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  חיסונים לנגיף הקורונה:הת בנושא יוהתפתחו 8200יחידה 

 ארה"ב: .1

 INO-4800חיסון   .א

מפתחת חיסון  ,ממדינת פנסילבניה Inovio Pharmaceuticalsחברת הביוטכנולוגיה 

DNA  למחלתCOVID-19 ,הוא ששמו INO-4800 החברה פרסמה באתר שלה לוח .

, 2020זמנים מואץ לפיתוח החיסון, כאשר ניסויים בבני אדם יחלו בארה"ב בחודש אפריל 

  ד') 1. (ראו מקור 2020צפי לייצור מיליון מנות של החיסון עד סוף שנת  כן קייםו

 ו'] 1[ראו מקור  Adenovirus vector-based vaccineפיתוח חיסון מסוג   .ב

  חברתGreffex באורורה, קולורדו,  מיוסטון, טקסס, אשר מעבדותיה נמצאות

 adenovirus vector-based vaccineמסוג עובדת על פיתוח חיסון  הודיעה כי הינה

  .למחלת הקורונה

  מתעכבת החברה הודיעה כי היא מוכנה להתחיל בניסויים בבעלי חיים, אך נראה

בעיות מימון, לכן החברה פנתה אל הממשל הפדרלי בבקשה להעניק לה  בשל

  משאבים על מנת קידום הניסויים ופיתוח החיסון. 

 ]7ז' 1[ראו מקור  REGN3048-3051חיסון   .ג

  חברתRegeneron  ממדינת ניו יורק עובדת על פיתוח חיסון בשםREGN3048-

 החולה.  , המשתמש בנגיף עצמו על מנת ליצור נוגדנים אצל3051

  .לדברי החברה, החיסון שלה יכול בתיאוריה להיות יעיל גם נגד מוטציות של הנגיף 

  החיסון נועד לתקוף את החלבון שנמצא על פני השטח של תא הנגיף ואשר קושר

את הנגיף אל התאים של האדם, ובכך למנוע מהנגיף ליצור מגע עם התאים של 

 האדם ולנטרל אותו. 

 ן שלה יהיה מסוגל גם לרפא אנשים החולים במחלה וגם לדברי החברה, החיסו

 למנוע הידבקות של אנשים בריאים במחלה. 

 ב' וג'] 1ניסוי עבור חיסון לנגיף הקורונה בסיאטל, וושינגטון [ראו מקורות   .ד

 ה-NIH ,National Institutes of Health סוכנות המחקר הרפואי הפדרלית אשר ,

החל ניסוי לחיסון  16.3.20הודיעה כי בתאריך  כפופה למשרד הבריאות האמריקאי,

 המתקיים בסיאטל שבמדינת וושינגטון.  COVID-19-למחלת ה

 הניסוי הינו במימון ה-NIH והוא נערך ב-Kaiser Permanente Washington 

Health Research Institute . 

  יארךו 18-55ם ובריאים בין הגילאים מתנדבים בוגרי 45בניסוי נוטלים חלק 

 כשישה שבועות. 

  החיסון נקראmRNA-1273  והוא פותח ע"י מדעניNIH  בשיתוף עם חברת

 שבקיימברידג', מסצ'וסטס.  Modernaהביוטכנולוגיה 

  לחיסון היו תוצאות מבטיחות בקרב בעלי חיים, וזו הפעם הראשונה שמבוצע בו

ניסוי בבני אדם. עם זאת, מודגש כי מטרת הניסוי בשלב זה הינה לוודא כי לחיסון 

לניסויים בקנה וכתוצאה מכך תינתן היכולת לעבור אין תופעות לוואי בעייתיות, 

 מידה גדול יותר. 
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  וב']:א'  2איטליה [ראו מקורות  .2 8200יחידה 

 , חברת ביוטכנולוגיה איטלקיתTakisחיסון בפיתוח על ידי חברת   .א

  ,חברת הביוטכנולוגיה האיטלקיתTakis כי 2020, הודיעה בסוף חודש ינואר ,

ברצונה לייצר חיסון נגד נגיף הקורונה. החברה התחילה בניסוי אשר תוצאותיו 

 . 2020יפורסמו בסוף חודש אפריל 

  החיסון שלTakis  הינו חיסון גנטי, המכיל שבר שלDNA החיסון מבוסס על .

