול, אק1/2החלה בניסויי שלב  Bharat חברת - 1/2ניסויי שלב  .ג

בגילאי מתנדבים  375כלל  , דו שלבי,1. ניסוי שלב 2020לי יוב 13-בהודו ב  ריםמבוקו

רת בחיסון מתוצ )נעשה שימוש ביקורת –קבוצות  4-חולקו ל, שאתרים 12-, ב18-55

של החיסון. המתנדבים  ושלושת הוריאנטים יפנית( המוח הנגיף קדחת ברה כנגד הח

-ל להתרחב הניסוי ויצפשך, בהמזו מזו. שבועיים חיסון בהפרש של  מנות 2-חוסנו ב

. מטרת הניסוי לבחון את בטיחות הוריאנטים 12-65מתנדבים נוספים בגילאי  750

כים ם אלו נער[. ניסויי75,78,85,166,170,173,256ם ], ובהמשך, את יעילותהשונים

 [.83( ]NIVירולוגיה ההודי )קליניים הנערכים במכון הלאומי לו-פרהבמקביל לניסויים 

( ICMR-)ה כוונת המועצה למחקר רפואי ההודיתעל  פורסם - תיותוכניות עתיד .ד

  15-ב לשימוש הציבור כברולהעמיד את החיסון  לסיים את כלל תהליך הפיתוח 

צעד אשר גרר  –ת ההודי( ת חגיגות יום העצמאו)ככל הנראה, במסגר 2020 באוגוסט

חזרה בה , בעקבות הביקורת [.79,167]הרפואי המקומי  ביקורת חריפה מצד הממסד

סט אינו מחייב וכל מטרתו הוא לקצר באוגו 15-כי לוח הזמנים עד ה ,ה וציינהמועצה

 [.171,172רוקרטיה בפני מפתחי החיסון ]ביו

ן( במכון הסרום האישור לחיסו התבצע )לאחר קבלתהייצור צפוי ל - ורתשתיות ייצ .ה

 [.169]חודשים  3בתוך  יון מנותמיל 100-לייצר כ ההודי שהינו בעל יכולת

45. COVID19-01AG03  של אוניברסיטת אוסאקה בשיתוףnGesA ו-Takara Bio  )יפן( 
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 Spike-ה וןהמקודד לגן חלב DNAחיסון מבוסס פלסמיד במדובר  - החיסון אודות .א 

 .1/2שלב והנמצא כעת בניסויי  [98ט ]החדש המשולב באדג'ובנ הקורונה של נגיף

ון, במסגרת ניסויי בחל AnGesת ברהחלה ח ,2020לי במהלך יו - 1/2סויי שלב ינ .ב

ביפן. הניסויים, צפויים לכלול תחילה  DNAמבוסס פלסמיד את החיסון, ה 1/2שלב 

 1מ"ג( ומינון נמוך ) 2ה )ן גבומינו –בשתי קבוצות , 20-65, בגילאי ןמתנדבים ביפ 30

תינתנה החיסון י מנות תש. ראי ולא מבוקרבמסגרת ניסוי פתוח, לא אקלמנה, מ"ג( 

להתקבל במהלך תוצאות הניסוי צפויות נייה והשעיים האחת משל שבו רשהפב

לא דנים מנטרלים )לוגנ בחינה של הופעתלכלול  ות. התוצאות צפויוקטוברא -ספטמבר

 T) [76,98.]תאי  התייחסות לתגובת

 ,עתהמנות לעת  200,000-החברה מציינת כי ביכולתה לייצר כ - תשתיות ייצור .ג

 ותהמיועד 2021נות חיסון עד אביב כמיליון מייצור לה שרת הגדלת כוננת אומתכ

 [.99בעיקר לעובדי מערכת הבריאות היפנית ]

