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Szczepionka w aerozolu przeciwko COVID-19
W Wielkiej Brytanii rozpoczną się wkrótce badania kliniczne szczepionki przeciwko
COVID-19 stosowanej nie dożylnie, ale w postaci wziewnej, czyli podobnie jak leki na astmę.

Reuters informuje, że testy będą prowadzić specjaliści Oxford University oraz Imperial College
Londyn na pierwszych 30 ochotnikach. W nowym preparacie wdychanym doustnie wykorzystano tę
samą szczepionkę, która od wielu miesięcy badana jest na całym świecie i podawana domięśniowo.
W postaci wziewnej od wielu lat stosowane są leki na astmę oraz przewlekłą obturacyjną chorobę
płuc. Są one wdychane doustnie. Podobnie od niedawna zażywane są szczepionki przeciwko grypie
podawana donosowo. Taki preparat po raz pierwszy od obecnego sezonu grypowego
wykorzystywany jest też w Polsce.
Specjaliści brytyjscy twierdzą, że chcą sprawdzić, która droga podawania szczepionki może okazać
się najbardziej korzystna: domięśniowo czy jednak drogą wziewną. Liczą oni na to, że wdychanie
preparatu lepiej będzie chronić przed koronawirusem SARS-CoV-2, który przedostaje się do płuc
poprzez górne drogi oddechowe.
Zdaniem Chrisa Chiu z Imperial College Londyn, który kieruje badaniami, są dowody, że szczepionka
przeciwko grypie podawana donosowo jest skuteczna i chroni przed zakażeniem wirusem grypy.
„Chcemy sprawdzić, czy podobnie jest w przypadku koronawirusa SARS-CoV-2 i czy podawana
w postaci wziewnej szczepionka przeciwko COVID-19 jest bezpieczna i wywołuje reakcję
immunologiczną” – wyjaśnia.
Dotychczasowe badania sugerują, że preparat podawany w postaci wziewnej wymaga użycia
mniejszej dawki, niż ta sama szczepionka stosowana domięśniowo.
Uczestniczący w badaniach prof. Robin Shattok z Imperial College Londyn twierdzi, że preparat
przeciwko COVID-19 może być właściwy, tylko droga jego podawania nie jest korzystna. „Jedynie
takie badania jak nasze mogą nam to wyjaśnić” – podkreślił w wypowiedzi dla „BBC News”.
Źrodło: pap.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/30002.html

03-12-2020

Jest zgoda na badania kliniczne preparatu do
leczenia COVID-19
Badania mają rozpocząć się w najbliższych dniach w Szpitalu Klinicznym w Lublinie.
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Agencja Badań Medycznych podejmuje
współpracę z Narodowym Centrum...
Wzajemne wsparcie zakłada m.in. to porozumienie.
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Szczepionka Pfizer-BioNTech
WHO: nalizujemy szczepionkę Pfizer-BioNTech pod kątem możliwego użycia w nagłych wypadkach.
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Powstał robot dezynfekujący do walki z
COVID-19
Sterowane radiowo urządzenie może m.in. rozpylać środek dezynfekujący w pomieszczeniach.
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Naukowcy z Poznania sprawdzają, ile osób

bezobjawowo przeszło COVID-19
Poznański ośrodek naukowy poinformował o zakończeniu pierwszego etapu projektu.
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Pomiar czasu z unikalną precyzją to polska
specjalność
Z precyzyjnego pomiaru czasu korzystamy, używając odbiorników nawigacji satelitarnej w autach.
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Jak zaczynają i kończą się pandemie?
Choroby zakaźne podlegają pewnym regułom, które można opisać matematycznie.
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NCBR ogłasza pierwszy konkurs w ramach
programu Infostrateg
Opracowanie narzędzi do analizy i opisu obrazów medycznych.
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