
 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ IVERMECTIN ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 

ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ COVID-19 

Μια πολύ σημαντική μείωση του ποσοστού θνησιμότητας αναφέρεται με τη χρήση του Gustavo Aguirre Chang. Ο γιατρός 

αποφοίτησε από το UNMSM, με μεταπτυχιακά προγράμματα στη διαχείριση και την επαγγελματική υγεία. Λίμα, Περού. 2 Μαΐου 

2020.

ΣΥΝΟΨΗ 

Τα υπάρχοντα στοιχεία σχετικά με τη χρήση του Ivermectin στο COVID-19 εξετάζονται. Γίνεται επίσης αναφορά για τις περιπτώσεις που 

αντιμετωπίζονται σε τοπικό επίπεδο.

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο περιοδικό Antiviral Research έλαβε συμμετέχοντες από 169 νοσοκομεία σε όλο τον κόσμο. 

Αυτή η μελέτη περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό ασθενών που έλαβαν Ivermectin: 704 και τους αντίστοιχους μάρτυρες 704. Τα αποτελέσματα της 

μελέτης δείχνουν ότι το ποσοστό θνησιμότητας της περίπτωσης σε ασθενείς που χρησιμοποίησαν το Ivermectin ήταν 6,1 φορές 

χαμηλότερο σε σύγκριση με τους ασθενείς που δεν χρησιμοποίησαν Ivermectin (1,4 έναντι 8,5%, p <0,0001). 

Από την πλευρά του, στη Δομινικανή Δημοκρατία, ο πνευμονολόγος J. Tavares αναφέρει ότι θεραπεύει 247 ασθενείς με Ivermectin με ευνοϊκή 

ανταπόκριση σε όλες τις περιπτώσεις και ότι δεν έχει αναφέρει θανατηφόρα περιστατικά. 

Ομοίως, σε τοπικό επίπεδο, παρόλο που μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν πολλές τεκμηριωμένες περιπτώσεις, το ποσοστό θνησιμότητας της 

περίπτωσης ήταν 0% και παρατηρείται επίσης ότι στο 100% των περιπτώσεων που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με Ivermectin υπάρχει βελτίωση 

ασθένεια και εξάλειψη του πυρετού εντός 48 ωρών από την έναρξη της θεραπείας. 

Ένα νέο θεραπευτικό σχήμα παρουσιάζεται σύμφωνα με το βαθμό σοβαρότητας και απόκρισης στη θεραπεία, που προετοιμάζεται με βάση την 

εμπειρία των ασθενών που λαμβάνουν τοπική θεραπεία. 

Στο τελευταίο μέρος, γίνεται αξιολόγηση του οφέλους κινδύνου από τη χρήση του Ivermectin, το συμπέρασμα δίνεται στο συμπέρασμα ότι, δεδομένου ότι δεν 

υπάρχει σχεδόν κανένας κίνδυνος στη χρήση του, συνιστάται να επισημοποιηθεί η συμπερίληψή του στην πρώτη γραμμή θεραπευτικής δράσης για το COVID-19. 

Τέλος, οι συστάσεις δίδονται κυρίως σε σχέση με τον εφοδιασμό σε Κέντρα Υγείας σε όλη τη χώρα. 

Αντιμέτωποι με την τρέχουσα πανδημία του COVID-19, είναι απαραίτητο 

να διαδίδουμε τα επιστημονικά στοιχεία και τις κλινικές εμπειρίες που 

συμβαίνουν καθημερινά, και βάσει αυτών, τα Θεραπευτικά Σχέδια και τα 

Σχέδιά μας πρέπει να ενημερωθούν. 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ COVID-19 

Αποτελέσματα αυτοψίας σε περιπτώσεις με COVID-

19 έχουν δείξει ότι οι διάχυτες κυψελιδικές βλάβες (DAD) και οι 

υαλινικές μεμβράνες εμφανίζονται στις κυψελίδες, και τα δύο 

χαρακτηριστικά ευρήματα του σοβαρού οξέος αναπνευστικού 

συνδρόμου (SARS), αλλά έχει επίσης αποδειχθεί υψηλότερος 

βαθμός μικρο και μακροθρόμβωσης, συμπεριλαμβανομένων 

πνευμονικός θρομβοεμβολισμός, σε σύγκριση με αυτό που βρέθηκε 

στις μελέτες Παθολογικής Ανατομίας περιπτώσεων με SARS Cov-1. 

Αυτό μας επέτρεψε να έχουμε καλύτερη γνώση των 

παθοφυσιολογικών σταδίων του SARS Cov-

2, θέσπιση Θεραπευτικού Σχεδίου με 3 κύριες γραμμές δράσης 

(Πίνακας 1). 

Πίνακας 1. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ COVID-19 

ΓΡΑΜΜΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

1) ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΩΑΝΙΚΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ 1) ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΩΑΝΙΚΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ 

2) ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΘΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 2) ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΘΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΘΡΟΜΜΟΦΙΛΙΑ. 

3) ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΕΙΡΑΙΕΣ. 3) ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΕΙΡΑΙΕΣ. 

Η πρώτη θεραπευτική γραμμή δράσης για το COVID19 στοχεύει στη 

μείωση του ιικού φορτίου και της αναπαραγωγής, με την έγκαιρη 

θεραπεία να είναι πολύ σημαντική σε αυτό το επίπεδο. Τα στοιχεία 

μέχρι σήμερα αναφέρουν διάφορες θεραπευτικές εναλλακτικές. Σε αυτό 

το έγγραφο, θα ασχοληθούμε με το Ivermectin, λόγω του σημαντικού 

αντίκτυπου που εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί στη μείωση του ποσοστού 

θνησιμότητας και της ανάγκης για μηχανικό εξαερισμό (MV).
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ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ IVERMECTIN

Η ιβερμεκτίνη είναι ένα αντιπαρασιτικό που θεωρείται από τον ΠΟΥ ως 

απαραίτητο φάρμακο, εγκεκριμένο από το FDA από τις ΗΠΑ, και απαραίτητο φάρμακο, εγκεκριμένο από το FDA από τις ΗΠΑ, και 

χρησιμοποιείται ευρέως σε ανθρώπους παγκοσμίως για σχεδόν 40 

χρόνια. Μέχρι το 2008, σχεδόν 2.000 εκατομμύρια δισκία είχαν 

χορηγηθεί σε περισσότερα από 68 εκατομμύρια άτομα στην Αφρική, τη 

Λατινική Αμερική και την Υεμένη, με τα οποία εξαλείφθηκε η 

Ογκοκέρσηση και θεωρήθηκε από τον ΠΟΥ το 2009 ως θρίαμβος της 

ανθρωπότητας. μπροστά στην αντιξοότητα. Είναι επομένως ένα 

φάρμακο που είναι ευρέως γνωστό για χρήση σε ανθρώπους, δεν είναι 

πειραματικό φάρμακο, είναι απαλλαγμένο από διπλώματα 

ευρεσιτεχνίας, είναι εύκολα διαθέσιμο, η ασφάλειά του είναι υψηλή, 

είναι πολύ καλά ανεκτή στη συνήθη δόση των 200 mcg. ανά κιλό 

βάρους και δεν έχουν αναφερθεί σχετικές παρενέργειες, ακόμη και 

όταν χορηγούνται σε δόσεις που διπλασιάζουν τις συνήθεις (1,2,3). Εν 

ολίγοις, έχουμε ότι είναι f Αυτό το φάρμακο είναι ήδη πολύ έμπειρο στη ολίγοις, έχουμε ότι είναι f Αυτό το φάρμακο είναι ήδη πολύ έμπειρο στη 

χρήση του, η τοξικότητα δεν έχει αναφερθεί στα εκατομμύρια θεραπείες 

που έχουν πραγματοποιηθεί και μπορεί να χορηγηθεί με ασφάλεια 

ακόμη και σε δόσεις πολύ πάνω από τις κανονικές (1-6). 