ף  הקנדית בשיתו cagoMediשל חברת ( VLPoCחיסון רקומביננטי צמחי ) .46

 )קנדה( Lavalאוניברסיטת 

 ונהנגיף קור-יקים דמוייל חלקהמכי חיסון רקומביננטיזהו  - החיסון ותאוד .א 

(CoVLPה )הטבק  , מדובר בעלי צמח ממשפחתבחיסון זה – צמחים בתאי  ריםוצמי

(Nicotiana Benthamiana)ייצרו את חלבון ה, ש-Spike של חברת טכנולוגיההנגיפי ב 

Medicago שיתוף חברת ל ידי קונצרן מיצובישי ובזקת עהמוחPhillip-Morris 

 בקנדה.  1שלב וי יסבננמצא כעת ון חיס. ה[84,126,150מן המיזם ]המחזיקה בשליש 

ימים מקבלת  20הנגיף בתוך את החלקיק דמוי החברה ייצרה  - קליני-השלב הפרה .ב

י, כי ם, הודיעה במא יניים, במסגרתקל-ו לניסויים פרהוהעמידה אות ,הגנום של הנגיף

יסון ימים ממתן מנת ח 10ייצרה עורר תגובה אימונית בעכברים בתוך  החיסון אשר

ויי ברה ניסלה החובנט(. במקביל ניהות ללא אדג'בשתי מנו א  דג'ובנטדת )עם א בוד

ש לות בקופים. החברה פיתחה בשנים האחרונות חיסון לשפעת תוך שימויעי

, 3יסויי שלב טור הקנדי לאחר נישור של הרגולנמצא בשלבי א  בטכנולוגיה והוא 

 . [ 149,151,155,156מתנדבים ] 25,000נערכו על ש

, אקראי, אשר 1ע יולי בניסוי שלב באמצ החלה Medicagoחברת  - 1שלב ניסוי  .ג

אשר  –ריאול ובקויבק במונט 18-55מתנדבים בני  180גרתו חוסנו אקראית במס

מיקרוגרם של  15-ו 7.5, 3.75ת מינון שונות )בוצוק 3 –ונות קבוצות ש 6-ולקו לח

נטים ובג'ט )כאשר האד'ובנאדג ובליעם  –קומביננטי( הקורונה הר החלקיק דמוי נגיף

ה. ים האחת מהשניימי 21רחק של בשתי מנות במ –( Dynavaxאו  GSKיו מתוצרת יה
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 1לב לתוצאות ש הלך אוקטובר בהתאםכבר במ 2/3לנהל ניסוי שלב נערכת החברה 

  1,000-יכלול כ . הניסוי(Tגובת תאי דנים מנטרלים והן תיבחנו הן הופעת נוגש)

( 3בים )כשלב נדמת 15,000-20,000-לכד ע , יורחב, ובהמשך(2)כשלב   תנדביםמ

 [.84,152-154,156,160,162] 2021לימו עד, לכל היותר, נובמבר והיא צפויה להש

מיליון  192שר קיבלו, במשותף, קנדיות א י חברות החברה היא אחת משת - מימון .ד

בלה בהמשך קי[. 157שלת קנדה ]ממ 2020ץ דולרים לטובת פיתוח החיסון במר

 [.158] קויבק לטובת פיתוח החיסוןמחוז משלת מרים מיון דולילמ 7ה עוד החבר

על הסכם  Dynavaxומול  GSKהחברה חתמה, בתחילת יולי, מול  -תשתיות ייצור  .ה

החברה מצפה לייצר  [.126,155ת ]החיסון אותו היא מייצרט לטובת אדג'ובנ לאספקת

 )מתקןלינה רוק וםאם, דרהברה בדורמתקני הח, ב2021ת עד סוף מיליון מנו 120-כ

והיא מתכננת להרחיב, עד  ,י( ובקויבקאשר נבנה במימון משרד ההגנה האמריקא 

עד כמיליארד  לייצרתוכל ש , כךקוויבקמחוז ב ילות הייצור למתקן חדש, את פע2024

צפון אמריקאי את עיקר החיסונים מייעדת החברה לשוק ה , כאשרבשנהמנות חיסון 

-כ DARPAיכולות ייצור כאשר ייצרה עבור בר עבה הוכיחהחברה [. 84,150,151,154]

 [. 149] 2012-מיליון מנות חיסון לשפעת בתוך כחודש כבר ב 10

ה במטרה לתמוך ארה"ב וקנדעם ממשלות  מו"מהלת ה מנהחבר -קה אספ חוזי .ו

 [.156עד כה ]במאמצי הפיתוח והייצור, אם כי ללא הצלחה 

47. 2019-SCB ה ןשל חלבוה ידמבוסס תת יח  ןסוחי-SPIKE  של חברתClover 

alsBiopharmaceutic   בשיתוףGSK  וחברתDynavax  )סין( 

 יתהסינ Cloverידי חברת ח על פות אשר ננטיחיסון רקומביזהו  - החיסון אודות .א 

תת כיל של החברה, המ Trimer-Tag, בטכנולוגיית 2020פברואר -במהלך ינואר

 ת תאים, בתוספת אדג'ובנטיבצר בתריוהמשל הנגיף  Spike-חלבון היחידה של 

 .1שלב והנמצא בניסויי 

ת וצרת חברהחיסון נבדק, תוך מתן אדג'ובנטים שונים מת  -קליני -השלב הפרה .ב

GSK[121,125נוגדנים מנטרלים גבוה ] כיילעת ספר מודלי חיה עם הופ, במ. 

