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  :התפתחות בנושא חיסונים לנגיף הקורונה 8200יחידה 

  :סינגפור .1

מדענים סינגפורים עובדים עם שותפות בינלאומיות על פיתוח ניסיון חיסון לנגיף   .א

 ד'] 1[ראו מקור  הקורונה

 ין כי המוסד למחקר בית הספר לרפואהישר הבריאות של סינגפור צ  NUS -Duke

Medical School עם  משתף פעולהCEPI, Coalition for Epidemic 

Preparedness Innovations נגד מחלות  חסונים, איגוד עולמי הממן ומתאם פיתוח

  זיהומיות מתעוררת.

  על פי מנהל בית הספר לרפואהNUS-Duke, Cepi שלבים בהכנת  השלימו מספר

   מופיע נגיף חדש., כולל שיטות ייצור בהן ניתן להשתמש במהירות כאשר החיסון

 , חומצה ריבונוקלאיתRNA ,Ribonucleic acidחיסון מבוסס   .ב

 Duke-NUS Medicalפרסם המוסד למחקר ובית הספר לרפואה  04.03.20תאריך ב

School  ית,אעם חברת הביוטכנולוגיה האמריקכי עובדArcturus Therapeutics  על

 Arcturusברשות חברת  STARRבשימוש בטכנולוגיית , RNAפיתוח חיסון מבוסס 

משלבת  STARRטכנולוגית . Duke-NUS-ובשימוש בפלטפורמה ייחודית שפותחה ב

RNA  המשכפל את עצמו יחד עם המערכתLUNAR  החדרת (מערכתRNA  אל התאים

לא באמצעות חלקיקים ולא באמצעות וקטור ויראלי) על מנת לייצר חלבונים בגוף האדם. 

  ג') 1(ראו מקור 

  :]ד'-א' 3 ראו מקורות[קוריאה הדרומית  .2

(מפעל מדיני בקוריאה לניסויים קליניים) פרסמה  KONECT, ארגון 12.03.20בתאריך   .א

 תקצירב .תקציר המתאר את הסטטוס העדכני של התפשטות נגיף הקורונה בקוריאה

(מכון החקר לטכנולוגיה כימית בקוריאה) כי באמצעות  KRICT ארגוןמוצג דיווח מצד 

קיימים  SARS, התגלה כי ביכולתם של שני נוגדני נטרול COVID-19ניתוח גנום 

-אחד ספציפי להשתלב אל חומר הגליקופרוטאינים (ידוע גם כ MERSונוגדן נטרול 

Spike Protein זה עשויה תוצאת מחקר  . מצוין כיפני השטח של הנגיףעל ) אשר נמצא

 פיתוח של נוגדנים טיפוליים וחיסונים.הלקדם את תהליך 

 אנטיגן התורם לפיתוח החיסון  .ב

  דווח כי צוות מחקר מאוניברסיטת צונגנאם בקוריאה, בשיתוף 10.03.20בתאריך ,

מולקולרי מבוססת סימנים  (חברת אבחון Ginomictreeפעולה עם חברת 

 (סוג של חלבון) לגילוי מוקדם של סרטן) פיתחו בהצלחה אנטיגן םביולוגי

 לתרום רבות בפיתוח חיסון.  טכנולוגיית ריבוי תאים אשר עתיד באמצעות

  האחרונים ביצעו הפרדת תאי כליה של קוף באישור הממשל תחת מתקן אבטחה

BSL-3 באותו תא באמצעות  ) והעצימו את חומרת הוירוס3בטיחות -(רמת ביו

הזרקת נגיף הקורונה. לאחר מכן, טיהרו את החלבון וחילצו את אנטיגן החיסון. 

התוצאות המאומתות עתידות להתקבל לאחר כחודש וחצי נכון לתאריך פרסום 

  הדיווח.
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  ריטניה:ב .3 8200יחידה 