טכנולוגיה הנקראת אלקטרופורציה, המורכבת מהזרקה לשריר המטופל ואחריה 

 דחף חשמלי קצר מאוד המאפשר כניסה לתאים והפעלת המערכת החיסונית 

 ר שאקליניים, -פיתוח החיסון נערך כעת לכניסה לשלב קריטי, שלב הניסויים פרה

 . נתונים ראשוניים על יעילותויספק 

 מכון  י זה מתבצע בזכות שיתוף פעולה עםניסוSpallanzani ביל ברומא, ועתיד להו

 וירוסים. ושכפול  לבדיקת יכולתו של החיסון לחסימת

  החברה מצהירה כי בהינתן תוצאות מספקות, שלב הניסויים בבני אדם יכול

 .2020כבר בסתיו של שנת  להתחיל

, משרד הבריאות האיטלקי מצהיר כי לא קיים חיסון נגד הקורונה 19.03.20 נכון לתאריך  .ב

 מותאם לכל חולה באופן פרטני.הינו והטיפול 

  שבדיה: .3

  א'] 3שבשוודיה [ראו מקור  Karolinskaפיתוח חיסון במכון הרפואי 

במכון פועלים לפיתוח חיסון  Matti Sällberg-ו Ali Mirazimiחוקרי הנגיפים   .א

 ניסיוני נגד הנגיף. 

 החוקרים עובדים במקביל בשני מסלולים המנוהלים מאט שונה לפיתוח החיסון:  .ב

  מסלול אשר מתמקד בחיסון עולמי.  

  ,מסלול אשר מתמקד בחיסון לאנשים הנחשפים לאנשים נגועים בנגיף בעבודתם

 ם.כגון צוות רפואי, שוטרים וכבאי

  דנמרק: .4

, עוסקים במחקר עבור חיסון לווירוס Seruminstituttetבמכון הכללי לחיסונים בדנמרק, 

 ג') 4(ראו מקור  הקורונה.

 נורווגיה: .5

 CEPI ,Coalition for Epidemic Preparednessבנורבגיה קיים מרכז השייך לארגון 

Innovations קונג. [ראו מקור , אשר כרגע עוסק בפיתוח חיסון לקורונה ביחד עם מכון בהונג

  ג'] 5
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  :Remdesivirהתרופה  8200יחידה 

  ארה"ב .1

 ה'] 1[ראו מקור  Remdesivirניסויים בתרופה 

אשר  Remdesivirהמרכז הרפואי של אוניברסיטת נברסקה מבצע ניסויים בתרופה   .א

האמריקאית, ונועד במקור לטיפול  Gileadיוצרה בעבר על ידי חברת הביוטכנולוגיה 

 במחלת האבולה. 

הניסויים מתבצעים על אמריקאים שנדבקו במחלת הקורונה במהלך שהייתם על ספינה   .ב

 חופי יפן. באשר עגנה 

גם בסין, בתיאום עם חברת  Remdesivirבמקביל מתבצעים ניסויים נרחבים בתרופת   .ג

Gileadנמצאים בשלב מתקדם יחסית לחיסונים אחרים.כן הינם , ו 

 ה']:-א' וג' 2איטליה [ראו מקורות  .2

 .AIFAהתרופה טרם אושרה על ידי הסוכנות הרפואית האיטלקית,   .א

חירום בחולים בנגיף הקורונה  יהתרופה מסופקת מחוץ לניסויים קליניים, לטיפול  .ב

 חמורים ללא אלטרנטיבות טיפוליות.בתנאים 

המחקרים של השלב השלישי אותו  הוחלט כי איטליה תשתתף בשני 12.03.20בתאריך   .ג

האמריקאית, במטרה להעריך את יעילותה ובטיחותה של  Gileadקידמה חברת 

 מאובחנים כחולים בנגיף הקורונה. אשר התרופה בקרב מבוגרים המאושפזים ו

 במילאנו ובמספר בתי חולים נוספים במדינה. Saccoהניסויים יתחילו בבית החולים   .ד

  ב']: 3שבדיה [ראו מקור  .3

. מנגיף הקורונהנית לחולים הסובלים שוודיה החלה במחקרים קליניים של התרופה הניסיו

מחקרים אשר נערכו על עכברים וקופים נגועים, העלו כי הדבר עשוי לפעול כנגד סוגים שונים 