 ניסוי – הליאוסטר, 'פרתב 1 יסוי שלבהחברה בנני החלה במהלך יו - 1ניסויי שלב  .ג

בנות  קבוצות 15-ים במתנדב 150ול אשר צפוי לכל - , כפול סמיות ומבוקראקראי

אשר תטופלנה  55-75לאי בגי 6-ו 18-55בגילאי  9 – משתתפים כל אחת 10

 םמיקרוגרם(, ללא ועם אדג'ובנטים שוני 30-ו 9, 3ם שונים של החלבון )במינוני

יה, כאשר ימהשנ האחת ימים 21ל ש בשתי מנות בהפרש ,Dynavax-ו GSKמתוצרת 
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ראשוניות של . תוצאות נוגדנים כייל בחינת באמצעותהיעילות תיעשה  הערכת

 [.120-122] אוגוסט ל במהלך הניסוי צפויות להתקב

במספר אתרים  2b/3החברה מתכננת להתחיל ניסויי שלב  -ידיות תוכניות עת .ד

 [.121] 2020 עולם עד לסוף שנתברחבי ה

ושים במוכנות )הקואליציה לחיד CEPIבתחילת יולי הודיעה  - ייצורת יומימון ותשת .ה

סויי ייניים ונקל-ם פרהמיליון דולרים למימון ניסויי 66כי היא משקיעה גיפות( למ

זאת,  .2עם הכנה של אתרי ניסוי עולמיים לניסויי שלב ון זה, בעבור חיס 1שלב 

ה להגדיל ת ההשקע, מיועדילקב. במף אפרילבסו קיעהם השאות מיליון 3.5-לבנוסף 

על מנת לאפשר ייצור פוטנציאלי של מאות מיליוני  Cloverאת יכולת הייצור של 

 [.121מנות חיסון לשנה ]

 300-פקת כם האיחוד האירופי לאסהחברה נמצאת במגעים ע -קה אספ חוזי .ו

 2021ל השנייה שבמחצית  שר תהיינה מוכנותמיליון מנות חיסון לאזרחי האיחוד א 

[89.] 

48. ARCoV  העממי בשיתוף חברת  של האקדמיה למדעים צבאיים של צבא השחרור

Walvax Biotech  )סין( 

)אשר פותח בשיתוף  Walvaxת חברשל  mRNA-חיסון הו הז -החיסון  אודות .א 

 Suzhouבאיים של צבא השחרור העממי וחברת האקדמיה למדעיים צ

Abogen/Aibo Biosciencesעל  ראיהאחבסין.  1שלב ניסוי כעת ב נמצא ( ה

, כלל למשך שבוע לפחות טורת החדרהחיסון יציב בטמפרכי  ,הפרויקט ציין

שכזה אפשרי להשגה  צורעבר לייבסין ומחומרי הגלם לייצור המוני כבר מצויים 

[43,44,267 .] 

יים )קופי מקוק הראה התפתחות תגובה חיסונית בבעלי ח - קליני-השלב הפרה .ב

תוצאות הניסויים הקליניים   [.40ונה ]קורוסנים במחה ומנע הדבקה של (עכברושיםו

או . מהפרסום עולה כי מתן מנה אחת 2020במהלך יולי  CELL-ראשונית בורסמו פ

 9/10-( בTרלים והן תאי נית )הן נוגדנים מנטן מעוררת תגובה חיסויסום של החשתיי

 ו שללזה דנים דומרמת נוגיקרוגרם מ 100מתן מנה של קופים אשר חוסנו )לאחר 

בדרכי הנשימה העליונות של החיות ים( ובעכברים ומנעו רפליקציה של הנגיף ליממח

 [.266החיות ] ן בקרבחיסוותיות ללוואי משמע תנצפו תופעו המחוסנות. לא

ון , הראשון מסוגו בסין לחיסאישור ברהניתן לח 2020בסוף יוני  - 1שלב  ניסוי .ג

[. הניסוי 38שלה ] חיסוןהיחות לבחינת בט 1יני שלב יסוי קללנהל נ ,בטכנולוגיה זו
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מתנדבים בשלוש קבוצות  168סין ולכלול הנגז'ו, , ב2020במהלך יולי  אמור להתחיל