היתר בין  ר אמונהשאהבריטית,  GSK, חברת S-Trimerפיתוח חיסון מבוסס חלבון בשם 

רופות למלריה ולאיידס לצד מוצרים רפואיים מובילים, תפעל יחד עם חברת פיתוח ת על

 ם.ייבסין ומתמחה בניסויים קלינ הממוקמתתרופות הבינלאומית קלובר, -הביו

 ה']:-א' 5[ראו מקורות  mRNAחיסונים אשר מפותחים באמצעות מולקולת  –גרמניה  .4

 curevacחיסונים של חברת התרופות הגרמנית   .א

  חברת התרופות הגרמניתcurevac כי בעזרת  2020 הצהירה בתחילת חודש מרץ

הטכנולוגיה שלה נמצאו חיסונים אשר יכולים להוביל לטיפול, וכי טיפולים 

 . 2020ם אמורים להתחיל בתחילת קיץ יקליני

  02.03.20בתאריך ,Dan Menichella חברת , ראשcurevac  לשעבר, הודיע כי

  .ניסיוןבקרוב ייצא החיסון לתקופת 

  ,שנת  החיסון יהיה זמין בסתיוכי ראש החברה הנוכחי ציין כי הוא מקווה בנוסף

2020 . 

  החיסון מפותח באמצעות מולקולותmRNA  . 

 מימון מן הגורמים הבאים: ההחברה קיבל  

o הקרן של ביל ומלינדה גייטס  

o הנציבות האירופאית  

o מניהממשלת גר 

o  החברה עובדת צמוד למוסד המחקר הגרמניPaul Ehrlich. 

, משתפת פעולה עם BioNTechחברת הביוטכנולוגיה הגרמנית  18.03.20תאריך נכון ל  .ב

, על מנת לייצר חיסון עבור נגיף הקורונה. giant Pfizerחברת התרופות האמריקאית 

ים יניסויים קלינ . החברות מציינות כיmRNAבאמצעות מולקולות  מפותחהחיסון 

  .2020יתחילו בסוף חודש אפריל 

 סין: .5

חיסון נגד וירוס הקורונה אשר פותח על ידי עבור אישרה להתחיל ניסויים קליניים סין   .א

 )ב' 6ראו מקור ( חוקרים בהובלת מומחה ללוחמה ביולוגית.

) את הבדיקות לחיסון 170320המנהל הלאומי למוצרי רפואה אישר ביום שלישי (  .ב

הראשון של המדינה נגד וירוס הקורונה, שנוצר על ידי האקדמיה למדעי הרפואה 

 )ב' 6ראו מקור ( .ווהאןמחוז הצבאית ב
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  :רופות לטיפול בחולי נגיף הקורונהת 8200יחידה 

 סינגפור: .1

 ד']: 1ויראליות [ראו מקור -פיתוח תרופות אנטי  .א

 המרכז  ויראליות וכן נעשה מאמץ של-עשה מחקר בסינגפור לפיתוח תרופות אנטינ

 NICD, National Centre for Infectiousהלאומי עבור מחלות מדבקות בסינגפור (

Diseasesאחרים  בנגיפיםטיפול עבור קיימות הויראליות -), להמרת תרופות אנטי

. ההמרה מבוססת על כך שהתרופות מאושרות לטיפול בבני הקורונהלטיפול בנגיף 

 ים בבעלי חיים.אדם והראו יעילות לטיפול בנגיף בניסוי

 NCID עם מומחים עולמיים לפיתוח פרוטוקול ניסוי מבוקר ליעילות  מתייעצת

   התרופות לנגיף.

-נציה של שלושה מרכיבים חלבוניים אנטייקומב ,RetroMAD1שימוש בתרופה   .ב

 ה' וו']: 1[ראו מקורות  שחוברו באמצעות הנדסה גנטית לחלבון אחד משותף ויראלים

לטיפול  RetroMAD1רפואי סינגפורי ומלזי חוקר את השימוש בתרופה -ביו פסטרטא

צפק זיהומית ה מטפלת בלוקמיה בחתולים ובדלקת בנגיף הקורונה. הוכח כי התרופ

הקורונה. התרופה  נגיפיוהינה חלק ממשפחת  FeCovבחתולים אשר ידועה גם בשם 

  מאושרת לשימוש בבני אדם.פותחה במקור לשימוש לטיפול בהרפס בבני אדם ולכן היא 

 COVID-19-שר הבריאות הסינגפורי ציין כי מספר חולים בנגיף ה 04.02.20בתאריך   .ג

-טיפול בנגיף הלשהינן תרופות  Lopinavir-ו ritonavirבסינגפור טופלו בשילוב התרופות 

HIV.  ז' וח') 1(ראו מקורות 

  :]טו'-ה' 3 ראו מקורות[ קוריאה הדרומית .2

 Ramdesivir  .א

, אשר תחילה פותח כתרופה למחלת האבולה Ramdesivirלאחרונה, מוצר רפואי בשם 

התמודדות מול הנגיף. שילוב החומר במועמד מוביל , מהווה Gilead Sciencesעל ידי 

שכפול ה, אשר מהווה אחד מרכיבי קורונה, מונע את תהליך RNAהמדובר עם וירוס 

על אודות  3-ו 2ם ניסויים קליניים ברמות , מתבצעי16.03.20של הוירוס. נכון לתאריך 

Ramdesivir הדרומית ים רפואיים בקוריאהארגונ 6-ב. 