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ IVERMECTIN 

Αρκετές μελέτες δείχνουν ότι η ιβερμεκτίνη έχει μια αντιική δράση 

ευρέος φάσματος, έχει βρεθεί in vitro ότι έχει επίδραση κατά του 

δάγκειου πυρετού (7,8) και του HIV1 (8). Σύμφωνα με δημοσιευμένες 

μελέτες, η Ιβερμεκτίνη μπορεί να διαχωρίσει το προσχηματισμένο ΙΜΡα 

/ β1 ετεροδιμερές, υπεύθυνο για την πυρηνική μεταφορά ιικών 

πρωτεϊνικών φορτίων (8). Η πυρηνική μεταφορά ιικών πρωτεϊνών είναι 

απαραίτητη για τον κύκλο αναπαραγωγής και την αναστολή της 

αντιιικής απόκρισης του ξενιστή, οπότε η δράση στη διαδικασία 

μεταφοράς πυρηνικών μπορεί να είναι μια βιώσιμη θεραπευτική 

προσέγγιση έναντι των ιών RNA ).

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ Ιικής ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ SARS COV-2 ΜΕ 

IVERMECTIN

Η πρώτη μελέτη για την επίδραση της ιβερμεκτίνης στο COVID-19 

διεξήχθη από την Kylie Wagstaff του Ινστιτούτου Βιοϊατρικής 

Ανακάλυψης (BDI) του το 

Πανεπιστήμιο Monash στη Μελβούρνη, Αυστραλία (12). Αυτή η 

μελέτη είναι διαθέσιμη από τις 3 Απριλίου 2020 online στο 

περιοδικό Antiviral Research. Διεξήχθη in vitro σε κυτταρικές 

καλλιέργειες. Το ιικό RNA βρέθηκε να μειώνεται κατά 93% μετά 

από 24 ώρες και κατά 99,8% μετά από 48 ώρες με μία εφάπαξ 

δόση 5 mM Ιβερμεκτίνης που δόθηκε 2 ώρες μετά τη μόλυνση με 

SARS-CoV-2. Αυτό ισοδυναμεί με περίπου 5.000 φορές μείωση 

του RNA κοροναϊού σε 48 ώρες. Στις 72 ώρες δεν παρατηρήθηκαν 

περαιτέρω μειώσεις. Το IC50 της θεραπείας με Ιβερμεκτίνη 

προσδιορίστηκε ότι ήταν ~ 2mM υπό αυτές τις συνθήκες και το

Οι συγγραφείς ανέφεραν ότι δεν παρατηρήθηκε τοξικότητα σε καμία από 

τις συγκεντρώσεις που αξιολογήθηκαν. Οι συγγραφείς Δηλώνουν ότι τις συγκεντρώσεις που αξιολογήθηκαν. Οι συγγραφείς Δηλώνουν ότι 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως για τη θεραπεία των προσβεβλημένων 

πληθυσμών δεδομένου ότι η Ivermectin έχει ήδη εγκριθεί από το FDA για 

ανθρώπινη χρήση. 

ΠΡΩΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΣΗΣ IVERMECTIN ΣΕ 

COVID-19 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 704 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ 

Η πρώτη δημοσιευμένη μελέτη για τη χρήση της ιβερμεκτίνης σε 

ασθενείς με COVID-19 έχει τίτλο: «Η χρησιμότητα της ιβερμεκτίνης 

στην ασθένεια COVID-19» (14,15), διατέθηκε στο διαδίκτυο από τις 

19 Απριλίου 2020 ιστοσελίδα του γνωστού διεθνούς περιοδικού 

Antiviral Research. Πρόκειται για μια διεθνή, πολυκεντρική, μελέτη 

παρατήρησης που χρησιμοποιεί μελλοντικά συλλεγόμενα δεδομένα 

για ασθενείς που έχουν διαγνωστεί με COVID-19 μεταξύ 1ης 

Ιανουαρίου και 31 Μαρτίου,

2020. 

Χρησιμοποιήθηκε μια διεθνής, μη αναγνωρισμένη, πολλών 

πρακτορείων βάση δεδομένων για τα αποτελέσματα της υγειονομικής 

περίθαλψης που πληροί τις απαιτήσεις της FDA για τα δεδομένα που 

συλλέγει. Οι ασθενείς αντιστοιχούν σε νοσοκομειακούς ασθενείς που 

έχουν διαγνωστεί με COVID-19 επιβεβαιωμένοι με εργαστηριακή 

δοκιμή PCR.

Λαμβάνοντας συμμετέχοντες από 169 νοσοκομεία σε όλο τον κόσμο, η 

μελέτη περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό ασθενών με COVID-19 που έλαβαν 

Ivermectin: 704 και τους αντίστοιχους 704 μάρτυρες. Από τους 704 που 

έλαβαν θεραπεία με Ivermectin, το 64,1% ήταν από νοσοκομεία στη 

Βόρεια Αμερική, το 17,0% από την Ευρώπη, το 8,7% από την Ασία,

5,1% από την Αφρική, 5,0% από τη Νότια Αμερική και 0,1% από την 

Αυστραλία. Για να αποκτήσετε τα στοιχεία ελέγχου 704, το

68.230 νοσηλευόμενοι ασθενείς που δεν έλαβαν θεραπεία με 

Ivermectin. Η σύζευξη έγινε για να ταιριάξει την ηλικία, το φύλο, τη 

φυλή ή την εθνικότητα, τις συννοσηρότητες και τη βαθμολογία 

σοβαρότητας της νόσου (SOFA). Η μέση ηλικία ήταν

53,7 έτη (+/- 17 έτη). 

Ο μέσος ασθενής που έλαβε Ivermectin ήταν 150 mcg / Kg σε μία 

δόση. 

Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι, σε όσους χρειάζονταν MV, το 

ποσοστό θνησιμότητας της περίπτωσης ήταν σημαντικά χαμηλότερο σε 

ασθενείς στην ομάδα Ivermectin (7,3% έναντι 21,3%) και το γενικό ποσοστό 

θνησιμότητας περιστατικών ήταν χαμηλότερο στην ομάδα με Ivermectin (1,4 

έναντι 8,5%, ρ <0,0001). έναντι 8,5%, ρ <0,0001). 

Τα αποτελέσματα αυτής της πρώτης μελέτης είναι πολύ σημαντικά όσον αφορά 

τη μείωση της Το ποσοστό θνησιμότητας της περίπτωσης, ήταν 6,1 φορές τη μείωση της Το ποσοστό θνησιμότητας της περίπτωσης, ήταν 6,1 φορές 

χαμηλότερο σε σύγκριση με τους ασθενείς που δεν χρησιμοποίησαν Ivermectin 

(1,4 έναντι 8,5%), αυτό αφορά την Γενική Θνησιμότητα. Στην ανάλυση του 

ποσοστού θνησιμότητας περιστατικών μόνο εκείνων που χρειάστηκαν MV, η 

θνησιμότητα των περιπτώσεων μειώθηκε 2,9 φορές (7,3% έναντι 21,3%), το 

οποίο είναι επίσης σημαντικό, παρά το γεγονός ότι



Δρ. Gustavo Aguirre Chang Δρ. Gustavo Aguirre Chang Ιατρική αποφοίτησε από το UNMSM. Περού.

3 

ένα προχωρημένο στάδιο της νόσου. Πρέπει επίσης να ληφθεί 

υπόψη ότι αυτά τα αποτελέσματα έχουν επιτευχθεί με μέση δόση 

150 mcg / kg, η οποία είναι χαμηλότερη από τη συνήθη δόση των 

200 mcg / kg.