  [.39-42ון ]מינ

לחברת ההזנק הסינית  2020חברה במהלך מאי נית הסי Walvaxחברת  - ןמימו .ד

Aibo Biological Technology חדש. ה נהד נגיף הקורוכנגח חיסון על מנת לפת

השייכת  mRNA-את פלטפורמת הידע )שאינו כולל  ל הסכם שיתוףתיים חתמו עהש

הראשוניים של ים על השלבאחראית  Aibo(. בחלוקת העבודה בין השתיים, Aibo-ל

ויים אחראית על הרישומים הרגולטוריים, ניהול הניס Walvax-החיסון, בעוד שפיתוח 

מיליון דולרים עבור  Aibo 11.3-ללשלם  Walvaxחייבה הסכם, התייצור. בהקליניים וה

[. נציין כי 37יסון להרפס זוסטר ]מיליון דולרים עבור ח 15.5-ורונה וכהחיסון לק

)חיסון נגד חיידק  פייזרשל  13פרבנר גרסא גנרית לגם כעת בר ייצרת כהחברה מ

 [.41] מוקוק(אוהפנ

49. 19-VAXCO  רתחב של Vaxine Pty ואוניברסיטת  יתהאוסטרלindersFl וף  יתבש

 [ 135]( ודרום קוריאה אוסטרליה) Medytoxחברת 

 יחד עםהניתן ב ,רקומביננטי Spikeמבוסס חלבון  חיסוןה - החיסון אודות .א 

 ולשפעת SARS-)אשר בעברה פיתוח חיסון ל Vaxineשל חברת  Advax-ובנט ה'דגא 

   .1שלב הנמצא בניסויי ו (החזירים

, תוך התבססות על 2020 ינואר ל במהלךוחה ןוהחיס בפיתוח – קליני-ההשלב הפר .ב

החברה ציינה כי עם פרוץ . SARS-ר בחברה בפיתוח החיסון כנגד האשר נצב ,הידע

לוגיות שונות טיפוס שונים בטכנוהחלה בפיתוח אבות אר היא פברו במהלךהמגיפה, 

וגיות לאור נולהטכיתר  אך זנחה במהרה אתוחיסון רקומביננטי(,  DNA ,mRNA)כולל 

ולאור הבעיות  ולשפעת החזירים SARS-תוח חיסונים לשלה בפין העבר יויסנ

יני הפרה קלהשלב ת את סיימו החברו 2020במהלך מאי [. 144טכנולוגיות האחרות ]ב

עם )אוניברסיטת ג'ורג'יה( אשר נערך באוסטרליה ובארה"ב  חיסוןשל הניסויים ב

יסויי בטיחות נ עםו, וקמקי בקופובעכברים ה שהושג בהתגובה אימונית טוהתפתחות 

 [. 131,135,137,140,141,146] וואי משמעותיותופעות ל, ללא תאשר נעשו על חמוסים

 -, באוסטרליה 2020יולי בתחילת  1סוי שלב החלה בני Vaxineת חבר - 1ניסוי שלב  .ג

לשתי  המחולקים 18-65ים בגילאי מתנדב 40עם  -מבוקרו ניסוי אקראי, כפול סמיות

האדג'ובנט,  מ"ג של 15גרם של חלבון החיסון+מיקרו 25בל אשר תק חתהא –וצות קב

 יוסיהנ ותצא תו. תשמש כפלצבו(ש)תמיסת מלח  בעוד שהשנייה תטופל בסליין

. במסגרת שבועות מתחילת הניסוי( 6-8-)כ 2020גוסט ת להתקבל במהלך אואמורו

. ן השניהמ חתשבועות הא  3של  ון במרחקבים שתי מנות חיסהניסוי תינתנה למתנד
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תוך  – מנטרלים נוגדנים כיילו Tתוצאות הניסוי ימדדו באמצעות תגובת תאי 

 הסינגפורית Proteonaהסתייעות בפלטפורמת המעקב של חברת 

[131,136,138,142,145 .] 

בעון האחרון במהלך הר 3-ו 2לנהל ניסויי שלב נערכת החברה  -תוכניות עתידיות  .ד

 [. 131,135] 2021 ילת שנתתחב עם מעבר לייצור ,2020נת של ש

, מענק מחברת NIAIDהחיסון נתמך במימון חלקי של  יתוחפ - מימון ותשתיות ייצור .ה

Emergent Venturesרכז , ממMercatus [. 136,146רג' מייסון ]ומאוניברסיטת ג'ו 

ברת , בשותפות עם חיתהאוסטרל Sypharmaהחברה חתמה על הסכם מול חברת 

Merck  ומול חברתMedytox  לייצור החיסון והאדג'ונבטים ת קוריאניהדרום

[139,146,148 .] 

