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Kliek hier om die inligting oor hierdie tegnologie in Chinees te lees. 

'n Goedkoop en uiters doeltreffende sintetiese
longsurfaktant wat ontwikkel is, het die potensiaal om die
lewe te red van babas, kinders en volwassenes wat aan 'n
wye verskeidenheid asemhalings- en longsiektes ly.

Kort beskrywing

Surfaktante op die longe is noodsaaklik vir die regulering van die asemhalingsproses en die adsorpsie van suurstof. Respiratoriese
siektes word dus dikwels met sintetiese surfaktante behandel, wat die uiters onaangename alternatief van hospitalisering in 'n
intensiewesorgeenheid uitskakel. Die surfaktant van hierdie uitvindsel is 'n sintetiese formulering wat bestaan uit 'n kombinasie van
fosfolipiede en sintetiese peptiede wat óf in vloeistofvorm óf deur middel van 'n verstuiwer of aërosol toegedien word. Dit bied
verskeie voordele bo surfaktante wat tans beskikbaar is.

Teikenmark

Respiratoriese noodsindroom (RNS) is 'n ernstige en lewensgevaarlike toestand wat volwassenes én kinders raak. Dit kom veral
by vroeggebore babas voor;dit beïnvloed ongeveer 1% van swangerskappe en nagenoeg 50% van babas wat voor 32 weke
gebore word.

Pulmonêre surfaktante bied ookbehandeling vir koolwaterstofvergiftiging, amper-verdrinking, MIV/vigs-verwante longsiektes,
volwasse respiratoriese noodsindroom (VRNS), asma, tuberkulose en ernstige akute respiratoriese sindroom (EARS).
Dié surfaktante kan ook as draermiddel in geneesmiddeltoedienings gebruik word.

Dit is daarom van beduidende belang vir farmaseutiese maatskappye en gesondheidsorgverskaffers.

Waardevoorstel/ voordele

Die longsurfaktant van hierdie uitvindsel is 'n volkome sintetiese formulering wat 'n noodsaaklike surfaktantproteïen naboots. Die
voordele van hierdie uitvindsel is die volgende:

Dit voorkom die oordrag van patogene en verminder reaksies op potensiële allergene.●

Dit oortref die bestaande voorste surfaktante wat in die handel beskikbaar is, en toon beter oksigenasiewaardes.●

Dit is goedkoop.●
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Dit is nie so ingewikkeld om te vervaardig nie in vergelyking met die opsies wat tans beskikbaar is.●

Unieke Eienskappe

Dit bestaan uit polipeptiede wat 'n peptiedmengsel vorm en 'n noodsaaklike surfaktantproteïen naboots.●

Dit beskik oor 'n beter vermoë om oppervlakspanning te verlaag en as geneesmiddeldraer op te tree. ●

Tegniese beskrywing

Verskeie pulmonêre surfaktante wat tans in die mark beskikbaar is, bevat nie-sintetiese surfaktante, wat die risiko van
patogeenoordrag en allergeen-reaksies inhou. Hierdie sintetiese pulmonêre surfaktantformulering bevat 'n mengsel van sintetiese
peptiede in 'n lipiedagtige draer, wat dié risiko’s uitskakel. Verder behels hierdie formulering die byvoeging van farmakologiese
eksipiënte wat dit geskik maak vir toediening in die longweefsel, óf in vloeibare vorm óf deur verstuiwing. Die mengsel word in die
longe toegedien as tydelike plaasvervanger vir natuurlike pulmonêre surfaktante, en om die oppervlakspanning by alveolêre
tussenvlakke te verminder. Sodoende word die vergroting van die alveolêre ruimtes bewerkstellig.

Innovasiestatus

Die pulmonêre surfaktantsamestelling van hierdie uitvindsel is voorberei en vir in vivo-proefneming met diere en in
vitro-permeabiliteitstudies met dierlikeweefsel- en menslikeweefselmonsters gebruik. Nasionale fase aansoeke is ingedien vir
hierdie uitvindsel.
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