ΕΚΘΕΣΗ 247 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ COVID-19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΜΕ IVERMECTIN ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ PNEUMOLOGIST ΣΤΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΤΟΜΙΚΑΝΙΚΑ

Ο Πνευμονολόγος της Δομινικανής Δημοκρατίας, Johnny Tavárez 

Chaplain της πόλης Puerto Plata, ο οποίος έχει σχεδόν 30 χρόνια 

επαγγελματικής εμπειρίας, από τις 18 Απριλίου 2020, έδωσε 

συνεντεύξεις στα μέσα ενημέρωσης δηλώνοντας ότι χρησιμοποιούσε 

με επιτυχία το Ivermectin για τη θεραπεία ασθενών με COVID-19 

(15,16). Εξήγησε ότι η θεραπεία που εκτελείται συνίσταται στη 

χορήγηση 2 δισκίων 6 mg (12 mg Ivermectin) την ημέρα για 2 ημέρες 

(αυτό ισοδυναμεί με μια δόση ανά ημέρα μεταξύ 150 έως 200 mcg 

ανά κιλό). Και σε όσους έχουν περισσότερα από 80 κιλά, η δόση που 

δίνει είναι 3 δισκία των 6 mg (18 mg) την ημέρα για 2 ημέρες (αυτή 

ισοδυναμεί με μια δόση την ημέρα μεταξύ 150 και 225 mcg ανά κιλό) 

(16).

Ο γιατρός σημειώνει ότι η ιβερμεκτίνη που δόθηκε από τις πρώτες 

φάσεις της νόσου είναι πολύ αποτελεσματική και τα αποτελέσματα 

είναι πολύ καλά, στις περισσότερες περιπτώσεις πριν από 24 ώρες 

χωρίς συμπτώματα. Σχολίασε επίσης ότι ακόμη και περιπτώσεις με 

εμπλοκή πνευμόνων άνω του 50% ανταποκρίθηκαν πολύ καλά στη 

θεραπεία. Κανένας από τους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε θεραπεία 

δεν είχε επιπλοκές. Δεν έχει εκδηλώσει θανατηφόρα περίπτωση, οπότε 

θα επιτυγχάνεται ποσοστό θνησιμότητας 0%. Οι ανεπιθύμητες 

ενέργειες ήταν ελάχιστες, οι πιο συχνές ήταν ναυτία και γαστρική 

δυσφορία και ένας ασθενής είχε κνίδωση.

Ο γιατρός υποδεικνύει ότι 247 ασθενείς υποβάλλονται σε θεραπεία 

με Ivermectin από τις 28 Απριλίου 2020 (17), όλα με ευνοϊκά 

αποτελέσματα. Από τις 247 περιπτώσεις, περισσότερες από 100 

έχουν λάβει μόνο Ιβερμεκτίνη και στις υπόλοιπες περιπτώσεις έλαβαν 

αρχικά Υδροξυχλωροκίνη, πράγμα που δείχνει ότι σταμάτησαν από 

τότε που το φάρμακο εξαντλήθηκε στην πόλη και αυτός ήταν επίσης 

ένας από τους λόγους για να ξεκινήσετε με Ιβερμεκτίνη. Επί του 

παρόντος διεξάγουν μια έρευνα πληροφοριών για μια αναδρομική 

μελέτη. Κατά την παρακολούθηση των θεραπευόμενων 

περιπτώσεων, καμία δεν επέστρεψε περίπλοκη και είναι προφανώς 

υγιείς.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Ο ιστότοπος Clinicaltrials.gov (18) είναι μια βάση δεδομένων κλινικών 

μελετών. Από τις 04.30.20 υπάρχουν 4 μελέτες που περιλαμβάνουν το 

Ivermectin που ελπίζει να προσλάβει ασθενείς. Η πρώτη είναι μια 

διπλή-τυφλή δοκιμή που θα συνδυάσει την υδροξυχλωροκίνη με την 

ιβερμεκτίνη, η δεύτερη και η τρίτη θα συνδυάσουν τη νιταζοξαμίδη με την 

ιβερμεκτίνη και η τέταρτη είναι μια πραγματική μελέτη36 που δοκιμάζει 

διάφορα φάρμακα κατά του COVID-19.

Σε τοπικό επίπεδο, έχει εκπονηθεί ερευνητικό πρωτόκολλο για τη διεξαγωγή μελέτης για 

την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της ιβερμεκτίνης έναντι της 

υδροξυχλωροκίνης ως θεραπείας πρώτης γραμμής σε ασθενείς με λοίμωξη COVID-19. 

Αναφέρεται ότι η μελέτη θα διεξαχθεί στο Εθνικό Νοσοκομείο Edgardo Rebagliati Martins 

de EsSalud (19). Όσον αφορά τις δόσεις που θα χρησιμοποιηθούν σε αυτήν τη μελέτη, 

για ήπιες περιπτώσεις θεωρούν μια εφάπαξ δόση 300 mcg ανά Kg βάρους με άδειο 

στομάχι και για μέτριους 2 δόσεις 300 mcg ανά Kg βάρους με άδειο στομάχι κάθε 24 

ώρες. Από την άλλη πλευρά, στον ιστότοπο ενός μέσου μαζικής ενημέρωσης στην 

Αργεντινή, δημοσιεύεται το άρθρο ειδήσεων «Οι ερευνητές προωθούν ορισμένα φάρμακα 

για τη θεραπεία του COVID 19» (20), Το περιεχόμενό του δείχνει τη μελέτη που θα 

διεξαχθεί σε νοσοκομείο της Αργεντινής από μια ομάδα γιατρών. Στο σχήμα του, για 

μέτριες περιπτώσεις, η καθορισμένη δόση είναι 24 mg ή 400 mcg ανά χιλιόγραμμο που 

χορηγείται από το στόμα, σε 1 δόση. Σε σοβαρές περιπτώσεις, η ένδειξη είναι να δώσει 

24 mg. μέσω ρινογαστρικού σωλήνα. Υπολειπόμενη δόση 200 mcg ανά κιλό για ήπιες 

περιπτώσεις. Τέλος, η εταιρεία βιοτεχνολογίας MedinCell εργάζεται σε μια ενέσιμη έκδοση 

του Ivermectin μακράς δράσης για χρήση κατά της ελονοσίας. Επισημαίνουν ότι είναι 

γνωστό φάρμακο, που χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα και με λίγα 

ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Είναι πλέον προς το συμφέρον της εταιρείας να διερευνήσει 

την πιθανή αποτελεσματικότητά της έναντι του SARS CoV-2 (21). η καθορισμένη δόση 

είναι 24 mg ή 400 mcg ανά χιλιόγραμμο που χορηγείται από το στόμα, σε 1 δόση. Σε 

σοβαρές περιπτώσεις, η ένδειξη είναι να δώσει 24 mg. μέσω ρινογαστρικού σωλήνα. 

Υπολειπόμενη δόση 200 mcg ανά κιλό για ήπιες περιπτώσεις. Τέλος, η εταιρεία 

βιοτεχνολογίας MedinCell έχει εργαστεί σε μια ενέσιμη έκδοση του Ivermectin μακράς 

δράσης για χρήση κατά της ελονοσίας στο παρελθόν. Επισημαίνουν ότι είναι ένα γνωστό 

φάρμακο, που χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα και με λίγα ανεπιθύμητα 

αποτελέσματα. Είναι πλέον προς το συμφέρον της εταιρείας να διερευνήσει την πιθανή 

αποτελεσματικότητά της έναντι του SARS CoV-2 (21). η καθορισμένη δόση είναι 24 mg ή 

400 mcg ανά χιλιόγραμμο που χορηγείται από το στόμα, σε 1 δόση. Σε σοβαρές 

περιπτώσεις, η ένδειξη είναι να δώσει 24 mg. μέσω ρινογαστρικού σωλήνα. 

Υπολειπόμενη δόση 200 mcg ανά κιλό για ήπιες περιπτώσεις. Τέλος, η εταιρεία βιοτεχνολογίας MedinCell εργάζεται σε μια ενέσιμη έκδοση του Ivermectin μακράς δράσης για χρήση κατά της ελονοσίας. Επισημαίνουν ότι είναι γνωστό φάρμακο, που χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα και με λίγα ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Είναι πλέον προς το συμφέρον της εταιρείας να διερευνήσει την πιθανή αποτελεσματικότητά της έναντι του SARS CoV-2 (21). Η εταιρεία Biotech MedinCell έχει εργαστεί σε μια ενέσιμη έκδοση Ivermectin μακράς δράσης για χρήση κατά της ελονοσίας στο παρελθόν. Επισημαίνουν ότι είναι ένα γνωστό φάρμακο, που χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα και με λίγα ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Είναι πλέον προς το συμφέρον της εταιρείας να διερευνήσει την πιθανή αποτελεσματικότητά της έναντι του SARS CoV-2 (21). Η εταιρεία Biotech MedinCell έχει εργαστεί σε μια ενέσιμη έκδοση Ivermectin μακράς δράσης για χρήση κατά της ελονοσίας στο παρελθόν. Επισημαίνουν ότι είναι ένα γνωστό φάρμακο, που χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα και με λίγα ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Είναι πλέον προς το συμφέρον της εταιρείας να διερευνήσει την πιθανή αποτελεσματικότητά της έναντι του SARS CoV-2 (21).