ומי לחיסונים של ינלא החברה חתמה על מזכר הבנות עם המרכז הב - שיתופי פעולה .ו

בפיתוח לסייע לקזחסטן ית הלאומית של קזחסטן במטרה טה החקלא אוניברסיה

 [.141חיסון ]

50. 2 Sclamp-oVC-SARS חברת ףתו ווינסלנד בשית ק סיטוניברשל א LCS  

 )אוסטרליה( האוסטרלית

אל תאי  ןטרימרי המעוג Spikeהמכיל חלבון  רקומביננטיחיסון ו הז - החיסון אודות .א 

במטרה  "צבת מולקולרית"טכנולוגיית עות באמצ סן()תאי הגוף של המחו ןחסמא ה

. MF59 [124] ג'ובנטלב באדווהמש נכוןלסייע למערכת החיסון לזהות את האנטיגן ה

  .1שלב  סויבני יצומ וןהחיס

אר באוניברסיטת קווינסלנד עם ינוהוחל כבר בסון החי בפיתוח - קליני-הפרה השלב .ב

יגום התומך את חלבון )מעין פ ולקולריתת מבבטכנולוגיית צמוש הוכחת היתכנות לשי

 ןיסוהח מערכתבמהירות על ידי  תכנון חיסון אשר יזוההצורך החיסון במבנה התקין( ל

, במהלך םקליניי-פרה. במסגרת הניסויים הבפברואר 14-חיסון בה מדובחירת מוע

 כייל וייצור  החיההדגים החיסון עירור המערכת החיסונית במודל  ,2020אפריל 

. ניסויים נוספים הראו גם בניסויים אל מול הדבקות בנגיף חי – לים גבוהנים מנטרנוגד

 [. 175,180,183] יסון בטוחגם כי הח

דבים מתנ 120אשר כלל  1בניסויי שלב החלה החברה ביולי  14-ב - 1ניסוי שלב  .ג

 4 –ות קבוצ 5-חולקים להמ 18-55מתנדבים( בגילאי  4,000)אשר נבחרו מתוך 

 4מיקרוגרם בשתי מנות בהפרש של  45-, ו15, 5ינון של רבות )במקבוצות התע

 45ינון הגבוה )המקבלת את רביעית המ קבוצה יה וכןישבועות האחת מן השנ

התקבל כבר ניות צפויות ל. תוצאות ראשוביקורתקבוצת כן ובמנה אחת(  מיקרוגרם(
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התגובה הערכת  .2ויי שלב לניסמעבר  ,לאחר שלושה חודשים ולאפשר, בתקווה

-178,183] בעיקר על נוכחות נוגדנים מנטרלים וכמותם תתבסס אימונית ה

185,187 .] 

