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BioBlock® –

SARS-CoV-2 vastaseid veise
antikehi sisaldav ninasprei on
täiendav kaitsemeede
takistamaks viiruse levikut
Wuhanist 31. detsembril 2019. aastal alguse saanud koroonaviiruse SARS-CoV-2 pandeemia on
tekitanud olukorra, mis sunnib otsima võimalikult tõhusaid vahendeid ja tegevusi selle viiruse
ohjamiseks. BioBlocki ninasprei ei asenda vaktsineerimist, kätepesu või maski kandmist, vaid
on lisavahend viiruse nakkusahelate katkestamisel. Artiklis antakse lühiülevaade BioBlocki
ninasprei kasutajate rahulolu-uuringust.
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iiresti eskaleerunud tervishoiukriis sundis mõtlema uusi lahendusi ning Tartu Ülikooli
tehnoloogiainstituudi emeriitprofessori Mart Ustavi eestvedamisel alustati Eestis unikaalse ninasprei
väljatöötamisega.
Ninasprei BioBlock on SARS-CoV-2 vastaseid antikehi sisaldav preparaat. See on
looduslik toode, mis pärineb hüperimmuniseeritud veiste ternespiimast. Hüperimmuniseerimine tähendab, et loomadel on tekitatud immuunvastus SARS-CoV-2 ogavalgu
vastu. In vitro katsed on näidanud, et toode
takistab SARS-CoV-2 viiruseosakeste sisenemist rakkudesse. Samuti on edasised uuringud tõestanud, et ninasprei pakub kaitset
nii algse Wuhani kui ka India päritolu delta
ja kappa viirustüvede ning Suurbritannia,
Lõuna-Aafrika ja Brasiilia tüvede vastu (1).
BioBlock ei ole oma olemuselt ravim,
vaid lokaalselt manustatav viirusevastane
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toode, mis toimib ninaneelu limaskestadel,
neutraliseerides viiruseosakesi ja blokeerides viiruse sisenemist rakkudesse. Toodet
soovitatakse kasutada täiskasvanutel lisakaitseks, näiteks olukordades, kus sotsiaalne
distantseerumine ei ole võimalik. Seda võib
kasutada ka koduses olukorras, kui ollakse
lähikontaktne või juba viirusesse nakatunud, eesmärgiga piirata koroonaviiruse levikut. Ninaspreid on soovitatav piserdada
kuni neli korda päevas mõlemasse ninasõõrmesse, nii enne kui ka pärast rahvarohkes
kohas käimist.
Lastel kasutades või raseduse ja rinnaga
toitmise ajal soovitatakse eelnevalt konsulteerida tervishoiutöötajaga. Toode ei sobi
kasutamiseks piimavalguallergia korral (eriti alla kuueaastastel lastel) või tundlikkuse
korral koostisosade suhtes.
Toote kontseptsioon ja arendus on valminud koostöös Tartu Ülikooli (tehnoloogiainstituut, farmaatsiainstituut, bio- ja

„

siirdemeditsiini instituut), Eesti Maaülikooli
(veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse
instituut), OÜ Teadus ja Tegu, Icosagen Cell
Factory OÜ ja AS-i Chemi-Pharm partneritega. Toote tehnoloogia on patenteerinud
USA patendiametja Eesti Terviseametilt on
saadud luba BioBlocki tootmiseks ja müügiks. Kuna praegu puudub Eestis meditsiiniseadmena registreerimise võimalus, on toote
turustamine ja turul olemine kooskõlastatud
Eesti nelja riigiametiga (Terviseamet, Ravimiamet, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, Põllumajandus- ja Toiduamet).
Metoodika ja tulemused
Kasutajatelt esmase tagasiside saamiseks
jagati BioBlocki ninaspreid sajale inimesele
koos palvega vastata küsimustikule. Küsimustikule vastamise link anti kaasa koos
toodet tutvustava infoga. Uuritavad olid vabatahtlikud, kes olid nõus toodet kasutama
ja andma tagasisidet. Küsimustikule vas-

Vabas vormis esitatud kommentaaridena
toodi välja, et toodet on lihtne kasutada,
puudub ebameeldiv lõhn ja maitse, see teeb
hingamise kergemaks ning seda kasutaks
nakatumise ennetamiseks ka edaspidi.
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kasutada ninaspreid, olid ligi kolmandikel juhtudel seotud töö eripäraga, aga ka reisimise ja
ürituste külastustega (joonis 1). Veel toodi välja riskigruppi kuulumist, ennetaval eesmärgil
kasutamist. Samuti märgiti põhjusena, et toode lisab kindlustunnet.
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Joonis 1. BioBlocki ninasprei kasutamise põhjused (n =30), %.
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