
CILI ËSHTË PROGRESI AKTUAL I PROVAVE PËR NJË 
VAKSINË KUNDËR COVID-19

Kërkues shkencor nga e gjithë bota janë duke zhvilluar më shumë se 135 vaksina për koronavirusin e ri SARS-
CoV-2. Vaksinat zakonisht kërkojnë vite të tëra hulumtimesh shkencore dhe testime rigoroze përpara se të
mbërrijnë tek faza e përdorimit në njerëz. Megjithatë, si asnjëherë më parë në historinë e njerëzimit
shkencëtarët janë duke garuar për të prodhuar një vaksinë të sigurtë dhe efektive deri në fillim të vitit tjetër.

Si përgjigje ndaj vaksinës sistemi imunitar prodhon antitrupa

Puna ka filluar qysh në Janar 2020, menjëherë pas deshifrimit të sekuencës gjenomike të SARS-CoV-2. Provat e
para eksperimentale për të provuar sigurinë e një vaksine premtuese në njerëz, filluan në Mars të 2020, por
mbetet ende e paqartë situata për gjetjen e një vaksine tani afër. Disa prova eksperimentale do të dështojnë
(ndoshta shumica!) dhe të tjera mund të përfundojnë pa ndonjë rezultat të qartë. Megjithatë një numër i kufizuar
mund të arrijnë të krijojnë stimulimin e nevojshëm dhe të mjaftueshëm të sistemit imunitar, në mënyrë që ky i 
fundit të arrijë të prodhojë me sukses antitrupa të dobishëm që luftojnë virusin.

Në këtë përditësim të HEDA Albania do të përmblidhet i gjithë informacioni e nevojshëm dhe i përshtatshëm
mbi gjendjen aktuale të hulumtimeve për vaksinat - që janë duke u testuar për COVID-19. Këtu do të paraqesim
vetëm ato vaksina, të cilat në gjykimin tonë janë premtuese dhe që kanë dhënë prova të paktën në eksperimente
me linja qelizore dhe/ose kafshë eksperimentale.

PROCESI I TESTIMIT TË VAKSINAVE

(një cikël kërkimor që fillon në laborator dhe shkon drejt pacientit)

Koronavirusi

Procesi i testimit të vaksinave duhet të kalojë në disa faza që provojnë efikasitetin, sigurinë dhe fizibilitetin e
përdorimit në masë. Këto faza janë:

Faza e testimit paraklinik: Kërkuesit shkencor e provojnë fillimisht vaksinën në linja qelizore ose kafshë
të tilla si kavjet dhe primatët jo njerëzor, për të parë nëse ajo prodhon përgjigje të favorshme imunitare.

Faza e parë (I) e testimit të sigurisë: Pas rezultateve premtuese dhe pozitive në fazën paraklinike,
hulumtuesit e testojnë vaksinën në një numër të kufizuar njerëzish, për të observuar sigurinë dhe dozën e
sigurtë, por edhe për të konfirmuar nëse kjo vaksinë arrin të stimulojë sistemin imunitar pa shkaktuar
efekte të shmangshme anësore.

Faza e dytë (II) e testimit të zgjeruar: Hulumtuesit e administrojnë vaksinën në një numër më të
madh njerëzish, që arrin disa qindra individë të ndarë në grupe – p.sh. fëmijë dhe të moshuar, për të parë nëse
vaksina vepron ndryshe në këto kategori pacientësh. Këto prova testojnë më tej sigurinë e vaksinës dhe
aftësinë e saj për të stimuluar sistemin imunitar.

Faza e tretë (III) e testimit të efikasitetit: Hulumtuesit e provojnë vaksinën në mijëra individë dhe i 
monitorojnë ata për të parë se sa prej tyre do të infektohen, krahasuar me vullnetarë që marrin placebo.
Këto prova mund të përcaktojnë nëse vaksina arrin të krijojë mbrojtje ndaj virusit.

