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БОСТОН — Експериментална вакцина против коронавируса показала је охрабрујуће
резултате током раних фаза тестирања и изазвала пожељну имунолошку реакцију код
осам здравих, средњовечних волонтера, саопштила је у понедељак компанија која је
развија Модерна Инц, са седиштем у Кембриџу, у Масачусетсу.

  

  

Волонтери којима је дата ниска или средња доза вакцине имали су антитела слична
онима које имају људи који су се опоравили од Ковида 19, преноси агенција Асошијетед
прес.

  

У наредној фази истраживања, које предводе амерички Национални институти
здравља, истраживачи ће покушати да утврде која је доза најбоља за коначан
експеримент који би требало да почне у јулу.

  

Укупно, 45 особа је примило једну или две вакцине, која је била тестирана у три
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различите дозе. Детаљни резултати о антителима, потребни да би се проценила
реакција, до сада су били доступни само код осам волонтера.

  

Вакцина је по свему судећи безбедна, саопштила је компанија Модерна, али и упозорила
да је потребно још више свобухватног тестирања пре него што се утврди да ли ће то и
даље бити случај. Верзија са високом дозом је одбачена након што је изазвала неке
кракторочне контраиндикације.

  

Реч је о резултатима само прве од три фазе тестирања кроз које вакцине и лекови
обично пролазе. Званичници америчке владе покренули су пројекат за брзи развој
вакцине и надају се да ће имати 300 милиона доза до јануара.

  

Широм света, око 12 кандидата за вакцине је у првим фазама тестирања или близу тога.
Здравствени званичници истичу да ако све буде текло како треба, да би истраживања о
потенцијалној вакцини против коронавируса могла да буду завршена до краја ове или
почетка наредне године.

  

Čovečanstvo i dalje ne raspolaže konkretnim lekom, niti vakcinom protiv #covid19 , već se kod
obolelih leče posledice koje virus izaziva. Sprovodi se nekoliko istraživanja vakcine. Ohrabruje
napredak kompanije Moderna Inc iz Masačusetsa. Više 
https://t.co/aFe8m7oafu
pic.twitter.com/SldUpQtcr6

— Glas Amerike (@Otvorenistudio) May 18, 2020    

Од појаве коронавируса у Кини крајем прошле године, заразило се више од 4,7 милиона
људи широм света, док је најмање 315 хиљада преминуло. Још нема лека за Ковид 19,
мада се неколико користи у хитним случајевима након што су показали обећавајуће
резултате током прелиминарног тестирања.

  

(Глас Америке)
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