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Mamy konkretne dowody na to, że Omikron
zakaża szybciej niż Delta
Sekretarz generalny Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus oznajmił
w poniedziałek, że naukowcy WHO mają już konkretne dowody na to, iż Omikron

rozprzestrzenia się szybciej niż Delta i może łatwiej zakażać osoby zaszczepione.
Omikron może również zakażać ludzi, którzy przeszli już Covid-19 - powiedział dziennikarzom
podczas briefingu w Genewie.
Tezy takie postawili już w ubiegłym tygodniu autorzy badania przeprowadzonego przez londyński
uniwersytet Imperial College, z którego wynikało, że wariant koronawirusa Omikron może
pięciokrotnie częściej powodować reinfekcję koronawirusem niż Delta, nie jest też mniej
niebezpieczny od tego drugiego szczepu.
Inne badanie, wykonane przez stanowy Uniwersytet Waszyngtonu i szwajcarską firmę Humabs
Biomed, wskazało, że szczepionki J&J, Sinopharm i Sputnik V nie chronią przed Omikronem.
Skuteczne pozostają jednak preparaty firm Moderna, AstraZeneca i Pfizer.
WHO ostrzegała już wcześniej, że żaden dotychczasowy wariant koronawirusa nie rozprzestrzeniał
się tak szybko jak Omikron.
Tedros zaapelował już w listopadzie, aby nie lekceważyć Omikrona, mimo iż brak jest dowodów na to,
iż jest on groźniejszy od dominującego obecnie na świecie wariantu Delta.
Ostrzegł także, iż same szczepionki nie pozwolą żadnemu krajowi wyjść z kryzysu
epidemicznego.(PAP)
Źródło: pap.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/31011.html
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Terapie długodziałające szansą na poprawę
życia z HIV
Wydłużają one odstępy miedzy kolejnymi dawkami/
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Wiedza o kryzysie ma ogromne znaczenie w
sytuacji wojny
Kryzys związany z wojną wpływa na każdego z nas.
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Pokutuje przekonanie, że piorun może
uderzyć nas tylk w górach
A w mieście jest bezpiecznie?
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1/500 mężczyzn ma dodatkowy chromosom
płciowy
Takie zaburzenie wiąże się z większym ryzykiem różnych chorób.

28-06-2022

Bakterie powodujące dur brzuszny coraz

bardziej oporne na antybiotyki
Informuje pismo „The Lancet Microbe”.
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Udało się stworzyć uniwersalną komórkę
macierzystą
„To święty graal biologii” - mówią badacze.
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Sztuczna inteligencja wskazuje najkrótszą
drogę do szczęścia
Autorzy wykorzystali dane z amerykańskiego badania „Midlife in the US”.
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Próbki z Marsa na Ziemię?
Polacy pracują nad takim rozwiązaniem.
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