 Radotinib  .ב

  חברתIl-Yang Phram הצהירה בתאריך  )(חברה לייצור תרופות קוריאנית

וכן , אשר מצוי בתרופת נגד לוקמיה, Radotinibכי מצאה חומר בשם  13.03.20

 . סהווירודת להשמ אפשריעשוי לשמש כפתרון 

  יעילותו של החומר נגד נגיף הקורונה אומת על ידי צוות החקירה ונבדק כי

-ו HIV-, תרופת לKaletraתוצאותיו מבטיחות יותר מהניסויים אשר בוצעו עם 

Avigan .תרופה לשפעת , 

 החוקרים הזריקו את חומר ה-Radotinib  לוירוסSARS-COV-2  48ולאחר 

 . 70%-הופחת ב COVID-19 סווירושעות התגלה כי 

 :בוצעו ניסויים זהים נוספים באמצעות הרכיבים הבאיםIY1471, IY209, IY472, 

IT901, YI912 אשר מיועדים להוות חלק מתרופות פוטנציאליות נגד נגיף ,

MERS24הראו כי  הניסויים קורונה. תוצאותה פיחלק ממשפחת נגי ו, אשר הינ 
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ירדה  COVID-19-ה, רמת SARS-COV-2שעות לאחר הזרקתם לתוך הוירוס  8200יחידה 

 . 99%-לא פחות מב

 ,lopinavir, ritonavirויראלית בחומרי -מחקרי מבחנה זיהו פעילות אנטי  .ג

hydroxychloroquine  כנגד וירוס בשםSARS-CoV-2 המהווה גורם מרכזי למחלת ,

י הקורונה. עם זאת, טרם בוצעו מחקרים קליניים המוכיחים את הפחתת העומס הנגיפ

בודק באמצעות  Asian Medical Center. מחקר חדש מטעם COVID-19בחולי 

אם חומרים אלו יפחיתו את העומס הנגיפי מדגימה נשימתית בחולי ניסויים קליניים 

 קורונה. 

 iCP-NIעם התפשטות נגיף הקורונה ברחבי העולם, תרופה לאלח דם ריאתי בשם   .ד

ף. כאשר מתרחשת דלקת קשה, תרופה זו עשויה להוות פתרון פוטנציאלי לריפוי הנגי

ומונעת פגיעה בתאים וברקמות. חברת  (סוג של חלבון) מדכאת את סערת הציטוקינים

Cellivery האחראית על פיתוח התרופה, ביצעה ניסוי בבעלי חיים  ביוטכנולוגיה, חברת

הינה חיוביות. חשוב לציין כי  RNAעל וירוס  iCP-NIשבה גילתה כי השפעתה של 

 קורונה. ה נגיף קיים תסמין של קוצר נשימה אשר דומה לתסמין של חולה RNAוירוס ל

קיבל אישור לבצע ניסויים קליניים על גברים  בסאולבית החולים האוניברסיטאי   .ה

", אשר מורכב Olumiant Jung 2 Miligramבריאים באמצעות שימוש במוצר בשם "

 פרקים כרונית.משה עבור טיפול בדלקת י. במקור התרופה שBaricitinib-מ

באמצעות  2קיבלה אישור לנהל ניסויים קליניים ברמה  Handokחברת מוצרי רפואה   .ו

 .Amlodipine-ו Irbesartanתרופה חדשה ללחץ דם גבוה, העשויה מחומרים 

  ה']:-א' 4בריטניה [ראו מקורות  .3

  תרופות בפיתוח: 

בשיותף פעולה עם חברת  Southamptonעתיד להתחיל ניסוי מטעם אוניברסיטת   .א

Synairgen PLC יצרנית תרופות. התרופה הינה ממשפחת האינטרפורונים ,

)interferon-beta-1aמקושרת לנגיף ) הניטלת דרך אינהלציה לטיפול בדלקת ריאות ה

  )ה' 4 הקורונה. (ראו מקור

מצאו י ייתכן שכונדון, בריטניה טוענים בל Imperial Collegeחוקרים מאוניברסיטת   .ב

והם מתכננים לבצע נוסה בהצלחה על עכברים  אשר פיתחו טיפול למחלה. הטיפול

                       .                                                                        2020יוני  חודש ני אדם עדבב טיפולניסיון 