, אשר בהם אין טיפולים מאושרים. חוקרים שוודים אומרים MERSשל נגיפי הקורונה, כמו 

 כי מוקדם מדי להסיק מסקנה כלשהי לגבי הטיפולים שלא נבדקו.

  

  :במדינות השונות לטיפול בחולי נגיף הקורונהנוספות תרופות 

 :ארה"ב .1

  ח']: 1להלן חברות שמפתחות טיפול או חיסון לנגיף הקורונה בארה"ב [ראו מקור   .א

 BioNTech SE and Pfizer 

 Gilead Sciences 

 GlaxoSmithKline 

 Heat Biologics 

 Inovio Pharmaceuticals 

 Johnson & Johnson 

 Moderna 

 Novavax 

 Regeneron Pharmaceuticals 

 Regeneron Pharmaceuticals and Sanofi 
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  Sanofi 8200יחידה 

 Takeda Pharmaceutical Company 

 Vaxart 

 Vir Biotechnology  

  א') 1(ראו מקור מחקר תרופות באוניברסיטת מינסוטה   .ב

מחקרים אמריקאים, בהובלת בית הספר לרפואה של אוניברסיטת מינסוטה, בוחנים שתי 

-COVIDתרופות גנריות, זמינות וזולות הקיימות בשוק ואשר עשויות לספק מענה למחלת 

, דיקן Jakub Tolar(בין אם למנוע אותה לחלוטין או להקטין את חומרת השפעתה). ד"ר  19

ת מינסוטה, סבור כי יהיו בידיהם תוצאות של הניסויים בית הספר לרפואה באוניברסיט

  :הנבחנות בתוך מספר שבועות. להלן התרופות

 Hydroxychloroquine –  באוניברסיטת מינסוטה המשמשת לטיפול במלריה, תרופה

 משתתפים.  1,500בניסוי בתרופה זו הכולל  )18.03.20(נכון לתאריך  החלו השבוע

 Losartan –  לאיזון לחץ דם, באוניברסיטת מינסוטה החלו בשני  משמשתהתרופה

  ניסויים מקבילים בתרופה זו. 

 :ה']-א' וג' 2[ראו מקורות  איטליה .2

משרד הבריאות האיטלקי מעריך כי משך זמן המחקר אחר  2020נכון לחודש מרץ   .א

מציאת תרופה לנגיף הקורונה הינו בין שנה עד שנה וחצי, אך אינו מצהיר כי קיים מחקר 

 כזה בקנה.

 Tocilizumabתרופת   .ב

  דווח על תוצאה חיובית של טיפול בחולים עם נגיף קורונה 17.03.20בתאריך ,

, תרופה נגד דלקת פרקים שגרונית, המיוצרת על ידי חברת Tocilizumabבתרופה 

 .Rocheהתרופות 

  ,בתי חולים מבקשים מהסוכנות הרפואית האיטלקיתAIFA אישור לתכנית טיפול ,

בעקבות שיפור מצבם של שלושה חולים אשר טופלו בעזרת  בתרופה זו

Tocilizumab. 

   ,על פי הנתונים הראשונים מאיטליהTocilizumab  מניב תוצאות טובות במקרים

 קשים של דלקת ריאות. 

  בשיתוף פעולה בין בית החוליםColli ,מכון הסרטן בנאפולי, לבין רופאים סיניים ,

תוצאות חיוביות בטיפול באנשים החולים בנגיף  מניבה Tocilizumabהוכח כי 

 הקורונה.