Miratimi: Agjencitë rregullatore të cdo vendi rishikojnë rezultatet e provave eksperimentale të të gjitha 
fazave dhe vendosin nëse kjo vaksinë duhet të miratohet apo jo. Gjatë periudhës së pandemisë një vaksinë
mund të marrë autorizim për përdorim urgjent përpara se të kaloj në miratim zyrtar.

Kombinimi i fazave: Një mënyrë tjetër për të përshpejtuar procesin e zhvillimit të një vaksine është
kombinimi i fazave. Për shembull, disa prej vaksinave për koronavirusin e ri janë tashmë në Fazën I/II duke i 
dhënë mundësi hulumtuesve ti testojnë për herë të parë në qindra individë.

FAZA I

FAZA II

FAZA III

MIRATIM 

PARAKLINIKE

FAZA I/II

  135+ 19 11 8 2

PARAKLINIKE FAZA I FAZA II FAZA III MIRATIM 

Vaksina të cilat nuk janë provuar ende 

në prova me njerëz

Vaksina që po provohen për 

sigurinë dhe dozën
Vaksina në prova për testim të 

zgjeruar

Vaksina në testime në mostra të 

mëdha për efikasitet

Vaksina të miratuara për përdorim 

të kufizuar



 

VAKSINAT ME GRIMCË TË PLOTË VIRALE 

(vaksina të cilat përdorin një version të dobësuar ose të ç aktivizuar të koronavirusit 

për të provokuar një përgjigje të favorshme imune)

Virusi i 

ç aktivizuar

FAZA I FAZA IIPARAKLINIKE

Një kompani private Kineze (Sinovac Biotech) është duke testuar një vaksinë të 
ç aktivizuar të quajtur CoronaVac. Javës që kaloi kompania deklaroi se rezultatet e 
fazës I/II nuk treguan efekte anësore dhe vaksina ishte në gjendje të shkaktonte 
përgjigje të favorshme imune. Sinovac është duke përgatitur provat e fazës III në 
Kinë dhe Brazil me një plan për të ndërtuar një fabrikë që mund të prodhojë deri në 
100 milion doza në vit.

Kompania Kineze shtetërore Sinopharm ka filluar provat e fazës III me 2 aksina që 
përmbajnë viruse të ç aktivizuara. Kompania ka shtuar kapacitetet për të prodhuar 
deri në 200 milion doza në vit. Dhe ka nënshkruar një marrveshje me Emiratet e 
Bashkuara Arabe për të filluar testimet aty.

FAZA I FAZA IIPARAKLINIKE

FAZA IPARAKLINIKE

Një grup hulumtuesish në Institutin e Biologjisë Mjekësore të Akademisë 
Kineze të Shkencave, institut ky që më parë ka krijuar vaksinën e poliomielitit dhe 
hepatit A, janë duke përfunduar provat e fazës I me një vaksinë me përmbajtje virusi të 
c aktivizuar.

FAZA III

FAZA II

Vaksinë e modifikuar të tuberkulozit Po provohet në fazën III në Australi.

FAZA I FAZA IIPARAKLINIKE

FAZA III

FAZA I FAZA IIPARAKLINIKE

Ne bashkepunim me Keshillin Indian te Hulumtimeve Mjekesore dhe 
Institutin Kombetar te Virologjise, kompania inidane Bharat Biotech eshte 
duke testuar nje vaksine me virus te caktivizuar.



 

VAKSINAT ME VEKTOR VIRALË 

(vaksina të cilat përdorin një virus tjetër të padëmshëm për të inseruar gjenet e koronavirusit në qelizat e strehuesit, 

në mënyrë që të provokohet një përgjigje imunitare mbrojtëse)

Universiteti i Oksford-it në bashkëpunim me kompaninë AstraZeneca janë duke përgatitur një vaksinë 
me bazë një adenovirus nga shimpanzetë të quajtur ChAdOx1. Vaksina është në fazën II/III në Angli dhe 
Brazil.

