
Súbor dát: Stupeň a spôsob vývoja vakcíny proti ochoreniu COVID-19
 Sponzor(i) [1] Distribúcia v 

EÚ a SR 
[17]

Stupeň 
repugnancie 
podľa RSR (pre 
lekárnikov) [5]

RSR klasifikácia 
[6]

Špecifická RSR 
klasifikácia [7]

Typ Krajina Stratégia [2] Spôsob podania Status 
klinického 
skúšania [3]

Verejné 
financovanie [4]

Dizajn a vývoj Popis dizajnu a 
vývoja

Produkcia Popis produkcie Overovacie 
laboratórne testy

Popis 
laboratórneho 
overovania

AstraZeneca + University of 
Oxford ✔

⊗ Nikdy 
nevydávať

➄ Vyvinuté 
neetickým 
spôsobom

◆ Dizajn alebo 
produkcia je 
založená na eticky 
spornej bunkovej 
línii

Vakcíny na 
báze 
vírusového 
vektora

USA, 
Spojené 
kráľovstvo

RD adenovírusový 
vektor neschopný 
replikácie "AZD1222" 
"ChAdOX1nCoV-19"

intramuskulárne 
[8]

Fáza 3

Operation Warp 
Speed, HHS-
BARDA, $1.2 
Billion; CEPI až 
do $384 Million

☠ HEK293 bunky [13] /
☠ HEK293 
bunky [13]

van Doremalen et 
al., Nature 
preprint, 
30July2020

☠ /

Janssen Research & 
Development, Inc. + Johnson 
& Johnson

✔

⊗ Nikdy 
nevydávať

➄ Vyvinuté 
neetickým 
spôsobom

◆ Dizajn alebo 
produkcia je 
založená na eticky 
spornej bunkovej 
línii

Vakcíny na 
báze 
vírusového 
vektora

USA
RD adenovírusový 
vektor neschopný 
replikácie "Ad26"

intramuskulárne 
[8]

Fáza 3

Operation Warp 
Speed, HHS-
BARDA, 
$1,457,887,081 
celkovo

☠ PER.C6 bunky [16]
Tostanoski et al., 
Nature Medicine, 
3Sept2020

☠ PER.C6 
bunky [16]

J&J, 
30March2020

☠

Janssen Vaccine 
Technologies

Sanofi + GSK Protein Sciences✔
◎ Odporúčame 
nevydať

! Zatiaľ 
neklasifikované

☗ Neznáma 
architektúra 
overovacích 
testov

Proteínové 
vakcíny

USA, 
Francúzsko

Proteínova vakcína 
"NVX-CoV2373" 
expresia Baculovírusu 
plus AS03 adjuvant

intramuskulárne 
[8]

Fáza 1/2

Operation Warp 
Speed, HHS-
BARDA, 
$2,072,775,336 
celkovo

Sf9 bunky insektu /
Sf9 bunky 
insektu

Baculovirus 
expressed 
recombinant 
protein

/

CureVac ✔

◎ Odporúčame 
nevydať

! Zatiaľ 
neklasifikované

☗ Neznáma 
architektúra 
overovacích 
testov

RNA vakcíny Nemecko
mRNA vakcína 
nereplikujúca

intramuskulárne 
[8]

Fáza 2
CEPI až do $15.3 
Million

/
bez použitia 
bunkových línií

Rauch et al., 
bioRxiv 
23Oct2020

proteínové testy na 
lýze zajačieho 
retikulocytu; HeLa 
bunky

Rauch et al., 
bioRxiv 
23Oct2020

Moderna, Inc. + National 
Institutes of Health ✔

⊗ Nikdy 
nevydávať

➄ Vyvinuté 
neetickým 
spôsobom

◈ Overovacie 
testy sú na eticky 
spornej bunkovej 
línii

RNA vakcíny USA
mRNA vakcína, 
nereplikujúca "mRNA-
1273"

intramuskulárne 
[8]

Fáza 3; Podaná 
na schválenie 
na FDA

Operation Warp 
Speed, HHS-
BARDA, 
$2,479,894,979 
celkovo, CEPI až 
do $1 Million

Sekvencia nadizajnovaná na 
počítači

/
bez použitia 
bunkových línií

Corbett et al., 
Nature , 
5Aug2020

☠ proteínové 
testy na HEK293 
bunkách [13]