  במדינה מדווח כי ניתן טיפול בתרופתTocilizumab  לארבעה חולים בווירוס

תגובות  הראושלושה מתוך ארבעת החולים , 14.03.20נכון לתאריך הקורונה. 

 מצוינות לטיפול, וחל שיפור משמעותי במצבם. 

 ול בתרופה דווחו מבית החולים תוצאות נוספות של הטיפCosenza בו שני חולים ,

 נוספים מגיבים לטיפול באופן חיובי.
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 דנמרק: .3 8200יחידה 

-, עוד כחודש, עתידים להתחיל להשתמש בתרופות אנטי19.02.20נכון לתאריך   .א

 )ב' 4ואבולה. (ראו מקור  HIVוויראליות המשמשות עבור מחלות אחרות כגון 

לצד חוקרים אירופאים בשבדיה  Righospitaletחוקרים מבית החולים של העיר   .ב

נוספים, מפתחים תרופה אשר מונעת מווירוס הקורונה להתפשט בגוף, במקור התרופה 

 ד') 4. (ראו מקור SARS-פותחה עבור טיפול ב

 נורווגיה: .4

התחילו שימוש בתרופה המשמשת לטיפול באבולה. (ראו  , נורווגיה,בבית חולים בברגן  .א

 ד') 5מקור 

פרקים שגרונית המשמשת לטיפול בדלקת  Roactermaנבדקת ההשפעה של התרופה   .ב

 ד') 5כנגד נגיף הקורונה. (ראו מקור 

  ב' וג']: 6אוסטרליה [ראו מקורות  .5

, פרופ׳ דיוויד פטרסון, מסר כי במרכז מנהל המרכז למחקר קליני באוניברסיטת קווינסלנד

הבחינו ששתי תרופות המשמשות לטיפול במחלות אחרות מעלימות את הנגיף במבחנות. 

לדבריו, אחת התרופות אשר כבר ניתנה לכמה מהחולים הראשונים בקורונה באוסטרליה, 

 הביאה ל"היעלמות הנגיף ולהחלמה מוחלטת מהזיהום״. הוא הדגיש כי ייתכן שמדובר

 בטיפול יעיל לנגיף. 

פטרסון הסביר כי כעת הם מעוניינים לערוך ניסוי קליני גדול ברחבי אוסטרליה, המערב   .א

בתי חולים, ובו תתבצע השוואה של תרופה אחת, לעומת תרופה אחרת, לעומת  50-כ

 השילוב של שתי התרופות. 

 בסוף חודש מרץ.  בנוסף, ציין הנדון כי הם מקווים להתחיל לרשום מטופלים לניסוי כבר  .ב

בכתבה צוין כי שתי התרופות רשומות וזמינות באוסטרליה וכי היא ניתנת דרך הפה   .ג

, אשר הוחלפה בעבר על HIV-כטבליות. כמו כן, צוין כי אחת מהתרופות היא תרופה ל

ידי תרופות חדשות לאיידס, והשנייה היא תרופה נגד מלריה בשם כלורוקין 

)chloroquine שימוש מועט ונמצאת כעת על המדף לאור עמידותה ) אשר נעשה בה

 למלריה. 

לדבריו, היו כבר מטופלים אשר טופלו באוסטרליה, באמצעות תרופות אלה והניבו   .ד

 תוצאות מוצלחות אך זה לא נעשה בצורה מבוקרת או השוואתית. 

הוא הוסיף כי המטופלים יתבקשו להשתתף "ברגע שהם יאושפזו" בבית החולים   .ה

 יל טיפול בשלב מוקדם במחלה. במטרה להתח

עוד מסר פטרסון כי התרופות ניתנו לכמה מהמטופלים האוסטרלים הראשונים שנדבקו   .ו

 בקורונה וכי כולם התאוששו לחלוטין ללא כל זכר לנגיף במערכות שלהם. 
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  :במדינות השונות על המלחמה בנגיף מחקריות ומידע נוסףהתפתחות  8200יחידה 

