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Naukowcy tworzą pierwszy „nanolek” dla
chorych na AIDS

Naukowcy z University of Liverpool pracują nad pionierskim projektem
stworzenia pierwszego na świecie nanoleku do leczenia chorych na AIDS.
Celem projektu jest opracowanie skutecznych i niedrogich leków, które można bez trudu podawać
niemowlętom i dzieciom przy ograniczonych skutkach ubocznych. Nowa metoda oparta jest na
istniejącym sposobie leczenia AIDS zwanym terapią antyretrowirusową (ARV). Stwierdzono, że
nanoleki podawane w niewielkich dawkach docierają do miejsc objętych chorobą, dzięki czemu
zredukowane zostają skutki uboczne oraz zwiększa się skuteczność leków. Naukowcom z University
of Liverpool udało się wysyntetyzować cząsteczki ARV, które są w stanie ograniczyć zmienność
reakcji pacjentów na leczenie oraz skutki toksyczności leków.
Profesor Steve Rannard z University of Liverpool twierdzi, iż projekt jest pierwszym krokiem do
zastosowania opracowanych w laboratoriach metod terapii nanolekami w leczeniu szpitalnym.
Nanoleki będą początkowo testowane na zdrowych ochotnikach w Royal Liverpool University
Hospital. W zależności od rezultatów badań klinicznych firma IOTA NanoSolutions oceni skuteczność
działania nanocząstek ARV u pacjentów zarażonych wirusem HIV. Nowy lek będzie również
testowany na dzieciach z krajów rozwijających się. Zebrane do tej pory dane wskazują, że nowa
metoda leczenia antyretrowirusowego umożliwia kontrolowanie wirusa HIV dzięki zmniejszonym
dawkom. Zredukowane zostaną też koszty leczenia.
Brak odpowiednich leków dla dzieci chorych na AIDS i ryzyko związane z niewłaściwym
dawkowaniem istniejących leków sprawia, że nanoleki stanowią obiecującą alternatywę w leczeniu
dzieci zarażonych wirusem HIV, zwłaszcza ze względu na zdolność dyspersji nanocząstek w wodzie,
co znacznie ułatwia podawanie leków.
Źródło: www.nanonet.pl
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PCI Days – Pharma Cosmetic Industry Days
Już 22-23 czerwca 2022 w Expo XXI w Warszawie odbędzie się kolejna edycja targów.
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W razie kryzysu psychicznego trzeba sięgać
po pomoc
Osoba w kryzysie samobójczym może liczyć na pomoc.

18-01-2022

Pamięć immunologiczna jest słabsza po
ciężkim COVID-19
Oznacza to, że ich odporność jest nieco niższa.

18-01-2022

Omikron "wgra" odporność długoterminową
To nas uodporni na kolejne warianty.

18-01-2022

Kontakt z naturą pomaga zaakceptować swój
wygląd
Sprawia, że mamy więcej akceptacji dla tego, jak wygląda nasze ciało.

18-01-2022

Poziom hormonów tarczycy a problemy
behawioralne u synów
Czytamy o tym w piśmie „Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism”.

18-01-2022

Wirus Epsteina-Barr może być główną
przyczyną stwardnienia rozsianego
Tak informuje „Science“.

18-01-2022

Zamknięcie szkół polepszyło sen nastolatków
Przekonują naukowcy z Uniwersytetu w Zurychu na łamach „JAMA Network Open”.
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