Corbett et al., 
Nature , 
5Aug2020

Pfizer + BioNTech ✔

⊗ Nikdy 
nevydávať

➄ Vyvinuté 
neetickým 
spôsobom

◈ Overovacie 
testy sú na eticky 
spornej bunkovej 
línii

RNA vakcíny
USA, 
Nemecko

mRNA vakcína, 
nereplikujúci LBNT-
162a1,b1,b2,b3,c2"

intramuskulárne 
[8]

Fáza 2/3; 
žiadosť o 
schválenie v 
krajnej núdzi 
podľa FDA; 
schválené 
Európskou 
liekovou 
agentúrou

Operation Warp 
Speed, HHS-
BARDA, $1.95 
Billion

Sekvencia nadizajnovaná na 
počítači

/
bez použitia 
bunkových línií

Vogel et al., 
bioRxiv 
8Sept2020

☠ proteínové 
testy na HEK293 
bunkách [13]

Vogel et al., 
bioRxiv 
8Sept2020

Beijing Institute of Biological 
Products/Sinopharm ✘

! Zatiaľ 
neklasifikované

! Zatiaľ 
neklasifikované

◇ Na žiadnom 
stupni výskumu a 
vývoja nepoužíva 
eticky sporné 
bunkové línie

Celovírusové 
vakcíny -
inaktivovaný 
vírus

Čína
Inaktivovaný vírus 
"BBIBP-CorV"

intramuskulárne 
[8]

Fáza 3 Opičie Vero bunky /
Opičie Vero 
bunky

/ Cytopatický test /

Wuhan Institute of Biological 
Products/Sinopharm ✘

! Zatiaľ 
neklasifikované

! Zatiaľ 
neklasifikované

◇ Na žiadnom 
stupni výskumu a 
vývoja nepoužíva 
eticky sporné 
bunkové línie

Celovírusové 
vakcíny -
inaktivovaný 
vírus

Čína
Inaktivovaný vírus, 
neznámy názov

intramuskulárne 
[8]

Fáza 3 Opičie Vero bunky 
Xia et al., JAMA 
324, 951, 
13Aug2020

Opičie Vero 
bunky

Xia et al., JAMA 
324, 951, 
13Aug2020

Neutralizačný test 
redukcie 
povlakov; opičie 
Vero bunky

Xia et al., JAMA 
324, 951, 
13Aug2020

Bharat Biotech/Indian Council 
of Medical Research ✘

! Zatiaľ 
neklasifikované

! Zatiaľ 
neklasifikované

◇ Na žiadnom 
stupni výskumu a 
vývoja nepoužíva 
eticky sporné 
bunkové línie

Celovírusové 
vakcíny -
inaktivovaný 
vírus

India
Inaktivovaný vírus 
"BBV152"

intramuskulárne 
[8]

Fáza 3 Opičie Vero bunky
Yadav et al., 
ResearchSquare 
10Sept2020

Opičie Vero 
bunky

Yadav et al., 
ResearchSquare 
10Sept2020

Protilátky ELISA; 
Plaque reduction 
Neutralizačný test 
redukcie 
povlakov; opičie 
Vero bunky

Yadav et al., 
ResearchSquare 
10Sept2020

John Paul II Medical 
Research Institute ✘

! Zatiaľ 
neklasifikované

! Zatiaľ 
neklasifikované

◇ Na žiadnom 
stupni výskumu a 
vývoja nepoužíva 
eticky sporné 
bunkové línie

Celovírusové 
vakcíny - živý 
oslabený vírus

USA Živý oslabený vírus
Predklinické 
štádium

Eticky nesporné bunkové línie /

Perinatálne 
ľudské bunky 
(z pupočníka a 
placenty)

/ / /

Sinovac Biotech Co., Ltd. ✘

⊗ Nikdy 
nevydávať

➄ Vyvinuté 
neetickým 
spôsobom

◈ Overovacie 
testy sú na eticky 
spornej bunkovej 
línii

Celovírusové 
vakcíny -
inaktivovaný 
vírus

Čína
Inaktivovaný vírus, 
"PiCoVacc"

intramuskulárne 
[8]

Fáza 3 Opičie Vero bunky /
Opičie Vero 
bunky

Gao et al., Science 
369, 77, 
3July2020

☠ proteínové 
testy na HEK293 
bunkách [13]