  ו' וז']: 5[ראו מקורות  גרמניה .4

במכון למחלות טרופיות, מתכננים  Tübingenרופאים מהאוניברסיטה הגרמנית   .א

-, אשר ידועה בגרמניה כchloroquineלבדוק תרופה המשמשת למלריה בשם 

Resochin ל בתאריך חי אדם יאושר המחקר, ומחקר קליני בבנ 18.03.20. בתאריך

23.03.20.  

אשר הראשונה  נההי munich-schwabingהמחלקה למחלות טרופיות במרפאת   .ב

, אשר פותחה לטיפול באבולה, על חולי Remdesivirניסתה להשתמש בתרופה בשם 

יימים שני קורונה. בארה"ב חולה קורונה הבריא לחלוטין לאחר נטילת התרופה. ק

טיפול זו, בסין ובארה"ב. על פי מנהל המחלקה בבית אפשרות מחקרים גדולים ל

יכולות להתחיל תוך מספר ימים, נכון לתאריך , הבדיקות Hamburg-החולים ב

16.03.20 .  
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עובדת הכי טוב כאשר משתמשים  Remdesivir-ה תרופת בדיקות מעבדה מראות כי  .ג 8200יחידה 

 גביל אתלכן מבה באופן מונע, או בתחילת הזיהום. התרופה מתקבלת דרך הוריד, 

 .תרופה לחולים בסיכון גבוהב השימוש

 סין: .5

  ג'. 6שלבים שונים של מחקר בסין ראו מקור לרשימת תרופות אשר נמצאות ב

  

  מידע נוסף על התפתחות מחקרית וניסויים קליניים למלחמה בוירוס הקורונה:

 סינגפור: .1

 ינגפור משתתפת בשני מחקרים קליניים בינלאומיים:ס  .א

  מחקר להערכת הבטיחות והפעילות האנטי ויראלית של התרופהRemdesivir 

(GS-5734)d  בקרב משתתפים בעלי הנגיףCOVID-19  במצב בינוני בהשוואה

 א') 1(ראו מקור לטיפול רגיל. 

  מחקר להערכת הבטיחות והפעילות האנטי ויראלית של התרופהRemdesivir 

(GS-5734)d  בקרב משתתפים בעלי הנגיףCOVID-19  במטרה להעריך את יעילות

יום בקרב  14התרופה ביחס הנורמליזציה של הטמפרטורה ורווית החמצן במשך 

 ב') 1(ראו מקור משתתפים בעלי הנגיף. 

מחקר על נוזל הפלזמה של חולים  -" Plasma Therapyוקרים סינגפורים חוקרים "ח  .ב

 ג') 1(ראו מקור  שהחלימו מהנגיף המכיל נוגדנים לנגיף.

 ן:אוויטא .2

Gilead Sciences חברת תרופות ביולוגיות אמריקאית החליטה לבצע את הניסויים ,

במדינות רבות, ביניהן גם  Remdesivirויראלית בשם -קליניים על אודות תרופה אנטי

 א' וב') 2ראו מקורות ( .טייוואן

 : קוריאה הדרומית .3

לאחר נטילת תרופות  לא נמצאו דיווחים על מקרי שיפור מצב החוליםבקוריאה הדרומית 

  קיימות או תרופות בפיתוח.

  להלן אפיון כללי על אודות חיסונים ותרופות המיועדות להתמודדות עם נגיף הקורונה.

   פיתוח בדיקות מהירות:  .א

, בבריטניה פיתחו בדיקת קורונה מהירה. הבדיקה Oxfordחוקרים מאוניברסיטת 

  עורכת בין שעה וחצי לשעתיים.

, רשות ממשלתית בריטית למחקר, הודיעה כי NIHR-חיסון ותרופה: ה ופיתוחמחקר   .ב

 לנגיף הקורונה.כל התקציבים המחקריים בבריטניה יהיו למטרת מציאת חיסון ותרופה 

 ד') 4 (ראו מקור

 :דיווחים על חולים שמצבם השתפר – סין .4

 ]:ג' 6[ראו מקור  Favipiravirאו  Aviganתרופת   .א

  קליני בנושא טיפול בווירוס הקורונה ומסרה ביום שלישי ממשלת סין ערכה מחקר

" נמצאה אפקטיבית Fujifilm Holdingsת שפעת שפותחה על ידי קבוצת "פכי תרו

 כנגד נגיף הקורונה.
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 Fujifilm" אשר פותחה על ידי "Favipiravirבייג'ינג החלה להמליץ על התרופה "  8200יחידה 

Toyama Chemical" ונמכרה תחת השם "Avigan." 