  דנמרק: .1

מיליון דולר) עבור מחקר של ווירוס  7-מיליון כתר דני (כ 50תקציב של הממשלה אישרה   .א

 א') 4הקורונה. (ראו מקור 

 ה') 4ראו מקור א ידוע על שימוש מיוחד בתרופות. (עד כה החלים חולה אחד בדנמרק, ל  .ב

 נורווגיה: .2

 10ממשלת נורבגיה תומכת בתגובה העולמית הדחופה להתפרצות נגיף הקורונה ומספקת   .א

מאמצים עבור ) WHOלארגון הבריאות העולמי ( דולר) 873,000-כתר נורבגי (כמיליון 

א'  5 ראו מקור(למציאת חיסון לנגיף. מיליון דולר)  3-(כ NOKמיליון  36-הומניטיריים ו

 וב')

, אשר נמצאת sars-CoV-2 analysisפיתחה בדיקה לנגיף בשם  ROCHEחברת התרופות   .ב

 הבדיקותמעלה את קצב  . הבדיקה נמצאה כיבשימוש כבר בבתי החולים בנורווגיה

  ו') 5ומפחיתה את סיכוי ההידבקות (ראו מקור 

 אוסטרליה: .3

קבוצה של חוקרים אוסטרלים דיווחו כי מצאו תרופה לנגיף הקורונה  16.03.20בתאריך   .א

ניסוי  כתייירשמו על מנת ערוים שעד סוף החודש יהיו מטופלים אשר הם מקווכי 

 ב' וג') 6(ראו מקורות  בפריסה ארצית.

 Peter Doherty Institute forחוקרים מ״מכון פטר דוהרטי לזיהום וחיסוניות״ (  .ב

Infection and Immunity שבאוסטרליה דיווחי כי הם עשו צעד חשוב להבנת הנגיף. על (

לחייה, הם גילו שמערכת  40-בחינת תוצאות בדיקות הדם של אישה בשנות ה ידי 

החיסון מגיבה לנגיף הקורונה באותה דרך שבה היא נלחמת בשפעת. לדברי החוקרים, 

הממצאים עוזרים למדענים להבין מדוע חלק מהמטופלים מחלימים בעוד שאחרים 

ר החוקרים עקבו אחר מפתחים בעיות נשימה חמורות יותר. בכתבה צוין כי כאש

התגובה החיסונית של המטופלת, הם הצליחו לחזות במדויק מתי היא תחלים. (ראו 

 א') 6מקור 
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  מקורות 8200יחידה 
 

 ארה"ב: .1

  -, עיתון סינגפורי בשפה האנגלית The Straits Times  .א

 https://www.straitstimes.com/world/united-states/us-tests-two-generic-

drugs-in-race-to-find-coronavirus-cure 

 -, סוכנות המחקר הרפואי הפדרלית הכפופה למשרד הבריאות האמריקני NIH-אתר ה  .ב

https://www.nih.gov/news-events/news-releases/nih-clinical-trial-

investigational-vaccine-covid-19-begins 

  -, אסושייטד פרס APסוכנות הידיעות   .ג

https://apnews.com/8089a3d0ec8f9fde971bddd7b3aa2ba1 

  -האמריקנית  Inovio Pharmaceuticalsאתר חברת   .ד

 http://ir.inovio.com/news-and-media/news/press-release-

details/2020/Inovio-Accelerates-Timeline-for-COVID-19-DNA-Vaccine-

INO-4800/default.aspx 

  -, אסושייטד פרס APסוכנות הידיעות   .ה

 https://apnews.com/8089a3d0ec8f9fde971bddd7b3aa2ba1 

  -בקולורדו  , תחנת רדיו ציבוריתCPRאתר   .ו

 https://www.cpr.org/2020/03/19/these-colorado-labs-could-produce-a-covid-

19-vaccine/ 

  -האמריקני  NBCאתר החדשות של ערוץ   .ז

-development-drugs-3-are-care/here-https://www.nbcnews.com/health/health

-n1163191#anchor-one-vaccines-2-coronavirus-fight

RegeneronsREGN30483051 

  -  MarketWatch אתר חברת  .ח

-on-working-are-companies-nine-https://www.marketwatch.com/story/these

06-03-2020-stand-things-where-heres-vaccines-or-treatments-coronavirus 

 איטליה: .2

 -הוראות משרד הבריאות האיטלקי בנושא קורונה   .א

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuov

oCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5337&area=nuovoCoronavirus&menu