-אשר העניקה כ CEPIעל ידי ו לקמומן בחהחיסון  פיתוח - ותשתיות ייצורון מימ .ד

ועל ידי ממשלת אוסטרליה,  CSL, על ידי חברת 2020בינואר  מיליון דולרים כבר 10.6

[. החיסון צפוי להיות מיוצר על 124,147,175,176ם ]מיליון דולרי 7/8-קה כאשר העני

, ולעשות Thermofischer-ו Cytiva ,Lonzaבשיתוף טכנולוגיות ייצור של  CSLידי 

 CSL[. חברת 124,177] GSK-ו CSL/seqirus ,Dynavaxנטים מתוצרת בובאדג' ושימש

, ניה עצמהבמתק 2021עד לסוף שנה מיליון מנות חיסון ב 100מתכננת ייצור של עד 

כי תפוקת הייצור עוד תגדל אם תחליט החברה לבזר את הייצור ולהשתמש ואפשר 

 [.175ולם ]ני משנה ברחבי העבקבל

 CSLעם חברת  2020בשת"פ כבר בפברואר ה החלה וניברסיטא ה - חוזי אספקה .ה

, ייצור םיניילטובת תוכנית פיתוח החיסון, קבלת ידע טכני, ניהול הניסויים הקל

 Seqirusוהייצור בקנה מידה תעשייתי, בעוד שמחברת  יםם הקלינילניסויי החיסונים

 הני, חברבמהלך יו ן.ט לחיסוהאדג'ובנולוגיית היא קיבלה את טכנ( CSL)חברה בת של 

מנת להאיץ את פיתוח החיסון, כם פיתוח על וחתמה על הס CEPIאל האוניברסיטה 

-באוניברסיטה ולית בהאוסטר CSLהסכם, הוסדרה תמיכת ייצורו והפצתו. במסגרת ה

CEPIבמסגרת ההסכם גם הוסדרה חלוקת החיסונים הראשונית בין . CSL ל-CEPI – 

תפיץ את בעוד שהשנייה יה, זרחי אוסטרלעבור א  יםוניץ את החיסנה תפהראשושר כא 

 COVAX [175,181,186 .] התארגנות במסגרת , מחוץ לאוסטרליה,ניהחיסו

51. CoV19-RLUNA  של חברתrusrctuA ניברסיטת וף אובשיתukeD   ארה"ב(

 וסינגפור(

 – ריקאיתאמה Arcturusהמפותח על ידי חברת  mRNAחיסון  -החיסון  אודות .א 

mRNA ( עצמיRRTAS שהוא ,) 8replicating-self ג' המלכותי יסון של הקול)בדומה לח

, העושה (BNT162 [247]-, הBioNTechחיסון של חברת ל, וCOVAC-1-בריטי הה

. חיסון שכזה מכיל גם את 2020של החברה ממרץ  LUNARההובלה שימוש במערכת 

ה בגולתהגעה בכך מאפשר ו –ברתו ובכך להג mRNA-התומכת לשכפול ה הסביבה

 
ויעבור המבוקש  בוןלבועה של חומר גנטי אשר ייצר את החרגיל, בו המחוסן מקבל כמות ידועה וק NAmRבשונה מחיסון  8

גדולה ולאורך זמן של בתא המודבק וייצור בכמות  mRNA-גדיל ה ציה מהירה, הרי שבטכנולוגיה זו, מבוצע שעתוק שלדגרד

התגובה  ותר ויסייע בשימור, ובשאיפה, גם בקיבוע החלבון הזר. בכך, יחשוף את המערכת החיסון לחלבון למשך זמן ארוך י

 [.250החיסונית ]
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  , קליני-ב הפיתוח הפרהבשל נמצאחיסון ה .[146] פחות חומר גנטי עם  חיסונית

היא חברה  Arcturus. 2020 במהלך אוגוסטכבר  1/2שלב  להתחיל ניסויי צפויאך 

כנולוגיה לעיל , נסחרת בנאסד"ק ומפתחת כעת מספר תרופות בט2013-נוסדה בש

, וכבד HBV, 3 גליקוגן סוגאגירת  לתמח, OTC ,CFחסר  :לות כגוןמגוון מחלטיפול ב

רה החבהישראלית ועל עובדי  Alcobaraעם חברת  2017גה בשנת ני. היא התמזשומ

 .בים נמנים ישראלים ר

-בסוף אפריל דיווחה החברה על תוצאות הניסויים הפרה -יני קל-פרההשלב ה .ב

 Duke-NUSלרפואה תה על מכרסמים בשיתוף בית הספר קליניים שעש

 והאוניברסיטהק האמריקאית ה בין אוניברסיטת דיותוף פעול)מיזם שי ריהסינגפו

של  תחיסון בודד מנתמינונים שונים )הלאומית של סינגפור(. החיות, אשר חוסנו ב

של  עם הופעה  ימים  19פיתחו כולן תגובה חיסונית לאחר מק"ג(  10-ל 0.2בין 

  תמנות תחת חיהמ 100%-בגדנים מנטרלים ונותגובת  לחיסון Tתגובת תאי 

 50גם  ממשיכה לעלותזו, חיסונית כי תגובה   נמסר. מיקרוגרם  2של  חיסון בודדת

 [. 235,236,239,243]מתן החיסון  ימים לאחר

בסינגפור   נבדקים  108לגייס קיבלה אישור להתחיל החברה  - 1/2 ניסויי שלב .ג

כפול  יסוי המתוכנן הוא אקראי,הנ – 1/2ניסויי שלב במסגרת  2020באוגוסט 

הנבדקים יחולקו לקבוצות  ת ויעילות., סבילומבוקר, במטרה לבחון בטיחותו ותסמי

קבוצות מתנדבים  2-ו 21-55י בים בנות במינונים שונים של מתנדקבוצ 5 –לפי גיל 

ימים ממתן החיסון  56עד בשני מינונים ובחינת רמות הנוגדנים לאחר  56-80בני 

[237,238,241,244,248 .] 

