
Công ty cổ phần sinh học dược Nanogen vừa ký Hợp đồng bảo mật về chuyển giao công nghệ, sản xuất và phân phối
vắc xin Nanocovax với Công ty Vekaria Healthcare LLP (Ấn Độ).

Lễ ký kết diễn ra tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Ấn Độ ngày 8/8 giữa ông Yogendra Vekaria, Giám đốc điều hành
Công ty Vekaria Healthcare LLP và ông Hồ Nhân, Tổng Giám đốc Công ty Nanogen. 

Lễ ký kết hợp tác giữa Nanogen và đối tác Ấn Độ diễn ra trực tiếp và trực tuyến giữa đầu cầu trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại
Ấn Độ và công ty Nanogen (Ảnh: Nanogen)

Theo Nanogen, việc ký thỏa thuận giữ bí mật giữa Vekaria Healthcare LLP và Nanogen là cơ sở để hai bên thảo luận
sâu hơn về hợp tác liên quan đến sản xuất, phân phối vắc xin Nanocovax quy mô lớn khi vắc xin này được cấp phép sử
dụng khẩn cấp. 

Công ty Vekaria Healthcare LLP là công ty con thuộc Tập đoàn Vekaria của Ấn Độ, có trụ sở tại bang Gujarat. Đây là
công ty vừa nghiên cứu, vừa sản xuất trong lĩnh vực y tế. Tập đoàn Vekaria đánh giá, vắc xin Nanocovax được nghiên
cứu, phát triển trên nền tảng công nghệ protein tái tổ hợp, các báo cáo nghiên cứu ban đầu cho thấy vắc xin
Nanocovax có nhiều triển vọng. 

Trước đó, Công ty Nanogen đã nghiên cứu và phát triển vắc xin Covid-19 Nanocovax từ giữa năm 2020, bắt đầu thử

Chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin Nanocovax cho công ty
Ấn Độ



nghiệm lâm sàng từ tháng 12/2020. Theo Công ty Nanogen, vắc xin Nanocovax đang bước vào giai đoạn cuối cùng của
thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 (trên 13.000 người). Nanogen đang thúc đẩy quá trình thử nghiệm lâm sàng, đồng
thời hoàn tất các báo cáo kết quả thử nghiệm của vắc xin Nanocovax để tiến hành xin cấp phép khẩn cấp.

Vắc xin Nanocovax của Nanogen sử dụng công nghệ tái tổ hợp để tạo ra protein gai của virus SARS-CoV-2

Liên quan đến các dữ liệu khoa học của vắc xin Nanocovax, mới đây, Công ty Nanogen cũng đã công khai dữ liệu thử
nghiệm tiền lâm sàng và lâm sàng (giai đoạn 1 và 2) vắc xin Nanocovax trên hai cổng khoa học dữ liệu mở là Biorxiv
và Medrxiv. 

Theo Công ty Nanogen, ở giai đoạn thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 được thực hiện theo kiểu nhãn mở (người tiêm và
người được tiêm đều biết mình được tiêm loại thuốc nào, liều lượng ra sao) trên 60 người. Trong khi đó, thử nghiệm
lâm sàng giai đoạn 2 thực hiện theo hình thức mù đôi (cả người tiêm và người được tiêm đều không biết mình được
tiêm vắc xin hay giả dược, liều bao nhiêu) trên 560 người, trong đó có 480 người được tiêm vắc xin Nanocovax (một
trong ba loại liều 25μg, 50 μg, 75 μg) và 80 người được tiêm giả dược. 

Mẫu huyết thanh của các tình nguyện viên được phân tích vào ngày 35 và ngày 42 sau khi tiêm về nồng độ kháng thể
IgG đặc hiệu protein S của virus SARS-CoV-2, về phản ứng của tế bào lympo T và khả năng trung hòa virus SARS-CoV-
2 (hòa huyết thanh của người tiêm vào virus chủng Vũ Hán và chủng Alpha xuất phát ở Anh). Kết quả cho thấy sau
ngày 42 của mũi tiêm thứ hai, 99% người tiêm vắc xin Nanocovax (ở bất kì liều nào) có nồng độ kháng thể IgG đặc
hiệu protein S gấp hơn 4 lần so với trước khi tiêm, cụ thể là gấp khoảng 200 lần. 