=vuoto 

  -אתר מחקר וטרינרי איטלקי   .ב

 -to-ok-coronavirus-en/198-http://www.vitares.org/index.php/en/magazine

vaccine-italian-an-for-tests-preclinical 

  -אתר חדשות   .ג

 -against-drugs-find-to-claims-https://112.international/society/italy

49605.html-coronavirus 
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  -אתר חדשות עבור תעשיות התיירות העולמית   .ד 8200יחידה 

 -success-treatment-coronavirus-https://www.eturbonews.com/566882/new

encouraging-is-italy-in/ 

  -אתר חדשות   .ה

 -tests-italy---coronavirus---12-03-https://www.tellerreport.com/news/2020

.SJfi9VQOrL.html-studies-iii-phase-two-with-desivirrem-drug-antiviral-the 

 שבדיה: .3

 sciencebusiness.net  .א

-seek-researchers-inskaupdates/karol-https://sciencebusiness.net/network

coronavirus-new-against-vaccine-develop 

 sverigesradio.se  .ב

https://sverigesradio.se/artikel/7432276 

 דנמרק: .4

   -אתר חדשות דני המתמקד בנושאים מדעיים  – Videnskab.dk  .א

videnskab.dk/krop-sundhed/laegemiddelstyrelsen-der-kan-muligvis-vaere-

nye-behandlinger-af-coronavirus-om-en 

  -אתר חדשות דני המתמקד בנושאים מדעיים  – Videnskab.dk  .ב

videnskab.dk/kultur-samfund/regeringen-giver-50-mio-til-corona-forskning-

de-falder-paa-et-toert-sted 

, מכון מחקר דני למניעת מחלות Statens Serum Institutתר הרשמי של הא – Ssi.dk  .ג

  זיהומיות.

ssi.dk 

  אתר חדשות דני – cphpost.dk  .ד

cphpost.dk/?p=111178 

  אתר חדשות דני – thelocal.dk  .ה

https://www.thelocal.dk/20200306/denmark-updates-coronavirus-cases-to-

23-and-confirms-first-recovery 

 נורווגיה: .5

  האתר הרשמי של ממשלת נורבגיה – Regjeringen.no  .א

-combat-to-efforts-supports-https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/norway

outbreak/id2690617-19-covid-coronavirus/  

  האתר הרשמי של ממשלת נורבגיה – Regjeringen.no  .ב

https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/vaccine_effort/id2694054/  

  למוכנות למגיפה.אתר הקואליציה  - cepi.net  .ג

https://cepi.net/news/  

  Helse Berngenאתר בית החולים הנורווגי  - helse-bergen.no  .ד

news/bergen.no/en-https://helse    
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  אתר חדשות נורווגי - norwaytoday.info  .ה 8200יחידה 

-test-will-company-https://norwaytoday.info/finance/pharmaceutical

patients-nacoro-hospitalized-on-medicine/  

  אתר חדשות נורווגי - norwaytoday.info  .ו

-testing-corona-increase-can-test-https://norwaytoday.info/news/new

capacity/  

 אוסטרליה: .6

 – Reuters  .א

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

-coronavirus-to-response-immune-apm-researchers-research/australian

idUSKBN2140KA  

  אתר חדשות אוסטרלי - News.com.au  .ב

-problems/coronavirus-https://www.news.com.au/lifestyle/health/health

-trial/news-drug-want-cure-find-researchers-queensland-australia

story/93e7656da0cff4fc4d2c5e51706accb5 

 האתר הרשמי של אוניברסיטת קווינסלנד  .ג

https://www.uq.edu.au/news/article/2020/03/researchers-set-begin-clinical-

trials-coronavirus-cure 


