
ً طور لقاحيوالطاقة قبل الوزارة االتحادية األلمانية لالقتصاد من مشروع ممول   19-كوفيدضد من الجيل الثاني  ا

-يدكوفضد تطوير لقاح من الجيل الثاني بية لالقتصاد والطاقة تحادوزارة االخاص بالال EXIST برنامجخالل مشروع ممول من  قومي
كيف يمكن  ثبت من خالل ذلكتوبنغن أن تمدينة من  "Prime Vector Technologies - PVT" استطاعت الشركة الناشئة. ف19

 التي أصبحت األن األكثر نواعاألالجيل الجديد من اللقاحات ويستهدف هذا في ألمانيا.  المتواجدة ات العلميةياإلمكاناالستفادة من 
 ى حدواسعة وقوية إلى أقص ناعية قائمة على األجسام المضادةاستجابة مذلك وإلى جانب  إضافة إلىو. مباشربشكل  انتشارا للفيروس

ُ  الحماية مما يزيد  SARS-CoV-2لمرض خاصة تي تكوين خاليايتم  كما أنه من لفيروس. ل محتملة في حالة حدوث طفرات أيضا
ي ف ةم المضاداجساستجابة األض انخففور اتوفر تحصين معزز مناسب أن يللجيل القادم من اللقاحات  ىخراألالواضحة ف اهداأل

 .19-ضد كوفيداألشخاص المرضى أو المحصنين 

 من خالل مشروع اللقاحإن ألمانيا أصبحت رح: "صو تطويرإزاء هذا ال عن سعادته ي بيتر ألتمايرتحادوزير االقتصاد االوعبر 
 بذلك سعداء للغايةإننا . الجيل الثانيفي طليعة تطوير لقاحات  EXISTقبل  الممول من Prime Vector Technologies الخاص ب

ً مركزي اً دور تلعبألن األبحاث واالبتكارات   ." 19-في مكافحة كوفيد  ا

 محتمل الجديدفحص اللقاح المن أجل  EXIST في إطار الناشئ مشروعال إضافية مليون يورو 18تدعم الوزارة من خالل تخصيص 
عملية  PVT الخاص بشركة لقاحهذا ال دخليقد والذي تم تطويره في توبنغن في المرحلتين السريريتين األوليين على البشر. 

 .2021في أواخر عام  ترخيصال

امعي في مستشفى توبنغن الج تعني باللقاحات االتحاد األوروبيخاصة بدراسة وهو مسؤول عن األستاذ د. بيتر كريمسنر  بعرأوقد 
وهي PVT الخاص ب حتمل الجديدماللقاح الوجود بقال : "و متعدد التكافؤال المحتمل هذا لقاحل يجابيتقييمه اإلعن  عروفبير مخو

حد المراكز العالمية أ، فإن مستشفى توبنغن الجامعي يعزز مكانته ك EXIST شركة تم تأسيسها من داخل الجامعة بمساعدة برنامج
 ."19-ضد كوفيد تطوير لقاحل

ً  هذا المنهاج الجديد ثيريكما  ً  للقاح اهتماما لتي اإحدى شركات األدوية في جنوب شرق آسيا من قبل  مثالً  دوليعلى الصعيد ال واسعا
 أمنتأما بالنسبة لتزويد سكان ألمانيا باللقاح فقد . 2021ترخيص بهدف إنتاج لقاح على نطاق واسع في عام تنوي الحصول على 
  .PVTلدى  من رسوم الترخيصمعفاة توفير جرعات لقاح  قتصاد والطاقةالوزارة االتحادية لال

 نيةأللماوالمعهد البحثية ا اتالجامعإلنشاء مشاريع ناتجة عن البحث العلمي في  بالدعم الناجح EXIST من خالل برنامجتقوم الوزارة و
ً  20 األخرى منذ   .عاما