Trên 99% huyết thanh của nhóm người được tiêm vắc xin Nanocovax có khả năng trung hòa virus, trong khi huyết
thanh của nhóm giả dược không có khả năng này. Tuy nhiên, khi đo phản ứng tế bào lympho T (T-cells) trên 84 người
(lựa chọn ngẫu nhiên từ hơn 600 người tình nguyện viên tiêm thử, trong đó có 28 người tiêm vắc xin và 14 người tiêm
giả dược) thì không phát hiện được. Nhóm nghiên cứu cho rằng, phản ứng của tế bào lympho T sẽ được tiếp tục
nghiên cứu đối với những người tình nguyện trong đợt thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3.

Vắc xin Nanocovax đang gấp rút hoàn thiện các báo cáo kết quả thử nghiệm để xin cấp phép khẩn cấp

Cũng theo Công ty Nanogen, vắc xin Nanocovax được sản xuất bằng công nghệ protein tái tổ hợp - cấy một đoạn gene
của kháng nguyên lên một tế bào vi khuẩn, tế bào động vật có vú, nấm, gene này sẽ biểu hiện thành một bộ phận của
virus mà ta mong muốn ở SARS-CoV-2 là protein S. Các protein S này sẽ được thu hoạch và là nguyên liệu chính của
vắc xin.

Điểm khác biệt của các loại vắc xin công nghệ này là việc nuôi gene của virus trên tế bào gì và sử dụng chất bổ trợ nào
để đưa protein S vào cơ thể. Với vắc xin Nanocovax, Công ty Nanogen đã nuôi trên tế bào buồng trứng chuột túi Trung
Quốc (CHO - Chinese hamster ovary) và sử dụng nhôm để làm chất bổ trợ. Nuôi cấy gene trên tế bào CHO là công nghệ
Nanogen đã làm chủ hơn 20 năm nay trong sản xuất một loạt thuốc sinh học điều trị thiếu máu. Trong khi đó, nhôm
là một trong những chất bổ trợ an toàn và được sử dụng phổ biến trong hầu hết các loại vắc xin, kể cả vắc xin cho trẻ
em.
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Nanogen Biopharmaceutical Joint Stock Company has just signed a confidential contract on technology transfer,
production and distribution of Nanocovax vaccine with Vekaria Healthcare LLP (India).

The signing ceremony took place at the headquarters of the Vietnamese Embassy in India on August 8 between Mr.
Yogendra Vekaria, CEO of Vekaria Healthcare LLP and Mr. Ho Nhan, General Director of Nanogen. 

The signing ceremony of cooperation between Nanogen and Indian partners took place directly and online between the
bridgehead of the headquarters of the Vietnamese Embassy in India and Nanogen company (Photo: Nanogen)

Theo Nanogen, việc ký thỏa thuận giữ bí mật giữa Vekaria Healthcare LLP và Nanogen là cơ sở để hai bên thảo luận
sâu hơn về hợp tác liên quan đến sản xuất, phân phối vắc xin Nanocovax quy mô lớn khi vắc xin này được cấp phép sử
dụng khẩn cấp. 

Công ty Vekaria Healthcare LLP là công ty con thuộc Tập đoàn Vekaria của Ấn Độ, có trụ sở tại bang Gujarat. Đây là
công ty vừa nghiên cứu, vừa sản xuất trong lĩnh vực y tế. Tập đoàn Vekaria đánh giá, vắc xin Nanocovax được nghiên
cứu, phát triển trên nền tảng công nghệ protein tái tổ hợp, các báo cáo nghiên cứu ban đầu cho thấy vắc xin
Nanocovax có nhiều triển vọng. 

Trước đó, Công ty Nanogen đã nghiên cứu và phát triển vắc xin Covid-19 Nanocovax từ giữa năm 2020, bắt đầu thử
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nghiệm lâm sàng từ tháng 12/2020. Theo Công ty Nanogen, vắc xin Nanocovax đang bước vào giai đoạn cuối cùng của
thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 (trên 13.000 người). Nanogen đang thúc đẩy quá trình thử nghiệm lâm sàng, đồng
thời hoàn tất các báo cáo kết quả thử nghiệm của vắc xin Nanocovax để tiến hành xin cấp phép khẩn cấp.