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

IVERMECTIN 

Σε τοπικό επίπεδο, στην πόλη της Λίμα, ορισμένοι γιατροί άρχισαν 

να χορηγούν θεραπεία με Ivermectin από τα μέσα Απριλίου 2020. 

Με βάση τις προαναφερθείσες μελέτες και εμπειρίες, μια ομάδα 

γιατρών αποφοίτησε από την Προαγωγή 83 της Σχολής Ιατρική του 

San Fernando του UNMSM, όλα με περισσότερα από 27 χρόνια 

επαγγελματικής εμπειρίας, εξετάζουμε την ασφάλεια της χρήσης 

του Ivermectin. Συμφωνήθηκε ότι δεν έχουν αναφερθεί σημαντικές 

ανεπιθύμητες ενέργειες και ότι είναι σπάνιες και ήπιες. Η παρουσία 

δυσφορίας στο στομάχι ή πόνο, ζάλη, ναυτία, θολή όραση, 

διάρροια και μειωμένη όρεξη αναφέρονται συχνότερα. Στη συνέχεια 

προετοιμάστηκε ένα Πρώτο Σχήμα Θεραπείας Ιβερμεκτίνης για 

COVID-19 (βλ. Πίνακα 2).

Αυτό το Σχέδιο συμπεριλήφθηκε σε έναν ευρύτερο πίνακα που 

περιγράφει το ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ 

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ COVID-19, το οποίο διαδόθηκε τόσο στην 

ομάδα αποφοίτων Ιατρικής του UNMSM, όσο και εκτός της ομάδας. 

Με βάση την εμπειρία με τις περιπτώσεις που υποβλήθηκαν σε 

θεραπεία και με μεγαλύτερη ασφάλεια στη χρήση του Ivermectin, 

ενημερώθηκε ο Πίνακας του THERAPEUTIC PLAN, ο οποίος 

κοινοποιήθηκε σε
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Το Teresada με πολλούς περισσότερους γιατρούς, εδώ περιλαμβάνεται 

το πρόγραμμα θεραπείας Ivermectin. Μέχρι σήμερα, αρκετά MINSA, 

EsSalud και Ιδιωτικά Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας στη χώρα, καθώς 

και γιατροί στην ατομική τους πρακτική, έχουν αρχίσει να 

χρησιμοποιούν το Ivermectin στην πρώτη γραμμή Θεραπευτικής 

Δράσης κατά του COVID-19.

Πίνακας 2. ΠΡΩΤΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

IVERMECTIN ΓΙΑ ΤΟ COVID-19 

(έκδοση στις 04-22-20) 

Παρουσίαση IVERMECTIN FOR COVID-19: 

6mg / ml φιάλη. 

Γενική δοσολογία: 1 σταγόνα ανά κιλό βάρους. Γενική δοσολογία: 1 σταγόνα ανά κιλό βάρους. 

1 φορά την ημέρα για 2 ημέρες. 

Παρουσίαση: 6mg δισκία. 

Ενήλικη δόση: 2 καρτέλα. καθημερινά για 2 ημέρες.

Εάν ζυγίζει μεταξύ 80 και 110 kg: δώστε 3 καρτέλες. καθημερινά x 2 ημέρες. Εάν 

ζυγίζει περισσότερο από 110 κιλά: δώστε 4 καρτέλες. καθημερινά x 2 ημέρες. Μην το 

πάρετε μαζί με χυμούς (μειώνει την επίδρασή του), καλύτερα να το πάρετε μόνο του 

και στη συνέχεια να πάρετε ένα ποτήρι νερό. Μην το παίρνετε μαζί με φαγητό, πάρτε 

το τουλάχιστον 2 ώρες μακριά από το φαγητό (πριν και μετά).

Σε περίπτωση ιστορικού γαστρίτιδας, γαστρικής δυσφορίας, ναυτίας ή 

οποιουδήποτε άλλου λόγου για μεγαλύτερη δυσανεξία στο στόμα, δώστε τη 

δόση χωρισμένη σε 2 μέρη με διαφορά 3 ωρών, αυτό για να μειώσετε τις 

παρενέργειες (συχνότερα γαστρεντερικές) που μπορεί να προκαλέσει. Σε 

σοβαρές και κρίσιμες περιπτώσεις, στις οποίες το ιικό φορτίο είναι 

υψηλότερο και επίμονο, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχεδόν καμία 

βελτίωση μετά τη 2η δόση, συνιστάται η χορήγηση επιπλέον ημερήσιων 

δόσεων έως ότου δεν υπάρχουν συμπτώματα και εμφανή σημάδια 

πνευμονικής νόσου. , όπως δύσπνοια, ακτινογραφία ή παθολογικός 

υπέρηχος.

Στη χώρα μας, η πιο διαθέσιμη παρουσίαση είναι σε φιάλες των 6mg / ml. Σε 

αυτήν την παρουσίαση αναφέρεται ότι 30 σταγόνες ισοδυναμούν με 1 

χιλιοστόλιτρο, η οποία είναι μια διαφορά με την ισοδυναμία μεταξύ 20 

σταγόνων και 1 χιλιοστόλιτρου που αντιμετωπίζεται συνήθως με άλλα 

φάρμακα που χορηγούνται σε σταγόνες.

Κάθε σταγόνα περιέχει 200 mcg και 30 σταγόνες ισούται με 6 mg Ivermectin. 

Αυτές οι ισοδυναμίες είναι σημαντικές για να είναι σαφείς, ώστε να μην δίνουν 

χαμηλότερες ή υψηλότερες δόσεις από αυτές που αναφέρονται στο Σχέδιο.

Μια άλλη κατάσταση που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ότι, αν και σύμφωνα με ό, 

τι αναφέρεται στο μπουκάλι, θα πρέπει να αποδώσει συνολικά 150 σταγόνες, στην 

πράξη η απόδοση κυμαίνεται από 130 έως 150 σταγόνες. 

Αν δεν αποδώσει περισσότερες από 150 σταγόνες, εάν ο ασθενής ζυγίζει 

περισσότερο από 74 κιλά, με 1 φιάλη, δεν θα είναι αρκετό να συμπληρώσει τη 2η 

δόση, αλλά εάν πρόκειται για Ήπια ή Μέτρια περίπτωση χωρίς Παράγοντες 

Κινδύνου και της οποίας η εξέλιξη δεν είναι δυσμενή, είναι πολύ πιθανό ότι με την 

1η δόση η βελτίωση θα είναι σημαντική, επομένως η 2η δόση μπορεί να είναι 

μικρότερη στον αριθμό των σταγόνων από την 1η δόση (ό, τι έχει απομείνει από τη 

φιάλη).