FAZA I FAZA II FAZA IIIPARAKLINIKE

Kompania Kineze CanSino Biologics është duke testuar një vaksinë me bazë një adenoviurs të quajtur 
Ad5 në bashkëpunim më Akademinë Ushtarake të Shkencave Mjekësore në Kinë. Në Maj ata 
publikuan rezultate premtuese të fazës i dhe pas fazës së dytë, më 25 Qershor kjo vaksinë morri një 
miratim të kufizuar vetëm për përdorim ushtarak.

FAZA I FAZA IIPARAKLINIKE

Hulumtues në Qendrën Mjekësore Beth Israel Deaconess janë duke testuar adenovirusin Ad26 në 
majmunë. Johnson&Johnson është duke bashkëpunuar me këtë kompani dhe kanë filluar provat e fazës I/
II në Korrik 2020. 

PARAKLINIKE

Kompania Zvicerane Novartis do të prodhojë një vaksinë që bazohet në një trajtim me terapi gjenike të 
Massachusets Eye and Ear Hospital. Një adenovirus i vecantë i con fragementet gjenike të 
koronavirusit në qelizat e strehuesit. 

PARAKLINIKE

Kompania Merck është duke zhvilluar një vaksinë nga viruset e stomatitit vezikular, me një qasje të 
ngjashme si ajo e prodhimit të vaksinës për Ebola. Kompania është duke bashkëpunuar me kompaninë 
IAVI.

PARAKLINIKE

Miratim i kufizuar

FAZA IPARAKLINIKE

Instituti Kërkimor Gamaleya, institucion në varësi të Ministrisë Ruse të Shëndetësisë, filloi prova 
të fazës II në mes të Qershorit për një vaksinë të quajtur Gam-Covid-Vac Lyo. Kjo vaksinë është një 
kombinim I dy adenoviruseve, Ad5 dhe Ad26, të dyja të kombinuara me gjene koronavirusi.

Kompania Merck është duke punuar me kompaninë austriake Themis Bioscience për një vaksinë Të 
dytë, që do të përdorë virusin e fruthit si bartës të materialit gjenetik.

PARAKLINIKE

FAZA II

Miratim për përdorim të shpejtë

FAZA IPARAKLINIKE

Kompania Italiane ReiThera është duke punuar me Institutin Kombëtar të Sëmundjeve Infektive 
Lazzaro SpallanzaniBioscience për një vaksinë të quajtur GRAd-COV2 dhe që bazohet në një 
adenovirus që infekton gorillat.



 

VAKSINAT ME BAZË PROTEINIKE  (1/2)

(vaksina të cilat përdorin proteina ose fragmente proteinike të koronavirusit për të provokuar një përgjigje të 

favorshme imunitare te strehuesi)

Në Maj 2020 kompania Novavax filloi provat e fazës I/II me një vaksinë të përbërë nga pjesëza 
mikroskopike të cilat përmbajnë fragmente të proteinave të koronavirusit të ri. Koalicioni për 
Inovacion në Gatishmëri për Epidemitë (CEPI) është duke investuar më shumë se 380 milion 
dollarë në këtë projekt.

Kompania farmaceutike Clover Biopharmaceuticals, DYNAVAX dhe GSK kanë zhvilluar një 
vaksinë me përmbajtje proteinash të marra prej koronavirusit të ri dhe mund të përdoret në kombinim 
me një adjuvant (komponim shtesë/shoqërues) për të stimuluar sistemin imunitar.

Universiteti i Queensland-it në Australi, së bashku me kompanitë CSL dhe GSK janë duke punuar 
për një vaksinë që jep proteina virale të cilat mund të shkaktojnë përgjigje imunitare. Pritet që ky 
projekt të jap rezultate në fillim të 2021.