 ויים קליניים עם תרופת ניס"Avigan"  חולים בבתי חולים בווהאן  200נערכו על

ובשנג'ן. תוצאות הראו כי חולים שקיבלו את התרופה נמצאו שליליים לנשיאת 

 הנגיף בזמן קצר יחסית, בזמן שתסמיני דלקת ריאות הצטמצמו בצורה ניכרת.

  אשר טופלו במטופלים"Favipiravirהנגיף לאחר חציון  " נמצאו שליליים לנשיאת

ימים בקבוצת הביקורת. לא היו תופעות לוואי  11-ה ימים, בהשוואה לעשל ארב

 ברורות.

 " ביפן לעומת זאת מסתייגים משימוש בתרופהAvigan שם קיבלה התרופה אישור "

הממשלה תחליט להילחם אם בתנאי שתותר לשימוש רק  2014רגולטורי בשנת 

 .מחדש ופיעיםהמבנגיפי שפעת חדשים או כאלו 

  מחקרים מצאו כי התרופה עלולה לגרום למקרי מוות בעוברים, עיוותים וניתנת

 להעברה בזרע.

 :ד'] 6"[ראו מקור Actemra"תרופה שימוש ב  .ב

 "Actemra בארה"ב לטיפול בדלקת  2010" הינה תרופה ביולוגית אשר אושרה בשנת

 מפרקים שגרונית.

  דלקתית "סין אישרה את השימוש בתרופה האנטיActemra של יצרנית התרופות "

 ", למטופלים המפתחים סיבוכים קשים מנגיף הקורונה.Rocheהשוויצרית "

  שפורסמו ברשת בתאריך נציבות הבריאות הלאומית של סין מסרה בהנחיות הטיפול

" לטיפול בחולי נגיף קורונה עם Actemra"-, כי ניתן להשתמש כיום ב18.03.20

 גבוהה. IL-6ורמת פגיעה קשה בריאות 

 " נוסף על כך, במדינה בוחנים אתActemraהידועה כ "-"Tocilizumab בניסוי ,"

 חולי נגיף קורונה וירוץ עד העשירי במאי. 188קליני שצפוי לכלול 
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 מקורות 8200יחידה 
 ינגפורס .1

 -מאגר מידע של מחקרים קלינים פרטיים וציבורים ברחבי העולם ClinicalTrail.gov  .א

    NCT04292730מזהה 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04292730?cond=covid&draw=2 

 NTC04292899מזהה  – ClinicalTrail.gov  .ב

-therapy-plasma-exploring-https://www.straitstimes.com/singapore/spore

patients-virus-for 

 Duke-nus  .ג

-releases/media-nus.edu.sg/about/media/media-https://www.duke

technolog-starr-using-vaccine-19-covid-dukenus-releases/arcturus 

on-working-https://www.straitstimes.com/singapore/health/scientists-  .ד

months-four-in-trial-begin-to-aim-vaccine 

drug-testing-startup-https://www.todayonline.com/singapore/singapore-  .ה

cure-19-covid-find-race-cats-treat-used 

https://www.scmp.com/news/asia/southeast-  .ו

drug-leukaemia-cat-thinks-start-singapore-asia/article/3075604/coronavirus 

  אתר חדשות אסיה  .ז

-coronavirus-https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/wuhan

12391030-treat-drugs-hiv-singapore-virus 

some-discharged-patient-https://www.straitstimes.com/singapore/first-  .ח

moh-drugs-hiv-anti-given 

 טאיוואן: .2

 -אתר רשמי של ניסויים קליניים   .א

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04292730?cond=COVID-

19&cntry=TW&draw=2&rank=2  

 -אתר חדשות טיוואני   .ב

http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2020/02/29/2003731812 

 :קוריאה הדרומית .3

  http://www.chemicalnews.co.kr -אתר חדשות מדעי   .א

  http://www.hitnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=15637 -אתר חדשות   .ב

  https://www.sedaily.com/NewsVIew/1Z058DSUUJ  -אתר חדשות   .ג

 -אתר חדשות   .ד

https://www.yna.co.kr/view/AKR20200310080400063?input=1195m  

  http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=209124 -אתר חדשות   .ה

  https://news.joins.com/article/23729647 -בלוג חדשות   .ו

  http://www.hitnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=15659 -חדשות  אתר  .ז
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למדע רפואי, אשר מצורף בה דבוקה של תקציר סטטוס  KyoungHyeאתר של מעבדה   .ח 8200יחידה 