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι ο χυμός πορτοκαλιού έχει 

αναγνωριστεί ότι μειώνει τη βιοδιαθεσιμότητα του Ivermectin από το 

στόμα (22). Επομένως, δεν πρέπει να χορηγείται με χυμό 

πορτοκαλιού ή από άλλα φρούτα, καθώς περιέχουν συστατικά που 

είναι αναστολείς ορισμένων μεταφορέων του Ivermectin και μειώνουν 

την επίδρασή τους. Ο ασθενής και η οικογένεια θα πρέπει να 

ενημερώνονται να μην λαμβάνουν αντιπυρετικά ή αντιφλεγμονώδη 

(Παρακεταμόλη ή ΜΣΑΦ), καθώς αυτά καλύπτουν τον τρόπο με τον 

οποίο εξελίσσεται η ασθένεια και δεν επιτρέπει καλή αξιολόγηση της 

απόκρισης στη θεραπεία. Οι αλληλεπιδράσεις φαρμάκων με 

βαρβιτουρικά, βενζοδιαζεπίνες, βαλπροϊκό νάτριο αναφέρονται στην 

ιατρική βιβλιογραφία, σημειώνοντας ότι δεν συνιστάται η συσχέτιση 

με τους ενισχυτές της δραστηριότητας GABA. Το αλκοόλ αυξάνει τη 

συγκέντρωση του Ivermectin στο πλάσμα.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ IVERMECTIN 

Για να υποδείξετε τις δόσεις για τη θεραπεία με ιβερμεκτίνη, η 

περίπτωση πρέπει πρώτα να ταξινομηθεί ανάλογα με τη σοβαρότητά 

της και την παρουσία ή όχι των παραγόντων κινδύνου. Με αυτές τις 

πληροφορίες το θεραπεία. 

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ανταπόκριση στη θεραπεία, αποφασίζεται 

πώς να συνεχιστεί. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Η 

πρώτη ταξινόμηση που πρέπει να γίνει είναι ανάλογα με τη σοβαρότητα 

της υπόθεσης, με πρακτικό τρόπο χειριζόμαστε τους ακόλουθους τύπους 

περιπτώσεων, από τουλάχιστον τις πιο σοβαρές:

α) Ασυμπτωματική (ή με πολύ ήπια συμπτώματα και όχι α) Ασυμπτωματική (ή με πολύ ήπια συμπτώματα και όχι 

Αναπνευστικό). 

β) Ήπια. 

γ) Μέτρια. 

δ) Σοβαρή. 

ε) Κρίσιμο. 

Ασυμπτωματικές περιπτώσεις ή με πολύ ήπια και μη αναπνευστικά συμπτώματα 

δεν δικαιολογούν τη θεραπεία με Ivermectin, ούτε και Ήπιες περιπτώσεις που δεν 

παρουσιάζουν παράγοντες κινδύνου. Για να αποφευχθεί η μη διαθεσιμότητα του 

φαρμάκου, όποτε είναι δυνατόν, η χρήση του πρέπει να προορίζεται για μέτριες, 

σοβαρές και κρίσιμες περιπτώσεις. Για να προσδιορίσετε ότι μια περίπτωση είναι 

Ήπια, το σημαντικό είναι να επιβεβαιώσετε ότι δεν παρουσιάζει δύσπνοια ή 

συμπτώματα ή σημάδια εμπλοκής των πνευμόνων.

Μέτρια περιστατικά που έχουν ήδη δύσπνοια ή αναπνευστική 

δυσχέρεια, αλλά με άσκηση (όταν ανεβαίνετε σκάλες, περπάτημα, 

μπάνιο) και έχουν αύξηση του αναπνευστικού ρυθμού, ο οποίος 

συνήθως είναι μεγαλύτερος από 22. Σε σοβαρές περιπτώσεις, η 

παρουσία οξεία αναπνευστική λοίμωξη με αμφίπλευρο πνευμονικό 

συμβιβασμό, η δύσπνοια είναι σχεδόν σταθερή ή συμβαίνει όταν 

πραγματοποιείτε δραστηριότητες με λίγη προσπάθεια, όταν μιλάτε ή 

τρέφετε. Μπορεί να παρουσιάσουν κλινικά σημάδια μυϊκής κόπωσης 

όπως ρινικό πτερυγισμό, χρήση βοηθητικών μυών (έλξη), ανισορροπία 

στο στήθος-κοιλιακό.
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Οι κρίσιμες περιπτώσεις είναι ασθενείς που πληρούν τις προϋποθέσεις 

για φροντίδα ΜΕΘ με Μηχανικό Εξαερισμό (MV). Το ιικό φορτίο σε 

σοβαρές περιπτώσεις έχει διαπιστωθεί ότι είναι 60 φορές υψηλότερο 

από ό, τι στις ήπιες περιπτώσεις. Σοβαρές περιπτώσεις εκτός από το 

υψηλότερο ιικό φορτίο, έχουν μεγαλύτερη περίοδο εξάλειψης του ιού. 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: δύο από τους κύριους παράγοντες 

κινδύνου είναι η ηλικία και το αρσενικό σεξ. Και οι πιο συχνές και 

σημαντικές συννοσηρότητες είναι η αρτηριακή υπέρταση, ο διαβήτης, η 

παχυσαρκία, οι στεφανιαίες παθήσεις, οι εγκεφαλοαγγειακές παθήσεις, 

το άσθμα, η χρόνια πνευμονική νόσος, η θρομβοεμβολική νόσος, η 

πρόσφατη σημαντική χειρουργική επέμβαση, η νεφρική ανεπάρκεια, 

μεταξύ άλλων.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΩΝ 

Την επόμενη ημέρα από την έναρξη της θεραπείας, θα πρέπει να 

αξιολογηθεί η απόκριση στη θεραπεία με Ivermectin και σύμφωνα με 

αυτό διαπιστώνεται εάν θα απαιτηθούν πρόσθετες δόσεις ή εάν 

προστίθεται ή αυξηθεί η δόση των κορτικοστεροειδών, ηπαρίνης 

χαμηλού μοριακού βάρους. (LMWH), Αντιβιοτικά ή άλλα φάρμακα. Με 

βάση την ανταπόκριση στη θεραπεία, μπορεί κανείς να εκτιμήσει το ιικό 

φορτίο. Εάν η απάντηση δοθεί εντός 12 ωρών και με την επίλυση όλων 

των συμπτωμάτων, εκτιμάται ότι το ιικό φορτίο ήταν χαμηλό.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕ COVID-19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕ 

IVERMECTIN ΣΕ ΠΕΡΟΥ

Όσον αφορά τις περιπτώσεις που αντιμετωπίστηκαν από την ομάδα Ιατρών μας 

που αποφοίτησαν από την Ιατρική Σχολή του Σαν Φερνάντο του UNMSM, μέχρι 

σήμερα υπάρχουν 36. Παρακάτω, περιγράφονται 7 από τις περιπτώσεις που 

αντιμετωπίζονται: 

Περίπτωση 1 : Αναφέρθηκε από τον Δρ. Gustavo Aguirre Chang. Ο Περίπτωση 1 : Αναφέρθηκε από τον Δρ. Gustavo Aguirre Chang. Ο 

86χρονος άνδρας, που ζει πολύ κοντά στο Νοσοκομείο Angamos στο 

Miraflores της Λίμα, με πυρετό 8 ημερών μεταξύ 38 έως 39 ° C, με 

ελεγχόμενες διαγνώσεις διαβήτη και υπέρτασης. δεν παρουσίασε 

δύσπνοια κατά την άσκηση. Έμεινε στο σπίτι εκείνες τις ημέρες 

παίρνοντας Παρακεταμόλη για πυρετό και γαργάρες 2 έως 3 φορές 

την ημέρα. Ζυγίζει 74 κιλά. Ενδείκνυται να αναστέλλει τα Αντιπυρετικά 

ώστε να μην καλύπτει την ανταπόκριση στη θεραπεία.

Την 8η ημέρα έναρξης των συμπτωμάτων πήρε 1η δόση 70 

σταγόνων στις 4μμ και καρτέλα Δεξαμεθαζόνη 1. από 4mg έως 

6pm. Στις 7 μ.μ. παρουσίασε ιδρώτες. Στις 7.30μμ δεν είχε πλέον 

πυρετό και δεν το παρουσίασε ξανά αργότερα. Στις 11 μ.μ. την ίδια 

μέρα ιδρώθηκε ξανά.

Την επόμενη μέρα ξύπνησε χωρίς δυσφορία και χωρίς πυρετό. Στις 9πμ 

πήρε τη 2η δόση, μόνο 64 σταγόνες που έμειναν από το μπουκάλι. Στις 

11:30 π.μ., τηλεφώνησε τηλεφωνικά, λέγοντας ότι αισθάνθηκε ήδη 

θεραπευμένος. Στον έλεγχο την επόμενη μέρα, δεν ανέφερε συμπτώματα.

