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Obiecująca szczepionka przeciwko HIV

Badacze z kanadyjskiego Western University informują o prowadzonych z sukcesem
testach klinicznych szczepionki przeciwko HIV. Pierwsza faza testów rozpoczęła się w marcu

bieżącego roku w USA i dotychczas przebiega po myśli uczonych. Obecnie przygotowują się oni do
faz II i III.
SAV001-H, opracowana przez zespół doktora Chil-Yong Kanga to jedyna testowana obecnie
szczepionka która zawiera zabitego genetycznie zmodyfikowanego całego wirusa HIV-1. Inne grupy
badawcze pracują nad szczepionkami zawierającymi jedynie pewne fragmenty wirusa.
W testach brały udział zarażone HIV osoby w wieku 18-50 lat. Podzielono je na dwie grupy, z których
jedna otrzymywała szczepionkę, druga placebo. Dotychczasowe badania nie wykazały występowania
żadnych skutków ubocznych. Także podczas testów laboratoryjnych nie natrafiono na żadne objawy
toksyczności nowego leku.
To dowodzi, że szczepionka jest bezpieczna dla człowieka. Analizie poddawana jest też odpowiedź
układu immunologicznego. Wstępne testy wykazały znaczny wzrost liczby przeciwciał HIV-1.
Dowiedliśmy, że SAV0001-H może być bezpiecznie podawana ludziom. Teraz przygotowujemy się do
fazy II i III badań klinicznych. Jesteśmy zadowoleni, że przybliżyliśmy dzień, w którym na rynek trafi
pierwsza komercyjna szczepionka przeciwko HIV - mówi doktor Dong Joon Kim, rzecznik prasowy
firmy Sumagen Co., która wspiera badania.
Źródło: http://www.mp.pl/
http://laboratoria.net/aktualnosci/15602.html
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Bezpieczna chemia pomaga ratować zabytki
literatury
Dla ratowania książek opracowują nowe metody przy projektowaniu leków.
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Znaleziono obiecujące kombinacje leków

przeciw SARS-CoV-2
Dzięki temu leczenie COVID-19 ma być skuteczniejsze.
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Niedobory snu prowadzą u dzieci do zmian w
mózgu
To wynik badania z udziałem ponad 8 tys. młodych ochotników.
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Przeciwciała monoklonalne zapobiegają
malarii u dorosłych
Wskazują wyniki badań przeprowadzonych w USA.
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Antyszczepionkowcy zagrażają programowi
szczepień
Ostrzega Prof. Hotez w "Nature".
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Prosty i tani materiał sprawnie chwyta CO2
Badacze z Berkeley (USA) wytworzyli doskonały materiał.
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NASK ostrzega przed dezinformacją
Temat sytuacji epidemicznej w kraju oraz rzekomej "ukrainizacji Polski"
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Monitoring ścieków powinien być standardem
w miastach
Naszą bolączką jest to, że nie prowadzimy takiego monitoringu w miastach.
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