 Catalentעם חברת  החיסון ברה חתמה במאי, על הסכם לייצורהח - יצורתשתיות י .ד

יים,  הקלינ שך, אם תצלח הדרך בניסויים ובהמעבור שלב הניסויים הקליניים, 

. לייצור המוני של החיסון במתקן הייצור של החברה בויסקונסין, ארה"ב

וף  מנות עד סמיליוני  30-ל 3בין של  וריכולות שתי החברות, מתוכנן ייצבשילוב 

 ת לשנה לשימוש ברחבי העולםוני מנו, מאות מיליובהמשך 2020שנת 

[236,237 .] 

קליניים של החברה, -פרהויים המאז פורסמו תוצאות הניס - מימון ואספקה .ה

ר ממומן בחלקו על . המחקמיליארד דולר 1מיליון דולר לסביב  50-ערכה זינק מכ

 ידי סבב גיוס אשר נעשה באפריל ובחלקו עלמיליון דולרים(  10פור )נגידי ממשלת סי

ה ראשונית עבור . המימון הממשלתי הסינגפורי ניתן בתמורה להבטחת אספקהאחרון

  Arcturusדובר החברה ציין כי במקביל , אך ההפצה במדינהכויות המדינה ולז
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ביולי  23-בזה, ר בהקש [.238,240] ברכישת החיסוןמוכנה לתת קדימות לישראל 

 יישראלה הבריאותמזכר הבנות מחייב מול משרד על מה החברה , חת2020

ון מילי 4-לפי דיווחי התקשורת על כ )בכמות, אשר עומדת,לספק חיסונים למדינה 

זאת בכפוף לחוזה אספקה  –אשר יחולקו לציבור על ידי משרד הבריאות מנות חיסון( 

 השוניםי הפיתוח ח את שלבכי החיסון יצל הנחימים ומתוך ה 30שר ייחתם בתוך א 

[242,245 .] 
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 המפותחים שמצויים בשלב המחקר הקליני החיסונים - 'נספח א

 ( WHOבריאות העולמי )לפי ארגון ה

 דינהזמ תוחברות מפתח טכנולוגיה שם החיסון
שלב 

 הפיתוח
 חוזי אספקה ייצור 

AZD1222  או(

ChAdOx1 nCoV-

19) 

נגיף נשא 

פי קו)אדנווירוס 

 שימפנזה(

רסיטת באוני

-ואוקספורד 

AstraZeneca 

 3שלב  בריטניה

צור של מספר הוחל יי

 760מיליוני מנות. 

ות עד מיליון מנות צפוי

. כוונה 2021ינואר 

מיליארד  2-כלהגיע ל

 .2021-מנות לשנה ב

ליון ימ 400 –ארה"ב 

 –מנות; בריטניה 

מיליון מנות;  100

-איחוד האירופי ה

 ותמנמיליון  400

CoronaVac מומת Sinovac 3שלב  סין 

-היערכות לייצור. כ

נות עד מיליון מ 100

. כוונה 2020סוף 

יון  מיל 500להגיע עד 

 בשנה מנות

מיליון  120 –ברזיל 

 –אינדונזיה מנות; 

 מיליון מנות 100

Ad5-nCoV 
נגיף נשא 

 (5)אדנווירוס 
CanSino סין 

 3שלב 

ניתן כבר 

כעת 

לחיילי 

 צבא סין

-100 רכות לייצורהיע

ת לשנה יון מנומיל 200

 .2021-מ

היקף לא  –קנדה 

 ידוע

BBIBP-CorV מומת Sinopharm סין 

 3שלב 

בר ן כנית

כעת 

לעובדי 

חברות 

סיניות 

 שונות

-כ –ות לייצור היערכ

ת ונמיליון מ 200

 לשנה.

 לא ידוע 

mRNA-1273 mRNA Moderna 3שלב  ארה"ב 

החברה החלה בייצור 

יסון להפצה מנות ח

 2020יולי כבר ב

תגיע שעריכה מו

 500ליכולת ייצור של 

א ידוע על חוזים  ל

אך מוכר )   סגורים

חוזה אופציה מול 

 (מדינת ישראל
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ון עד מיליארד מילי

  מנות חיסון בשנה

BNT162 mRNA BioNTech ו-Pfizer 
ב + ארה"

 מניהגר
 3שלב 

מיליון  100ור של ייצ

. 2020מנות עד סוף 

לת היקף דהג בהמשך,

מיליארד  1.2ייצור עד 

 לשנה מנות

מיליון  30 –בריטניה 

 100 –ארה"ב  מנות;

מיליון מנות + 

 500-אופציה ל

 מיליון מנות נוספות

GAM-COVID-vac 
נגיף נשא 

 (26-ו 5)אדנווירוס 
Gamaleya רוסיה 

יפו ס על

 3 של שלב

מנות עד מיליון  200-כ

. הייצור 2020סוף 

 המקומי אמור לעלות

מיליון  70-ל 30-מ

לשנה במהלך מנות 

2021. 

