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Degut a la crisi actual del 
coronavirus, els científics més 
qualificats d’arreu del món han de 
treballar junts per trobar la cura. Es 
necessita urgentment una solució 
que finalitzi amb l’elevat nombre de 
víctimes i de contagis. Els volem 
ajudar!
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Se’ns ha acudit una idea novedosa: 
Un inhalador anti COVID-19, capaç 
de detectar el virus i d’alliberar una 
substància que desfaci el seu RNA.
El fàrmac s’ha de prendre per via oral 
i es diposita directament sobre les 
cèl·lules que envolten els alvèols 
pulmonars.
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El fàrmac consisteix en unes 
nanocàpsules que, en el seu exterior, 
tenen una substància que imita als 
receptors ACE-2 (els quals són 
utilitzats pel virus com a via 
d’entrada) bloquejant-los per a què 
no es puguin unir a una cèl·lula 
humana. D’aquesta forma fem que  
els virus siguin la diana i es pugui 
alliberar el principi actiu que atacarà 
el seu RNA.

1-Volem col·laborar 
amb els investigadors 
de la Covid-19!

2-Tenim una idea: 
dissenyarem un inhalador 
anti  Covid-19 amb 
Nanotecnologia. 

3-La nanoencapsulació 
del principi actiu ens 
sembla la manera més 
eficaç.



Un cop enganxades, les càpsules al 
virus, deixarien anar una proteïna 
anomenada Ski7p dins del virus,   
que  pot reclutar els exomes 
necessaris per llegir i desfer el seu 
RNA. D’aquesta manera el 
desactivem  evitant que es 
reprodueixi.
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Aquest inalador encara està en procés 
de proves per desenvolupar la seva 
funcionalitat. Els problemes es 
presenten quan el virus ja ha 
traspassat les cèl·lules dels alvèols i 
comença a circular pel cos, doncs les 
nanocàpsules ja no farien efecte.
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Tot i així tenen l‘esperança que el 
nou fàrmac sigui la solució a aquest 
problema mundial. Després de la 
crisi, continuaran la investigació per 
a la detecció i eliminació del 
COVID-19, per tal que no es torni a 
viure una pandemia similar.

6-Un cop demostrat en 
ratolins caldrà que fem 
la prova amb persones.

5-Agafem ratolins de 
laboratori, prèviament 
infectats i ho probem .

4- La nanocàpsula 
conté la proteïna Ski7p
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