Supplement Gao 
et al., Science 
369, 77, 
3July2020

Valneva and Dynavax ✘

◎ Odporúčame 
nevydať

! Zatiaľ 
neklasifikované

☗ Neznáma 
architektúra 
overovacích 
testov

Celovírusové 
vakcíny -
inaktivovaný 
vírus

Francúzsko, 
USA, 
Spojené 
kráľovstvo

Inaktivovaný vírus 
"VLA2001" plus 
adjuvant CpG1018

intramuskulárne 
[8]

Predklinické 
štádium

Opičie Vero bunky /
Opičie Vero 
bunky

Same platform as 
IXIARO, Valneva 
press release, 
22April2020

/

Altimmune ✘

⊗ Nikdy 
nevydávať

➄ Vyvinuté 
neetickým 
spôsobom

◆ Dizajn alebo 
produkcia je 
založená na eticky 
spornej bunkovej 
línii

Vakcíny na 
báze 
vírusového 
vektora

USA
RD adenovírusový 
vektor neschopný 
replikácie "AdCOVID"

intranazálne [9]
Predklinické 
štádium

☠ PER.C6 bunky [16] /
☠ PER.C6 
bunky [16]

Same platform as 
NasoVAX; 
NasoVAX uses 
licensed PER.C6 
from Janssen

☠ /

CanSino Biologics, Inc. + 
Beijing Institute of 
Biotechnology, Academy of 
Military Medical Sciences, 
PLA of China

✘

⊗ Nikdy 
nevydávať

➄ Vyvinuté 
neetickým 
spôsobom

◆ Dizajn alebo 
produkcia je 
založená na eticky 
spornej bunkovej 
línii

Vakcíny na 
báze 
vírusového 
vektora

Čína
RD adenovírusový 
vektor neschopný 
replikácie "Ad5-nCoV"

intramuskulárne 
[8]

Fáza 3 ? ☠ HEK293 bunky [13] /
☠ HEK293 
bunky [13]

Biospace, 
12May2020

☠ /

Gamaleya Research Institute ✘

⊗ Nikdy 
nevydávať

➄ Vyvinuté 
neetickým 
spôsobom

◆ Dizajn alebo 
produkcia je 
založená na eticky 
spornej bunkovej 
línii

Vakcíny na 
báze 
vírusového 
vektora

Rusko

RD adenovírusový 
vektor neschopný 
replikácie (rAd26-
S+rAd5-S) "Sputnik V"

intramuskulárne 
[8]

Fáza 3; 
schválená v 
Rusku, august 
2020

Zastupiteľstvo 
mesta Moskva; 
Crocus Medical 
BV

☠ HEK293 bunky [13] /
☠ HEK293 
bunky [13]

☠ /

ImmunityBio + NantKwest ✘

⊗ Nikdy 
nevydávať

➄ Vyvinuté 
neetickým 
spôsobom

◆ Dizajn alebo 
produkcia je 
založená na eticky 
spornej bunkovej 
línii

Vakcíny na 
báze 
vírusového 
vektora

USA

RD adenovírusový 
rekombinantný vektor 
neschopný replikácie 
"hAd5 S-Fusion + N-
ETSD"

subkutánne [10] Fáza 1 ☠ E.C7 bunky [15]
Rice et al., 
bioRxiv 
30July2020

☠ E.C7 bunky 
[15]

Rice et al., bioRxiv 
30July2020

☠ proteínové a 
protilátkové testy 
na HEK293T 
bunkách [14]

Seiling et al., 
medRxiv 
6Nov2020

Institut Pasteur + Themis + 
Merck ✘

◎ Odporúčame 
nevydať

! Zatiaľ 
neklasifikované

☗ Neznáma 
architektúra 
dizajnu

Vakcíny na 
báze 
vírusového 
vektora

USA, 
Francúzsko

Replikačno-
kompetitívny 
rekombinantný vírus 
osýpok "TMV-083"

intramuskulárne 
[8]

Fáza 1
CEPI až do $4.9 
Million

/
Opičie Vero 
bunky

/ /

Israel Institute for Biological 
Research (IIBR) ✘

◎ Odporúčame 
nevydať

! Zatiaľ 
neklasifikované

☗ Neznáma 
architektúra 
overovacích 
testov

Vakcíny na 
báze 
vírusového 
vektora

Izrael

Replikačno-
kompetitívny 
rekombinantný vírus 
vezikulárnej stomatitídy 
(VSV∆G) "IIBR-100"

intramuskulárne 
[8]