  KONECTמטעם  130320העדכני של סוגיית הקורונה נכון לתאריך 

http://khmsri.or.kr/board/board_view.jsp?site=khmsri&board=common_noti

ce&no=15986   

 -אתר מחקים רפואיים בקוריאה   .ט

https://www.koreaclinicaltrials.org/kr/pages/participate/interventionalList.do

?pageIndex=2  

  https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04307693 -אתר מחקרים רפואיים   .י

  https://www.hankyung.com/it/article/202003028186i -אתר חדשות   .יא

  - האתר הרשמי של המכון להערכת בטיחות מזון ותרופות של קוריאה  .יב

http://www.nifds.go.kr/brd/m_480/view.do?seq=13538  

אתר של מערכת מידע אינטגרלי לתרופות   .יג

https://nedrug.mfds.go.kr/pbp/CCBBC01/getItem?&clinicExamSeq=2020001

75&clinicExamNo=32760  

   http://www.hitnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=15659 -אתר חדשות   .יד

 http://m.medipana.com/news_viewer.asp?NewsNum=2536 -אתר רפואי   .טו

 בריטניה: .4

 -, עיתון בריטי Evening Standard  .א

https://www.standard.co.uk/news/health/coronavirus-covid19-vaccine-

testing-a4387271.html  

 -אתר עיתון מעריב, עיתון ישראלי יומי   .ב

https://www.maariv.co.il/news/health/Article-750337  

-Oxford - http://www.ox.ac.uk/news/2020-03-18-oxford תאתר אוניברסיט  .ג

scientists-develop-rapid-testing-technology-covid-19  

  NIHR -אתר ה  .ד

 https://www.nihr.ac.uk/news/dhsc-issues-guidance-on-the-impact-on-

covid-19-on-research-funded-or-supported-by-nihr/24469  

  NIHR-אתר ה  .ה

https://www.nihr.ac.uk/news/nihr-supports-covid-19-trial-looking-to-

reduce-symptoms-and-upregulate-lung-antiviral-defences/24484 

 גרמניה: .5

 https://www.wsws.org/en/articles/2020/03/20/vacc-m20.html  .א

 /https://fortune.com/2020/03/16/coronavirus-cure-trump-businesses-biotech  .ב

-https://www.nytimes.com/2020/03/15/world/europe/cornonavirus-vaccine  .ג

us-germany.html 

 https://finance.yahoo.com/news/did-biontech-stock-rise-too-224825003.html  .ד

to-deal-sign-companies-us-german-https://www.dw.com/en/coronavirus-  .ה

52802822-vaccine/a-develop 
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-https://www.br.de/nachrichten/wissen/wirkstoff-chloroquin-gegen-corona  .ו 8200יחידה 

erkrankung-im-test,RtghbZ4 

search-urgent-the-https://www.spiegel.de/international/world/coronavirus-  .ז

a1c01d8b9d61-b95b-4590-ab4e-fd4c9a3a-a-19-covid-for-cure-a-for 

 סין: .6

, New York Postתר העיתון האמריקאי, א – Nypost.com  .א

https://nypost.com/2020/03/18/chinas-first-coronavirus-vaccine-approved-

for-clinical-trials/  

, מגזין פיננסי, The Nikkeiהאתר האסייתי של עיתון  – Asia.nikkei.com  .ב

-developed-Japan-says-https://asia.nikkei.com/Spotlight/Coronavirus/China

coronavirus-against-works-Avigan-drug 

 -רשימת תרופות בפיתוח   .ג

20igfile:///C:/Users/user/Downloads/Overblik%20over%20planlagte%20og%

angv%C3%A6rende%20studier%20af%20l%C3%A6gemidler%20til%20behand

19%2009.03.2020%209.30.pdf-ling%20af%20COVID 

, Reutersאתר סוכנות הידיעות הבריטית  – Reuters.com  .ד

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-china-roche-

hldg/china-approves-use-of-roche-drug-in-battle-against-coronavirus-

complications-idUSKBN20R0LF 