Αυτός ο ασθενής ταξινομείται ως: α) Ήπια περίπτωση με παράγοντες 

κινδύνου και β) με πολύ γρήγορη ανταπόκριση στη θεραπεία (3,5 ώρες) 

/ χαμηλό ιικό φορτίο. Γαργάλη

Η εκτέλεση 3 φορές την ημέρα βοήθησε στη μείωση του ιικού φορτίου και αυτό 

επέτρεψε μια πολύ γρήγορη ανταπόκριση στη μείωση του πυρετού και της 

γενικής δυσφορίας. 

Περίπτωση 2 : Αναφέρθηκε από τον Δρ George Bernui Velarde. Περίπτωση 2 : Αναφέρθηκε από τον Δρ George Bernui Velarde. 

Γυναίκα 62 ετών, με HT και Ca σε θεραπεία, με 3 ημέρες με πονόλαιμο 

και πονοκέφαλο που γίνεται έντονη από τη 2η ημέρα. Την 3η ημέρα, τα 

συμπτώματα αυξάνονται και βήχες, μυαλγίες και δύσπνοια κατά την 

άσκηση και όταν μιλάμε (ο γιατρός ακούει με δύσπνοια όταν 

επικοινωνεί μαζί της). Δεν έχει αναφέρει πυρετό, είναι κατανοητό ότι 

οφείλεται στο ότι έπαιρνε 1gr. Παρακεταμόλη για έντονο πονοκέφαλο. 

Ζυγίζει 65 κιλά. Ξεκινήστε την 1η δόση Ivermectin την 3η ημέρα στις 4 

μ.μ. (60 σταγόνες). Την επόμενη μέρα, στις 9πμ, πάρτε τη 2η δόση (55 

σταγόνες) και προσθέστε 4mg δεξαμεθαζόνης. για 2 ημέρες. 

Παρουσιάζει προοδευτική κλινική βελτίωση. Μετά από 2 ημέρες από τη 

λήψη της 2ης δόσης (6η ημέρα από την έναρξη των συμπτωμάτων), 

αναφέρθηκε μόνο ήπιος πονοκέφαλος και μυαλγία, δεν υπάρχει πλέον 

δύσπνοια. Την 7η ημέρα, αναφέρει μια αίσθηση ευεξίας 8 σε κλίμακα 

από 1 έως 10.

Η υπόθεση αξιολογείται με τον Δρ. Gustavo Aguirre, ο ασθενής 

ταξινομείται ως: α) Μέτρια περίπτωση (λόγω δύσπνοιας όταν μιλάει) με 

Παράγοντες Κινδύνου και β) Με Απόκριση 70% σε 2 ημέρες και 

Σύνολο σε 7 ημέρες / Μεσαίο φορτίο Ιός. 

Περίπτωση 3 : Αναφέρθηκαν από τους Dr. Ruth Araníbar Rivero και Dr. Martín Περίπτωση 3 : Αναφέρθηκαν από τους Dr. Ruth Araníbar Rivero και Dr. Martín 

Santos Reyes. 

60χρονος άντρας με ελεγχόμενο διαβήτη. Η ασθένεια ξεκίνησε με την 

απωνία, μια μικρή αίσθηση δυσφορίας στο φάρυγγα, ελαφρά ρινική 

συμφόρηση. Χτύπησε νερό με λεμόνι και αλάτι, πήγε σε φαρμακείο 

όπου του χορηγήθηκε αντιβιοτικό με το οποίο βελτιώθηκε καθώς δεν 

υπέφερε πλέον από βραχνάδα. Την 6η ημέρα μετά την έναρξη των 

συμπτωμάτων, άρχισε να παρουσιάζει πόνο στην πλάτη που σταδιακά 

εντατικοποιήθηκε και παρουσίασε γενική δυσφορία. Από την 9η ημέρα 

μετά την έναρξη των συμπτωμάτων, παρουσιάζει εφίδρωση τη νύχτα 

(ασυνήθιστο για αυτόν), η θερμοκρασία δεν μετρήθηκε εκείνες τις 

ημέρες. Όταν δεν βελτιώθηκε, την 13η μέρα το πρωί πήγε στην κλινική 

στο SJL και δήλωσε ότι όταν εισήλθε στην κλινική είχε ένα αίσθημα 

έντονης δύσπνοιας, του έδωσαν το γρήγορο τεστ για το COVID-19, το 

οποίο βγήκε θετικό, έκαναν τομογραφία πνευμόνων που

αναφέρετε το 

Η διάγνωση της άτυπης πνευμονίας COVID-19 έναντι της γρίπης, 

υποδεικνύουν την αζιθρομυκίνη των 500mgs για 5 ημέρες και την 

παρακεταμόλη, δηλώνει ότι του είπαν ότι ο κορεσμός οξυγόνου ήταν 

καλός. Στο σπίτι ένιωθε κουρασμένος, τη νύχτα εκείνης της 13ης ημέρας 

είχε πυρετό με μασχάλη 38,5 ° C, Γλυκόζη 130 (δεν είχε πάρει το 

φάρμακό του το πρωί λόγω της βιασύνης). Ο Δρ Araníbar παρουσιάζει 

την υπόθεση στον Δρ Martin Santos και αποφασίζεται να ξεκινήσει η 

θεραπεία με Ivermectin. Ζυγίζει 78Kg, την 14η ημέρα στις 2 μ.μ. παίρνει 

την 1η δόση των 78 σταγόνων, χωρίς τροφή 2 ώρες πριν ή μετά, 

επιπλέον ενδείκνυται για 2 δόσεις δεξαμεθαζόνης των 4 mg. VO και 

συνεχίστε με την αζιθρομυκίνη.
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Στις 8 μ.μ. την ίδια μέρα, δεν είχε πλέον πυρετό και σχεδόν χωρίς ενόχληση, 

στην τηλεφωνική επικοινωνία γύρω στις 10 μ.μ. δεν παρουσίαζε βήχα ή 

δύσπνοια. 

Την επόμενη μέρα (15η ημέρα), δήλωσε ότι μετά από αρκετές ημέρες 

κοιμόταν συνεχώς από τις 12:00 έως τις 5 π.μ., δεν είχε πλέον 

πυρετό ή βήχα, σηκώθηκε για να καθαρίσει και να τακτοποιήσει λίγο 

το δωμάτιό του, δεν ένιωθε κουρασμένος, ζήτησε άδεια για μπάνιο, 

είναι ωραίο. Στις 11:00 π.μ. πάρτε τη 2η δόση Ivermectin για να 

ολοκληρώσετε τη θεραπεία.

Αναθεωρώντας, έχουμε ότι αυτός ο ασθενής ταξινομείται ως: 

α) Μέτρια θήκη (για παρουσίαση της Δυσπνίας) με παράγοντες κινδύνου και 

β) με ταχεία Απόκριση στη θεραπεία (6 ώρες) / Ήπιο έως μέτριο ιικό φορτίο. β) με ταχεία Απόκριση στη θεραπεία (6 ώρες) / Ήπιο έως μέτριο ιικό φορτίο. 

Η γαργάρες που έκανε έκανε τον βοήθησε να μειώσει το Viral Load του, το 

οποίο με τη σειρά του επέτρεψε μια γρήγορη απόκριση στη μείωση του 

πυρετού και άλλων συμπτωμάτων.

Περίπτωση 4 : Αναφέρεται από τον Δρ. Fernando Zarzosa Salcedo Περίπτωση 4 : Αναφέρεται από τον Δρ. Fernando Zarzosa Salcedo 

70χρονη γυναίκα, διαγνωσμένη με ήπια βρογχεκτασία, ξεκινά 

συμπτώματα με πυρετό και γενική δυσφορία, μετά από 6 ημέρες 

δύσπνοια, πόνο στο στήθος και υψηλότερο πυρετό τη νύχτα, 

Την 8η ημέρα της έναρξης των συμπτωμάτων πάρτε την 1η δόση, 80 

σταγόνες και την επόμενη μέρα πάρτε τη 2η δόση των 65 σταγόνων (η οποία 

έφτασε από τη φιάλη). Μετά τη 2η δόση ο πυρετός μειώθηκε, η δύσπνοια 

επιμένει, αλλά έχει βελτιωθεί. Λέει ότι αισθάνεται καλύτερα.