Fáza 1
BHK bunky škrečka, Opičie 
Vero bunky

Yahalom-Ronen 
et al., bioRxiv 
19June2020

Opičie Vero 
bunky

Yahalom-Ronen et 
al., bioRxiv 
19June2020

Yahalom-Ronen 
et al., bioRxiv 
19June2020

Merck + IAVI ✘

◎ Odporúčame 
nevydať

! Zatiaľ 
neklasifikované

☗ Neznáma 
architektúra 
overovacích 
testov

Vakcíny na 
báze 
vírusového 
vektora

USA

Replikačno-
kompetitívny 
rekombinantný vírus 
vezikulárnej stomatitídy 
(VSV∆G) "V590"

intramuskulárne 
[8]

Predklinické 
štádium

Operation Warp 
Speed, HHS-
BARDA, 
$38,033,570 

Opičie Vero bunky /
Opičie Vero 
bunky

Využíva rVSV 
Ervebo platformu

Popis používania 
Ervebo bunkovej 
línie Vero buniek -
11 

Shenzhen Geno-immune 
Medical Institute ✘

! Zatiaľ 
neklasifikované

! Zatiaľ 
neklasifikované

! Zatiaľ 
neklasifikované

Vakcíny na 
báze 
vírusového 
vektora

Čína

Lentivírusové minigény 
+ dospelé ľudské APC 
(antigen-prezentujúce 
bunky)

Fáza 1 Eticky nesporné bunkové línie / / /

Shenzhen Geno-immune 
Medical Institute ✘

! Zatiaľ 
neklasifikované

! Zatiaľ 
neklasifikované

! Zatiaľ 
neklasifikované

Vakcíny na 
báze 
vírusového 
vektora

Čína

Lentivírusové minigény 
+ dospelé ľudské CD/T 
bunky "LV-SMENP-
DC"

Fáza 1/2 Eticky nesporné bunkové línie / / /

Vaxart ✘

⊗ Nikdy 
nevydávať

➄ Vyvinuté 
neetickým 
spôsobom

◆ Dizajn alebo 
produkcia je 
založená na eticky 
spornej bunkovej 
línii

Vakcíny na 
báze 
vírusového 
vektora

USA
RD adenovírusový 
vektor "VXA-CoV2-1" 
plus dsRNA adjuvant

orálne [11] Fáza 1 ☠ HEK293 bunky [13] /
☠ HEK293 
bunky [13]

Moore et al., 
bioRxiv 
6Sept2020

☠ /

Anhui Zhifei Longcom 
Biopharmaceutical/Institute of 
Microbiology, Chinese 
Academy of Sciences

✘

⊗ Nikdy 
nevydávať

➄ Vyvinuté 
neetickým 
spôsobom

◆ Dizajn alebo 
produkcia je 
založená na eticky 
spornej bunkovej 
línii

Proteínové 
vakcíny

Čína
Rekombinantný RBD 
dimér plus adjuvant

intramuskulárne 
[8]

Fáza 2 ☠ HEK293T bunky [14]
Dai et al., Cell 
6Aug2020

CHO bunky 
škrečka

Dai et al., Cell 
6Aug2020

☠ Pseudovírus 
HEK293T bunky 
[14]

Dai et al., Cell 
6Aug2020

Clover Biopharmaceuticals, 
Inc. ✘

⊗ Nikdy 
nevydávať

➄ Vyvinuté 
neetickým 
spôsobom

◈ Overovacie 
testy sú na eticky 
spornej bunkovej 
línii

Proteínové 
vakcíny

Čína
Proteínová vakcína 
"SCB-2019" plus 
adjuvant CpG 1018

intramuskulárne 
[8]

Fáza 1
CEPI až do $69.5 
Million

cDNA s expresiou vektora; 
transfekované CHO bunky 
škrečka

Liang et al., 
bioRxiv, 
24Sept2020

CHO bunky 
škrečka

Trimer-Tag 
system;

☠ Pseudovírus 
HEK293T bunky 
[14] + cytopatický 
test na opičích 
Vero bunkách

Nie et al., 
Emerging 
Microbes & 
Infections 
24Mar2020

Federal Budgetary Research 
Institution State Research 
Center of Virology + 
Biotechnology "Vektor"