Universiteti i Pittsburgh-ut po zhvillon një vaksinë të quajtur PittCoVacc me gjilpëra prej sheqeri që 
mund të vendoset në lëkurë dhe këto të fundit shkrijnë duke çliruar proteinat virale. 

Kompania SANOFI është duke zhvilluar proteina virale duke përdorur viruse të modifikuara me 
inxhinieri gjenetike të cilat mund të rriten brenda qelizave të insekteve. GSK po bën përpjekje të 
zhvillojë adjuvant, që do të suplementojnë këto proteina për të stimuluar sistemin imunitar. 

Vaxart po zhvillon një vaksinë në formën e tabletës orale me përmbajtje proteinash virale. Në verë të 
2020 është planifikuar një provë klinike e fazës 1. 

FAZA I FAZA IIPARAKLINIKE

FAZA IPARAKLINIKE

PARAKLINIKE

PARAKLINIKE

PARAKLINIKE

PARAKLINIKE

FAZA IPARAKLINIKE

Kompania Anhui Zhifei Longcom filloi prova të fazës II në Kinë për një vaksinë që ishte kombinuar 
më proteina virale dhe me një adjuvant që stimulon sistemin imunitar. Kompania është pjesë e 
Chongqing Zhifei Biological Products dhe ka filluar një bashkëpunim me Akademinë Kineze të 
Shkencave.

FAZA II

FAZA I



 

 

 

 

 

 

 

VAKSINAT ME BAZË PROTEINIKE  (2/2)

(vaksina të cilat përdorin proteina ose fragmente proteinike të koronavirusit për të provokuar një përgjigje të 

favorshme imunitare te strehuesi)

PARAKLINIKE

Pas shpërthimit epidemik të SARS-it në vitin 2002, kërkues në Kolegjin e Mjekësisë Baylor, filluan 
kërkimet për të zhvilluar një vaksinë. Edhe pse rezultatet ishin premtuese, mbështetja për këtë projekt 
ndaloi, me qetësimin e situatës. Megjithatë, koronaviruset e SARS-it dhe SARS-CoV-2 janë të 
ngjashëm dhe kërkuesit po rijetësojnë këtë projekt në bashkëpunim me Universitetin e Fëmijëve të 
Teksasit.

FAZA IPARAKLINIKE

Kompania Australiane Vaxine eshte duke testuar nje vaksine qe kombinon proteina virale me nje 
terapi adjuvante per te stimuluar sistemin imunitar. Tashme kane filluar fazen 1.

FAZA IPARAKLINIKE

Kompania Kanadeze Medicago, pjeserisht e financuar prej Philip Morris eshte duke testuar nje vaksine 
qe nje specie te duhanit per te krijuar nje strukture proteinike qe imiton virusin SARS-CoV-2 dhe ne 
kombinim me nje terapi adjuvante te krijuar nga GSK dhe DYNAVAX mund te stimuloi sistemin 
imunitar. Tashme kane filluar fazen 1.

FAZA IPARAKLINIKE

Kjo eshte kompanie e dyte e duhanit qe teston nje vaksine ndaj COVID-19 me te njejten teknike si me 
siper.

FAZA IPARAKLINIKE

Kjo kompani me baze ne Tajvan eshte duke bere nje vaksine qe kombinon proteinat e gjilperes me nje 
terapi adjuvante te DYNAVAX.



 

VAKSINA GJENETIKE 

(vaksina të cilat përdorin një ose më shumë gjene të koronavirusit për të 

provokuar një përgjigje imunitare)

ADN
ARN

Vaksina mARN e kompanisë Moderna morri një 
vëmendje të madhe në Maj pas testimit në fazën I me 
vetëm 8 subjekte njerëzore, por reagimi i ekspertëve 
ndërkombëtarë bëri që të uleshin pritshmëritë dhe 
kjo kompani mund të kryej prova të fazës III në 
Korrik me shpresë se mund të ketë një vaksinë në 
fillim të 2021. 