Vắc xin Nanocovax của Nanogen sử dụng công nghệ tái tổ hợp để tạo ra protein gai của virus SARS-CoV-2

Liên quan đến các dữ liệu khoa học của vắc xin Nanocovax, mới đây, Công ty Nanogen cũng đã công khai dữ liệu thử
nghiệm tiền lâm sàng và lâm sàng (giai đoạn 1 và 2) vắc xin Nanocovax trên hai cổng khoa học dữ liệu mở là Biorxiv
và Medrxiv. 

Theo Công ty Nanogen, ở giai đoạn thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 được thực hiện theo kiểu nhãn mở (người tiêm và
người được tiêm đều biết mình được tiêm loại thuốc nào, liều lượng ra sao) trên 60 người. Trong khi đó, thử nghiệm
lâm sàng giai đoạn 2 thực hiện theo hình thức mù đôi (cả người tiêm và người được tiêm đều không biết mình được
tiêm vắc xin hay giả dược, liều bao nhiêu) trên 560 người, trong đó có 480 người được tiêm vắc xin Nanocovax (một
trong ba loại liều 25μg, 50 μg, 75 μg) và 80 người được tiêm giả dược. 

Mẫu huyết thanh của các tình nguyện viên được phân tích vào ngày 35 và ngày 42 sau khi tiêm về nồng độ kháng thể
IgG đặc hiệu protein S của virus SARS-CoV-2, về phản ứng của tế bào lympo T và khả năng trung hòa virus SARS-CoV-
2 (hòa huyết thanh của người tiêm vào virus chủng Vũ Hán và chủng Alpha xuất phát ở Anh). Kết quả cho thấy sau
ngày 42 của mũi tiêm thứ hai, 99% người tiêm vắc xin Nanocovax (ở bất kì liều nào) có nồng độ kháng thể IgG đặc
hiệu protein S gấp hơn 4 lần so với trước khi tiêm, cụ thể là gấp khoảng 200 lần. 



Trên 99% huyết thanh của nhóm người được tiêm vắc xin Nanocovax có khả năng trung hòa virus, trong khi huyết
thanh của nhóm giả dược không có khả năng này. Tuy nhiên, khi đo phản ứng tế bào lympho T (T-cells) trên 84 người
(lựa chọn ngẫu nhiên từ hơn 600 người tình nguyện viên tiêm thử, trong đó có 28 người tiêm vắc xin và 14 người tiêm
giả dược) thì không phát hiện được. Nhóm nghiên cứu cho rằng, phản ứng của tế bào lympho T sẽ được tiếp tục
nghiên cứu đối với những người tình nguyện trong đợt thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3.

Vắc xin Nanocovax đang gấp rút hoàn thiện các báo cáo kết quả thử nghiệm để xin cấp phép khẩn cấp

Cũng theo Công ty Nanogen, vắc xin Nanocovax được sản xuất bằng công nghệ protein tái tổ hợp - cấy một đoạn gene
của kháng nguyên lên một tế bào vi khuẩn, tế bào động vật có vú, nấm, gene này sẽ biểu hiện thành một bộ phận của
virus mà ta mong muốn ở SARS-CoV-2 là protein S. Các protein S này sẽ được thu hoạch và là nguyên liệu chính của
vắc xin.

Điểm khác biệt của các loại vắc xin công nghệ này là việc nuôi gene của virus trên tế bào gì và sử dụng chất bổ trợ nào
để đưa protein S vào cơ thể. Với vắc xin Nanocovax, Công ty Nanogen đã nuôi trên tế bào buồng trứng chuột túi Trung
Quốc (CHO - Chinese hamster ovary) và sử dụng nhôm để làm chất bổ trợ. Nuôi cấy gene trên tế bào CHO là công nghệ
Nanogen đã làm chủ hơn 20 năm nay trong sản xuất một loạt thuốc sinh học điều trị thiếu máu. Trong khi đó, nhôm
là một trong những chất bổ trợ an toàn và được sử dụng phổ biến trong hầu hết các loại vắc xin, kể cả vắc xin cho trẻ
em.
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