Την 10η ημέρα, η θερμοκρασία είναι 38 ° C και κάποια γενική 

δυσφορία. 

Η υπόθεση αξιολογείται με τον Δρ. Gustavo Aguirre, ταξινομείται ως: 

α) Μέτρια έως σοβαρή περίπτωση με παράγοντες κινδύνου και β) 

Με απόκριση 70% σε 2 ημέρες / Υψηλό ιικό φορτίο και επιμονή. 

Υποδεικνύονται 2 επιπλέον δόσεις Ivermectin.

Περίπτωση 5 : Αναφέρθηκε από τον Δρ Miguel Zapata Rojas. Άνδρας Περίπτωση 5 : Αναφέρθηκε από τον Δρ Miguel Zapata Rojas. Άνδρας 

60 ετών, με παχυσαρκία, Βάρος: 86 κιλά, με πυρετό 5 ημερών μεταξύ 

38 έως 39 ° C, με βήχα, πονόλαιμο, αρχίζει να παρουσιάζει δύσπνοια 

την 5η ημέρα που αυξάνεται προοδευτικά. Είναι

οδήγησε σε το 

Έκτακτη ανάγκη εθνικού νοσοκομείου, όπου γίνεται δεκτός με 

διάγνωση διάγνωσης πνευμονίας COVID-19 και οξείας αναπνευστικής 

αποτυχίας, του χορηγείται οξυγόνο. Κατά την εισαγωγή, παίρνει την 1η 

δόση των 80 σταγόνων Ivermectin. Στις 7 ώρες, πραγματοποιήθηκε 

τομογραφία, δείχνοντας διμερείς πνευμονικές διηθήσεις. Η θετική 

δοκιμή PCR επιβεβαιώθηκε. Έχει ανάλυση από 04.24.20 = Dimer D 

1.12, DHL: 521, PCR: 362, HB: 11.8, PLAQ:

349, LEUC: 17.020 (EOS: 0%, LIF: 10%, ABAST. 0%). 

Και από 04.28.20 = D-dimer 0,62, DHL: 482, PCR: 

186, HB: 11.8, PLAQ: 413, LEUC: 9.850 (ABAST. 0%). Φεριτίνη; 1.650, 

FA: 114, GCTP: 373, CPK: 95 Την ημέρα μετά την εισαγωγή του στο 

νοσοκομείο (6η ημέρα από την έναρξη των συμπτωμάτων) έλαβε τη 2η 

δόση το πρωί αποτελούμενη από 70 σταγόνες (ό, τι είχε απομείνει από τη 

φιάλη). Παρουσιάζει προοδευτική κλινική βελτίωση, μειώνοντας 

σημαντικά τη δύσπνοια και δεν χρειάζεται πλέον οξυγόνο

μετά από 2 ημέρες από την έναρξη. Όμως, τις ημέρες 9 και 10 από την 

έναρξη των συμπτωμάτων, παρουσίασε επεισόδια Dyspnea με μειωμένο 

κορεσμό οξυγόνου μεταξύ 92 έως 94% και σε μια περίπτωση μετά την 

άσκηση έφτασε το 84%.

Η υπόθεση αξιολογείται με τον Δρ. Gustavo Aguirre, ταξινομείται ως: 

α) Σοβαρή περίπτωση με παράγοντες κινδύνου και β) Με απόκριση 

70% σε 2 ημέρες και 75% σε 9 ημέρες / Υψηλό ιικό φορτίο και 

επιμονή, με βελτίωση στην πρώτη ημέρες μετά από 2 δόσεις 

Ivermectin, αλλά χωρίς επίλυση των συμπτωμάτων. Υποδεικνύονται 

2 επιπλέον δόσεις Ivermectin, για τον τερματισμό του φερόμενου 

επίμονου ιού. Ενδείκνυται η 3η και η 4η δόση των 129 σταγόνων, 

αυτό είναι 300 mcg / kg, συνιστάται να το πάρετε σε 2 μέρη. Μετά την 

4η δόση, παρουσιάζει κλινική βελτίωση, ο κορεσμός του O2 

κυμαίνεται μεταξύ 92% και 94% και ο ασθενής εκδηλώνεται καλά.

Περίπτωση 6 : Αναφέρθηκε από τον Δρ. Manuel Yui Cerna. Ένας 83χρονος Περίπτωση 6 : Αναφέρθηκε από τον Δρ. Manuel Yui Cerna. Ένας 83χρονος 

άνδρας, με διάγνωση αδενώματος προστάτη με χειρουργική θεραπεία που 

αναβλήθηκε από την κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αναφέρεται στην παρουσία 

πυρετού, βήχα και γενικής αδιαθεσίας για 7 ημέρες. Πήγε σε έναν ιδιωτικό 

γιατρό την 3η ημέρα έναρξης των συμπτωμάτων και του δόθηκε συνταγή για 

πενικιλίνη x 3 ημέρες, επιδεινώνεται και προστίθεται δύσπνοια από την 6η 

ημέρα. Την 7η ημέρα πηγαίνει στο Νοσοκομείο de VES (περιοχή όπου ζει), και 

του λένε ότι, λόγω της πολύ κακής του κατάστασης, πρέπει να πάει στο Εθνικό 

Νοσοκομείο, η οικογένεια αναφέρει ότι επιλέγει να μην τον πάει στο Εθνικό 

Νοσοκομείο. Το μέλος της οικογένειας επικοινωνεί με τον Δρ Yui, ο οποίος 

δηλώνει ότι ξεκινά με το Ivermectin. Ζυγίζει 70 κιλά, οπότε όλες οι δόσεις που 

του δόθηκαν ήταν 70 σταγόνες. Με απόφαση του ασθενούς και των συγγενών 

τους, επιλέγουν να προσπαθήσουν να κάνουν τη θεραπεία στο σπίτι. Πάρτε 

την 1η δόση την 7η ημέρα στις 9 μ.μ. Η 2η δόση λαμβάνεται την επόμενη μέρα 

στις 10πμ (8η ημέρα από την έναρξη των συμπτωμάτων) και το απόγευμα ο 

πυρετός σταματά και η δύσπνοια μειώνεται.

Την επόμενη μέρα, 9η ημέρα, πραγματοποιήθηκε ακτινογραφία 

θώρακος, δείχνοντας διμερή πνευμονική διήθηση με συμμετοχή 

περίπου 35% των πνευμονικών πεδίων.

Η υπόθεση εξετάζεται με τον Δρ. Gustavo Aguirre, ταξινομείται ως: 

α) Σοβαρή έως κρίσιμη περίπτωση με παράγοντες κινδύνου και β) 

Με απόκριση 70% σε 2 ημέρες και 80% σε 4 ημέρες / Υψηλό ιικό 

φορτίο και επίμονο και ο οποίος έχει ανταποκριθεί στη θεραπεία με 

Ivermectin, δεν έχει πλέον πυρετό, αλλά διατηρείται η εμπλοκή της 

δύσπνοιας και των πνευμόνων που αποδεικνύεται από την 

ακτινογραφία. Η Οικογένεια ζητά να συνεχίσει τη διαχείριση του 

σπιτιού, αλλά εξηγείται ότι πρέπει να είναι υπό τον τρόπο της 

Οικιακής Νοσηλείας, δηλαδή με παροχή οξυγόνου και με 

συχνότερους ιατρικούς ελέγχους. Συνάγεται το συμπέρασμα ότι για 

τη μείωση του πνευμονικού συμβιβασμού και του ιικού φορτίου θα 

απαιτηθούν τουλάχιστον 2 ακόμη δόσεις, επιπλέον ενδείκνυται 

Corticoides και Azithromycin. Την 11η ημέρα, την ημέρα μετά την 

4η δόση, είχε ακόμα δύσπνοια και ανέφεραν μικρή διάρροια.
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μεταξύ 90 έως 92% χωρίς οξυγόνο και με φαρμακευτικό οξυγόνο 

αυξάνεται στο 98%. Εφαρμόζεται η 1η αμπούλα Enoxaparin, 

συνεχίζεται με δόση 50 mg Prednisone PO και γαργάρες. Πάρτε την 

5η δόση Ivermectin, υποδεικνύονται 100 σταγόνες αντί για 70 (300 

mcg / kg), ενδείκνυται να το πάρετε σε δύο μέρη, για να αναφέρετε ότι 

είχατε διάρροια κατά τη διάρκεια της ημέρας και για να μειώσετε τις 

ανεπιθύμητες ενέργειες. Αναφέρουν ότι 8 άτομα ζουν στο σπίτι, τους 

καθοδηγείται να αερίζουν και να απολυμαίνουν τα οικιακά 

περιβάλλοντα. Αναμένεται η ακτινογραφία ελέγχου. Μετά από την 5η 

δόση βελτιώνεται ο κορεσμός οξυγόνου σε 93 έως 94%.