FAZA I FAZA IIPARAKLINIKE

Kompania gjermane BioNTech ka filluar një 
bashkëpunim me Pfizer dhe prodhuesin farmaceutik 
Fosun Pharma për zhvillimin e një vaksine mARN. 
Në Maj, Pfizer deklaroi se është duke bërë prova 
klinike në njerëz. Nëse kjo vaksinë ka sukses mund të 
prodhohen disa miliona doza emergjence deri në 
vjeshtë të 2020.

FAZA I FAZA IIPARAKLINIKE

Universiteti i Debrecenit dhe Qendra 
Kombëtare e Shëndetit Publik në Hungari me 
mbështetjen e Minsitrisë së Burimeve Njerëzore janë 
duke zhvilluar një vaksinë gjentike kundër 
koronavirusit të ri. Testimet janë duke përfunduar 
fazën e parë.

FAZA IPARAKLINIKE

Hulumtues në Imperial College London janë duke 
zhvilluar një vaksinë me ARN të  vetë-amplifikueshme , e 
cila mund të mbështesë procesin e prodhimit të një 
proteine virale që  stimulon sistemin imunitar. Pritet 
që këtë javë të fillojnë provat e fazës I/II dhe po 
bashkëpunojnë me kompaninë Morningside 
Ventures për ta prodhuar dhe VacEquity Global 
Health për ta shpërndarë – nëse çdo gjë shkon mirë.

FAZA I FAZA IIPARAKLINIKE

Në maj 2020 kompania Inovio publikoi një studim ku 
tregonte vaksinën me bazë ADN-je, e cila mund të 
shkaktonte prodhim të antitrupave ndaj SARS-CoV-2 
në kavje. Kompania ka filluar fazën I të testimeve.

FAZA IPARAKLINIKE

Kompania CureVac ka filluar provat klinike të fazës 1 
dhe është duke ristrukturuar një vaksinë që përdoret 
për tërbimin me bazë ARN-je. 

FAZA IPARAKLINIKE

FAZA IPARAKLINIKE

Kompania Koreano Jugore Genexine filloi provat 
për sigurinë të një vakinë me bazë AND-je në fillim 
të Qershorit 2020.

FAZA IPARAKLINIKE

Në fillim të Qershorit hulumtues kinez në 
Akademinë Shkencave Mjekësorë Ushtarake, 
Suzhou Abogen Biosciences dhe ëalvax 
Biotechnology kanë filluar provat për një vaksinë me 
bazë ARN-je të quajtur ARCoV.

PARAKLINIKE

Kompania franceze Sanofi është duke testuar një 
vaksinë mARN në bashkëpunim me Translate Bio. 
Në 23 Qershor deklaruan se do të fillojnë fazën 1.

FAZA III

FAZA III

Kompania indiane Zydus Cadila është duke testuar 
një vaksinë ADN-je dhe në fillim të Gushtit ka hyrë 
në fazën 2. Kjo kompani është e dyta në Indi pas 
Bharat Biotech që hyn në fazën 2.

FAZA I FAZA IIPARAKLINIKE

FAZA I FAZA IIPARAKLINIKE

Kompania japoneze bioteknologjike AnGes ka 
deklaruar se ka filluar provat klinike të fazës 2 për një 
vaksinë me bazë ADN-je. Kjo kompani është duke 
testuar vaksinën në bashkëpunim me Universitetin 
e Osaka-s dhe kompaninë Takara Bio. 

FAZA I FAZA IIPARAKLINIKE

Kompania me bazë në ShBA Arcturus Therapeutics 
dhe Shkolla e Mjekësisë NUS DUKE në Singapor 
janë duke testuar një vaksinë me bazë ARN-je. 

FAZA IPARAKLINIKE

Kompania Koreano Jugore Genexine ka filluar 
testimet e fazës 1 për një vaksinë me bazë ADN-je.


