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Testy szczepionki przeciw ptasiej grypie
Według niej, testy na ludziach potrwają do połowy sierpnia.
"Testy zostaną przeprowadzone w dwóch etapach. Pod koniec sierpnia ogłosimy rezultaty" oświadczył podczas wtorkowej konferencji prasowej dyrektor Microgenu Anton Katlinski. W okresie

testowania preparatu wolontariusze nie zostaną przeniesieni do szpitala, ale będą pod stałą
obserwacją petersburskiego Instytutu Grypy oraz moskiewskiego Instytutu Szczepień.
Przez blisko trzy miesiące badane będą dwie szczepionki przeciwko groźnemu dla ludzi szczepowi
ptasiej grypy H5N1 przywiezionemu z Wietnamu. Testy na tej odmianie wirusa są prowadzone
z zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
"Wyniki badań na zwierzętach napawają nas optymizmem" - dodał Katlinski.
Jak tłumaczył dyrektor Instytutu Szczepień w Moskwie Witalij Zwieriew, uczestnicy testów to
głównie lekarze i dawcy krwi. Wszyscy mają powyżej 18 lat i są ubezpieczeni - podkreślił.
Od 2003 roku ptasia grypa zabiła na świecie co najmniej 125 osób, głównie w Azji
Południowo-Wschodniej. W większości przypadków zarażenie wirusem następowało przez bliski
kontakt z chorym ptactwem.
Ptasią grypę wykryto już w 51 krajach świata. Strefa występowania groźnego dla ludzi wirusa H5N1
rozciąga się w tej chwili od Azji, przez Europę aż po Afrykę. Uczeni ostrzegają, że mutacja tego
wirusa może sprawić, że będzie się on przenosił bezpośrednio z człowieka na człowieka, a nie tylko
wskutek kontaktu z chorym zwierzęciem, jak było dotychczas.
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W sobotę Ziemia znajdzie się najdalej od
Słońca
Będzie wtedy oddalona od naszej dziennej gwiazdy o 152,095 mln km.
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Toniemy w elektronicznych śmieciach
W 2019 roku ilość elektronicznych odpadów z całego świata osiągnęła rekordową masę 53,6
milionów ton.
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Dlaczego meduzy są łakomym kąskiem dla
drapieżników
Meduzy nie stanowią źródła węglowodanów, tłuszczów ani białka.
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To co złe dla ekosystemu, jest dobre dla
pandemii
Niszczenie środowiska może sprawić, że pandemie będą bardziej prawdopodobne i trudniejsze do
opanowania.
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W pierwszych miesiącach pandemii dzieci

lepiej zniosły SARS-CoV-2
Dane zostały zebrane ze 131 badań i obejmują 7780 pacjentów w całym spektrum wieku dziecięcego.
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Obiecujące wyniki polskich badań nad nową
metodą wykrywania...
Zakończono testy na zwierzętach, teraz planowane są badania kliniczne, czyli na ludziach.
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Internet rzeczy - czy zmieni świat?
I co w światowym projekcie rozwoju tych technologii robią naukowcy z Politechniki Gdańskiej?
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Sosny mają silne właściwości antyoksydacyjne
Potwierdzili portugalscy chemicy i biolodzy po ponad trzech latach badań.
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