Το πρώηο τάπι για ηην Ν. Covid 19
Έιαβε ηειηθά έγθξηζε ζηε Βξεηαλία ε MOLNUPIRAVIR κε ηελ εκπνξηθή νλνκαζία LAGEVRIO,
σο ην πξώην από ην ζηόκα αληητθό θάξκαθν γηα ηνλ ηό SARS-CoV-2.
Σπζηήλεηαη ε ιήςε ηνπ :
- από άηομα ποσ ανήκοσν ζε ομάδες συηλού κινδύνοσ (παρπζαξθία, ρξνληέο θαξδηνπάζεηεο,
πλεπκνλνπάζεηεο, λεθξνπάζεηεο, αλνζνθαηεζηαικέλνη, θαξθηλνπαζείο, δηαβεηηθνί θιπ)
- αθού έτει προηγηθεί μοριακός έλεγτος PCR θαη είλαη ζεηηθόο ζηνπο αζζελείο απηώλ ησλ
νκάδσλ
- ηις πρώηες ημέρες ηης μόλσνζης (κέρξη ηελ 5ε εκέξα από ηελ έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ)
Η ρνξήγεζε θαη ε δνζνινγία ηνπ θαζνξίδεηαη απνθιεηζηηθά από ηνλ ηαηξό ή ηελ ηαηξηθή νκάδα
πνπ ρεηξίδεηαη ηα πεξηζηαηηθά κε ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά. Κπθινθνξεί ζε δηζθία ησλ 400 mg.
Η από ηνπ ζηόκαηνο αγφγή καηά ηοσ Sars Cov-2 δείρλεη όηη μπορεί να μειώζει καηά 50%
ηην πιθανόηηηα εκδήλφζης βαριάς νόζηζης ή νοζηλείας ή και θανάηοσ ζε απηνύο ηνπο
αζζελείο.
Από ηηο κειέηεο θάλεθε όηη ην λέν θάξκαθν εκθαλίδεη κεγάιε αζθάιεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα
ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ πξναλαθέξακε ελώ ηαπηόρξνλα είλαη θαη θαιά αλεθηό από ηνλ νξγαληζκό.
Σύκθσλα κε πιεξνθνξίεο, ε ηηκή αλά ζπζθεπαζία είλαη πεξίπνπ 700-1000 € θαη ζα ρνξεγείηαη
δσξεάλ από θξαηηθέο δνκέο γηα λνζειεία ζην ζπίηη.
Η μολνοσπιραβίρη δελ αλαζηέιιεη ηε κόιπλζε από ηνλ ηό αιιά ηνλ νδεγεί ζε ιάζε θαηά ηελ
αληηγξαθή θαη πνιιαπιαζηαζκό ηνπ, πξνηξέπνληάο ηνλ λα δεκηνπξγήζεη λέα κεηαιιαγκέλα
ζηειέρε πνπ δελ είλαη βηώζηκα (νπζηαζηηθά ν ηόο κεηά ηελ είζνδό ηνπ ζηνλ νξγαληζκό καο,
απηνθαηαζηξέθεηαη).
Η θαξκαθεπηηθή νπζία μολνοσπιραβίρη δείρλεη πσο ιεηηνπξγεί θαη ελαληίνλ άιισλ RNA ηώλ
(π.ρ θαηά ηνπ ηνύ ηεο γξίπεο). Ήδε ν Εσρφπαχκός Οργανιζμός ΕΜΑ έρεη δειώζεη όηη επίθεηηαη ε
έγθξηζε παξόκνησλ ζθεπαζκάησλ θαη από άιιεο θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο πνπ έρνπλ θαηαζέζεη θαη
απηέο αίηεκα αδεηνδόηεζεο ζηνλ ακεξηθαληθό FDA !!!
Αο επρεζνύκε, καλή επιηστία ζηα νέα θάρμακα θαη ζε όιεο ηηο πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη ζε
εξεπλεηηθό επίπεδν γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο παλδεκίαο !!!
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