 לא ידוע 

INO-4800 DNA 
Inovio 

Pharmaceuticals 

ארה"ב + 

דרום 

 קוריאה

מיליון מנות עד סוף  2שלב 

2020. 
 לא ידוע 

 דוע י לא לא ידוע  2שלב  סין IMBCAMS מומת ללא שם

 טיון רקומביננחלב םללא ש
Anhui Zhifei 

Longcom 

Biopharmaceuticals 

 דוע לא י לא ידוע  2שלב  סין

CVnCov mRNA CureVac לא ידוע  דוע לא י 1/2שלב  גרמניה 

NVX-CoV2373 חלבון רקומביננטי Novavax 1/2שלב  ארה"ב 

 100הוחל בייצור. 

מיליון מנות עד סוף 

2020. 

 ידוע  לא

Ad26.COV2.S 
א נש נגיף

 (26ס )אדנווירו

Janssen 

Pharmaceuticals ו-

Johnson&Johnson 

 1/2שלב  ארה"ב
ליארד מנות עד כמי

 2021וף ס

 200 –איחוד אירופי 

ון מנות חיסון; מילי

 מגעים מול יפן

COVAC-1 sa-mRNA 
הקולג' המלכותי 

 הבריטי
 לא ידוע  לא ידוע  1/2שלב  בריטניה

GX-19 DNA Genexine 
דרום 

 קוריאה
 לא ידוע  וע לא יד 1/2ב של

ZyCoV-D DNA Zydus Cadila  לא ידוע מיליון חיסונים  100 1/2שלב  הודו 
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Healthcare לשנה 

Covaxin מומת Bharat Biotech  1/2שלב  הודו 
מיליון חיסונים עד  100

 2020סוף שנת 
 לא ידוע 

AG0301-

COVID19 
DNA AnGes ו-Takara Bio 1/2שלב  פןי 

עם  מנות 200,000

לות לקצב  כוונה לע

ייצור של מיליון מנות 

 2021עד אביב 

 וע דילא 

 ללא שם
רקומביננטי חלבון 

(CoVLP) 
Medicago 1שלב  קנדה 

ן מנות עד מיליו 120

. הגדלת 2021סוף 

יכולות ייצור 

לכמיליארד מנות 

 2024בשנה עד 

 לא ידוע 

SCB-2019 חלבון רקומביננטי 
Colver 

Biopharmaceuticals 
 1שלב  סין

ת מנומיליוני מאות 

חיסון בשנה במהלך 

2021 

 –אירופי האיחוד ה

עד  מיליון מנות 300

 2021סוף 

ARCoV mRNA Walvax Biotech לא ידוע  לא ידוע  1ב של סין 

COVAX-19 חלבון רקומביננטי Vaxine Pty 
אוסטרלי

 ה
 לא ידוע  לא ידוע  1שלב 

SARS-CoV-2 

Sclamp 
 ת קווינסלנדטאוניברסי יננטיבון רקומבחל

אוסטרלי

ה + דרום  

 קוריאה

 מיליון מנות בשנה 100 1שלב 

ידוע )הפצה  אל

, COVAXבאמצעות 

 בהיקף לא ידוע(

LUNAR-CoV19 sa mRNA Arcturus 
ארה"ב + 

 סינגפור
 1/2שלב 

מיליון מנות עד  3-30

. בהמשך, 2020סוף 

הגדלת כושר הייצור 

 לכדי מאות מיליוני

 המנות לשנ

יון למי 4 –ישראל 

 מנות
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 רה שלבי הפיתוח של חיסונים בשג – 'בנספח 

קיצור  שנים, אך בזמן מגפה מתפרצת צפוי 10-20-פיתוח חיסונים בשגרה אורך כ (1

 ים בתהליך. שלבים רב-משמעותי בשלבים ובתתי

 , רבים יתוח של חיסון חדש מורכב משלבים רגולטוריים, פייםנאחר השלבים הטכל (2

ליניים  ק-רוםט ו. את הפיתוח ניתן לחלק לשלביםשנועדו לבחון את בטיחותו ויעילות

 התהליך הסדור והשגרתי לפיתוח החיסון  להמחשה,, מתואר בתרשים .ולשלבים קליניים 

נעשים מאמצים לקצר   כי ,נראה , אך כבר עתהריתבארצות הב FDA-מטעם ה

 .משמעותית את הצעדים הנדרשים
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