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COVID - 19 – Η πανδημία με αριθμούς

Αντιμέτωποι με τη σημαντικότερη
οικονομική κρίση των τελευταίων
δεκαετιών, με πρόβλεψη για το 2020
Ελλάδα: -9,7% ΑΕΠ (yoy)
Ευρωζώνη: -7,7% ΑΕΠ (yoy)

Πηγή: Εαρινές Προβλέψεις 2020, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η φαρμακοβιομηχανία στην μάχη ενάντια στην COVID-19
Ε&Α

Έρευνα για να βρεθεί αποτελεσματική θεραπεία

✓ Επί του παρόντος, 395 μοναδικές θεραπείες δοκιμάζονται παγκοσμίως.

✓ Από τις 1.188 ενεργές κλινικές δοκιμές, το 55% στοχεύουν άμεσα τον ιό, ενώ οι
υπόλοιπες επικεντρώνονται σε συνέπειες της COVID-19 όπως η πνευμονία.
✓ Από αυτές τις κλινικές δοκιμές, περίπου 790 εξετάζουν φάρμακα που είχαν
εγκριθεί προηγουμένως για άλλη ένδειξη.
✓ 160 δοκιμές εξετάζουν νέες δραστικές.

Πηγή: phrma.org

Έρευνα για την παρασκευή αποτελεσματικού εμβολίου
Platform

Pros

Cons

Examples

Subunit

Safe, non-infectious, easy to manufacture and
store

Poor immunogenicity, breadth and immune
memory, require adjuvants, limited global
production capacity

Innovax
WRAIR
Sanofi Pasteur

Peptide

Non-infectious, easy to manufacture and
store

Poor immunogenicity, breadth and immune
memory, require adjuvants, reactogenic

Innovax
Axon Neuroscience

Non-infectious, design flexibility, highly
scalable, rapid manufacture, non-integrating

Reactogenic, unstable, off-target responses,
atypical antigen processing, requires
specialised administration

Moderna

mRNA

DNA

Non-infectious, long-lasting immune
response, design flexibility, highly scalable,
rapid manufacture, heat-stable

Risk of genomic integration, oncogenesis,
off-target responses, atypical antigen
processing, requires administration to
nucleus

Inovio
Karonlinska Institute
Applied DNA Sciences

Attenuated

Potent and broad immune response, selfreplicating, may only require single dose

Risk of disease, requiring extensive safety
testing, cannot be administered to the
immunosuppressed, challenging to
manufacture and store

Codagenix

Inactivated

Potent and broad immune response, may
only require single dose

Less immunogenic than attenuated, large
amounts of infectious virus need to be
handled, challenging to manufacture and
store

Sinovac
Wuhan Institute of Virology
BIKEN

Virus-Like Particles

Non-infectious, easy to manufacture and
store

More complex manufacturing and QC than
subunit vaccines

Medicago
Expression Biotechnologies
Imophoron

Viral Vectors (eg Lentivirus;
Adenovirus)

Non-infectious, good transduction
efficiency

Risk of genomic integration,
oncogenesis, pre-existing vector
immunity

CureVac
Imperial College London

✓ 40 κλινικές δοκιμές ερευνούν 14
πιθανά εμβόλια.
✓ 18 δοκιμές σε φάση I, φάση II
και φάση II/III- συμμετέχουν
συνολικά πάνω από 28.800
άνθρωποι
✓ 130 προκλινικές μελέτες για
υποψήφια εμβόλια βρίσκονται
σε εξέλιξη, με πολλούς
επιστήμονες να θεωρούν πως θα
προχωρήσουν άμεσα σε μελέτες
φάσης I.

University of Oxford
CanSino Biological
GeoVax
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Η ανάπτυξη εμβολίων έχει απαιτήσει στο παρελθόν περισσότερα από 10 έτη, αλλά ο
στόχος για το εμβόλιο κατά της COVID-19 είναι 18 μήνες
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Εμβόλιο COVID-19: σενάριο ταχείας ανάπτυξης
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Παραγωγή, ανθρωπιστική βοήθεια, συνεργασία με τις αρχές
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