✘

◎ Odporúčame 
nevydať

! Zatiaľ 
neklasifikované

☗ Neznáma 
architektúra

Proteínové 
vakcíny

Rusko

Proteínová vakcína 
"EpiVacCorona" 
chemicky syntetizované 
peptidové antigény 
SARS-CoV-2, 
konjugovaný na 
nosičový proteín 
naadsorbovaný na 
adjuvant s hliníkom

Fáza 1; schválé 
v Rusku, 
október 2020

/

chemicky 
syntetizované 
peptidové 
antigény

/ /

John Paul II Medical 
Research Institute ✘

! Zatiaľ 
neklasifikované

! Zatiaľ 
neklasifikované

◇ Na žiadnom 
stupni výskumu a 
vývoja nepoužíva 
eticky sporné 
bunkové línie

Proteínové 
vakcíny

USA

rekombinantný protein, 
perinatálne ľudské 
bunky (z pupočníka a 
placenty)

Predklinické 
štádium

Eticky nesporné bunkové línie /

Perinatálne 
ľudské bunky 
(z pupočníka a 
placenty)

/ /

Kentucky BioProcessing, Inc. 
(British American Tobacco) ✘

◎ Odporúčame 
nevydať

! Zatiaľ 
neklasifikované

☗ Neznáma 
architektúra 
overovacích 
testov

Proteínové 
vakcíny

USA
Proteínová vakcína 
"KBP-201", 
Exprimovaný rastlinou

intramuskulárne 
[8]

Fáza 2
Rekombinantná DNA sekvencia 
pre RBD SARS-CoV-2

/
Expresia RBD 
peptidu 
rastlinou

/ /

Medicago ✘

⊗ Nikdy 
nevydávať

➄ Vyvinuté 
neetickým 
spôsobom

◈ Overovacie 
testy sú na eticky 
spornej bunkovej 
línii

Proteínové 
vakcíny

Kanada

Proteín na vírusoidnej 
"CoVLP" exprimovaný 
rastlinou s adjuvantom, 
CpG1018 alebo AS03

intramuskulárne 
[8]

Fáza 1
Rekombinantná DNA sekvencia 
v Agrobacterium, transformácia 
na rastlinných bunkách

/
Expresia 
proteínu a VLP 
rastlinou

Ward et al., 
medRxiv 
6Nov2020

☠

Pseudovírusové 
HEK293 bunky 
[13]

Ward et al., 
medRxiv 
6Nov2020

Novavax ✘

⊗ Nikdy 
nevydávať

➄ Vyvinuté 
neetickým 
spôsobom

◈ Overovacie 
testy sú na eticky 
spornej bunkovej 
línii

Proteínové 
vakcíny

USA

Proteínova vakcína 
"NVX-CoV2373" 
expresia Baculovírusu 
plus Matrix M adjuvant

intramuskulárne 
[8]

Fáza 3

Operation Warp 
Speed, HHS-
BARDA, CEPI až 
do  $388 Million, 
$1,600,434,523

Sf9 bunky insektu /
Sf9 bunky 
insektu

Bangaru et al., 
bioRxiv preprint, 
6Aug2020

☠

Pseudovírusové 
HEK293 bunky 
[13]

Grafické 
znázornenie

1



Sorrento ✘

! Zatiaľ 
neklasifikované

! Zatiaľ 
neklasifikované

◇ Na žiadnom 
stupni výskumu a 
vývoja nepoužíva 
eticky sporné 
bunkové línie

Proteínové 
vakcíny

USA

Proteínová vakcína "T-
VIVA-19" SARS-
CoV-2 spike proteín 
S1 doména spojená s 
ľudským IgG-Fc

intramuskulárne 
[8]

Predklinické 
štádium

/
CHO bunky 
škrečka

Herrmann et al., 
bioRxiv preprint, 
30June2020

Neutralizačný test 
redukcie 
povlakov; opičie 
Vero bunky

Herrmann et al., 
bioRxiv preprint, 
30June2020

Sorrento ✘

◎ Odporúčame 
nevydať

! Zatiaľ 
neklasifikované

☗ Neznáma 
architektúra

Proteínové 
vakcíny

USA

Proteínová vakcína 
"STI-6991" SARS-
CoV-2 spike proteín 
exprimovaný na K562 
bunkách

