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Therapieverbetering
van zenuwgasvergiftiging door tariquidar

De huidige farmacologische
behandeling tegen zenuwgasvergiftiging is doorgaans
levensreddend. Een tekortkoming is echter dat de therapeutica de hersenen vaak niet
goed bereiken. Dit is met name
het geval voor de oximmen. In
dit project werd een nieuwe
strategie onderzocht om
oximmen beter te laten werken
in de hersenen.
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