/
Predklinické 
štádium

/ K562 bunky

Concept: Ji et al., 
Medicine in Drug 
Discovery 
March2020

/

University of Pittsburgh ✘

⊗ Nikdy 
nevydávať

➄ Vyvinuté 
neetickým 
spôsobom

◆ Dizajn alebo 
produkcia je 
založená na eticky 
spornej bunkovej 
línii

Proteínové 
vakcíny

USA

Proteínová vakcína, 
rekombinantné proteíny 
exprimované na 
adenovíruse 
"PittCoVacc"

mikroihlou [12]
Predklinické 
štádium

☠ HEK293 bunky [13] /
☠ HEK293 
bunky [13]

Kim et al., 
EBioMedicine , 
2April2020

☠ /

University of Queensland and 
CSL Ltd. ✘

◎ Odporúčame 
nevydať

! Zatiaľ 
neklasifikované

☗ Neznáma 
architektúra 
overovacích 
testov

Proteínové 
vakcíny

Austrália

Proteínová vakcína 
"V451", rekombinantný 
proteín so špeciálnou 
molekulárkou svorkou

intramuskulárne 
[8]

Fáza 1
CEPI až do $4.5 
Million

/
expiCHO 
bunky škrečka

/ /

Genexine ✘

◎ Odporúčame 
nevydať

! Zatiaľ 
neklasifikované

☗ Neznáma 
architektúra 
overovacích 
testov

DNA vakcíny Kórea
DNA vakcína "GX-19" 
DNA syntetizovaná in 
vitro, pridaná na vektor

intramuskulárne a 
elektroporáciou

Fáza 1/2
Sekvencia nadizajnovaná na 
počítači

/
bez použitia 
bunkových línií

Seo et al., bioRxiv 
10Oct2020

/

Inovio Phramaceuticals ✘

⊗ Nikdy 
nevydávať

➄ Vyvinuté 
neetickým 
spôsobom

◈ Overovacie 
testy sú na eticky 
spornej bunkovej 
línii

DNA vakcíny USA
DNA vakcína "INO-
4800"

intradermálna 
elektroporácia

Fáza 1/2
Operation Warp 
Speed, CEPI až 
do $22.5 Million

Sekvencia nadizajnovaná na 
počítači

/
bez použitia 
bunkových línií

Smith et al., 
Nature 
20May2020

☠ proteínové 
testy na HEK293 
bunkách [13]

Smith et al., 
Nature 
20May2020

Symvivo Corporation ✘

◎ Odporúčame 
nevydať

! Zatiaľ 
neklasifikované

☗ Neznáma 
architektúra 
overovacích 
testov

DNA vakcíny Kanada

DNA  vakcína, 
geneticky upravená B. 
longum "bacTRL-spike" 
baktérie viažuce sa na 
črevnú sliznicu 

orálne [11] Fáza 1
Sekvencia nadizajnovaná na 
počítači

/
bez použitia 
bunkových línií

/ /

Arcturus Therapeutics ✘

⊗ Nikdy 
nevydávať

➄ Vyvinuté 
neetickým 
spôsobom

◈ Overovacie 
testy sú na eticky 
spornej bunkovej 
línii

RNA vakcíny USA

mRNA vakcína, seba 
transkribujúca, 
replikujúca "LUNAR-
CoV19" ("ARCT-
021")

intramuskulárne 
[8]

Fáza 1/2
Sekvencia nadizajnovaná na 
počítači

/
bez použitia 
bunkových línií

de Alwis et al., 
bioRxiv 
3Sept2020

☠ proteínové 
testy na HEK293 
bunkách [13]

de Alwis et al., 
bioRxiv 
3Sept2020

Sanofi Pasteur + Translate Bio✘ ◎ Odporúčame 
nevydať

! Zatiaľ 
neklasifikované

☗ Neznáma 
architektúra 
overovacích 
testov

RNA vakcíny
USA, 
Francúzsko

mRNA vakcína 
nereplikujúca

intramuskulárne 
[8]

Predklinické 
štádium

Sekvencia nadizajnovaná na 
počítači

/
bez použitia 
bunkových línií

mRNA production 
in the lab

☠ proteínové 
testy na HEK293 
bunkách [13]

Kalnin et al., 
bioRxiv 
14Oct2020
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