Αυτή η περίπτωση, μέχρι σήμερα, είναι η μόνη στην οποία απαιτείται να 

δοθούν 5 δόσεις, γίνεται κατανοητό από τη σοβαρότητα που η νόσος έφτασε 

όταν δεν έλαβε συγκεκριμένη θεραπεία και για την οποία ενδείκνυται να πάει 

σε Εθνικό Νοσοκομείο για να εισαχθεί. Μετά τη 2η δόση, ο πυρετός 

σταμάτησε, αλλά παρέμεινε δύσπνοια. Υποτίθεται ότι απαιτούνται 

περισσότερες ημέρες Ivermectin για τη μείωση του υψηλού ιικού φορτίου και 

ότι έχουμε παρατηρήσει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετές ακόμη 

ημέρες σε σοβαρές και κρίσιμες περιπτώσεις.

Περίπτωση 7 : Αναφέρθηκε από τον Δρ Eduardo A. Castillo Saavedra. Περίπτωση 7 : Αναφέρθηκε από τον Δρ Eduardo A. Castillo Saavedra. 

Ένας 58χρονος άνδρας ασθενής άρχισε να αρρωσταίνει στις 13 Απριλίου 

με γενική δυσφορία, πόνο στο σώμα κυρίως από μεγάλες αρθρώσεις. 

Ημέρα 2: προστίθεται πυρετός σε κορυφές 38,4 έως 39,6 ° C, Προστίθεται 

διάρροια 3ης ημέρας, ξεκινά η απομόνωση, χορηγείται θεραπεία με 

παρακεταμόλη 4 gr. καθημερινά και ενυδάτωση κατ 'απαίτηση. Ημέρα 4: 

Προστίθεται ναυτία.

Ημέρα 5: Η διάρροια σχετίζεται με τον τενεσμό, 2 εμετούς, ο 

πυρετός γίνεται συχνότερος. Προστίθεται ξηρός βήχας

Ημέρα 6: ξαφνικός πόνος στο στήθος την αυγή. Ξεκινά με FR: 30-32 

σ.α.λ. και κορεσμό 92%, μεταφέρεται στο HNERM όπου πραγματοποιείται 

μια γρήγορη δοκιμή, η οποία βγαίνει μη αντιδραστική. Η κάλυψη ξεκινά με 

την αζιθρομυκίνη 500 mg / ημέρα και σας στέλνουν σπίτι με θεραπεία 

εξωτερικών ασθενών.

Ημέρα 7: πάρτε την αζιθρομυκίνη 2η δόση, συνεχίζεται με παρακεταμόλη, 

αυξάνει την αναπνευστική δυσκολία με μικρές προσπάθειες (βούρτσισμα 

των δοντιών). Οι ρωγμές εμφανίζονται στην αριστερή βάση.

Ημέρα 8: 3η δόση αζιθρομυκίνης, η δύσπνοια είναι μεγαλύτερη μέχρι να 

ξεκουραστεί. Προστίθενται διαδρομές, κορεσμός O2 (SatO2): 89%, 

προστίθενται κροτάλια στη δεξιά βάση. Οι πυρετώδεις ακίδες υποχωρούν. η 

διάρροια και ο εμετός επιμένουν (2 ευκαιρίες). Μεταφέρεται στο Εθνικό 

Νοσοκομείο, το αποτέλεσμα του Μοριακού Ελέγχου (PCR) του είναι Θετικό, 

συνεχίζει σε παρατήρηση έκτακτης ανάγκης με διάγνωση πνευμονίας. 

Ξεκινά η θεραπεία με οξυγόνο fiO2 χαμηλής ροής: 40% με CBN.

Ημέρα 9: Η οικογένεια με δική της πρωτοβουλία δίνει Ivermectin 90 σταγόνες 

(το 2ο μπουκάλι παραμένει στην τσέπη του ασθενούς με την ένδειξη να το 

πάρει μετά από 24 ώρες, αλλά δεν ακολουθείται). Σε παρατήρηση έκτακτης 

ανάγκης ξεκινούν την υδροξυχλωροκίνη,

Ενοξαπαρίνη, συνεχής με 

Η αζιθρομυκίνη και περνά το Venturi στο FiO2 100% 

Ημέρα 10: AGA: Κλίση κυψελιδικού-αρτηριακού οξυγόνου: PaO2 / 

FiO2 (PaFiO2): 308, SatO2 95% με μάσκα Venturi στο Fio 100%. 

Μεταβείτε στο Priority II στο CELIM. Λαμβάνονται εργαστηριακά 

αποτελέσματα: LDH: 680, Ferritin το 1993, Lymphopenia 645. Το 

CT έδειξε CORADS 6.

Ημέρα 13 (26 Απριλίου): τη νύχτα η Οικογένεια σας δίνει τη 2η δόση 

Ιβερμεκτίνης, σας δίνουν ολόκληρο το περιεχόμενο 1 φιάλης που ισοδυναμεί 

με 30 mg (150 σταγόνες). Ημέρα 14: Το PaFi πέφτει στο 211, αποφασίζεται η 

καταστολή με την αλοπεριδόλη, ξεκινά η προφορά. Ημέρα 15: Το SatO2 είναι 

100% με MV, πηγαίνει σε CBN 5 λίτρα, αρχίζει να ανέχεται τη λήψη τροφής. 

Το AGA δείχνει αυξημένο PaFiO2.

Ημέρα 16: Συνεχίστε στην προφορά, με Sat02: 97%, πηγαίνετε στο CBN με 4 

λίτρα, ξεκινήστε να μιλάτε χωρίς δύσπνοια. Ημέρα 17: Χαμηλή CBN έως 1 λίτρο: 

με Sat02: 98% σε ηρεμία, μπορείτε να πάτε στο μπάνιο χωρίς αποκορεσμό, 

τρώτε κανονικά, τρώτε όλο το φαγητό σας.

Ημέρα 18: Πολύ ευνοϊκοί εργαστηριακοί έλεγχοι. Η ταχεία δοκιμή 

για COVID οδηγεί σε θετικά IgM και IgG.

Ημέρα 19: απολύθηκε από το Εθνικό Νοσοκομείο, ανακτήθηκε. 

Εκτός από τις περιπτώσεις που αντιμετώπισε η ομάδα Ιατρών μας 

που αποφοίτησε από το UNMSM, σε μια ραδιοφωνική συνέντευξη 

(23), ο Καρδιολόγος Walter Mogrovejo δήλωσε ότι έχει θεραπεύσει 

12 ασθενείς με Ivermectin, με ευνοϊκή ανταπόκριση σε όλους και 

δεν ανέφερε θανατηφόρες περιπτώσεις στις οποίες έλαβε 

θεραπεία. Δήλωσε ότι «κανένας ασθενής δεν ανέφερε ότι δεν ήταν 

ευεργετικός» και ότι η χρήση του Ivermectin είναι πολύ ασφαλής. Ο 

γιατρός ανέφερε ότι αφού έλαβε την επικοινωνία από 3 ασθενείς 

που έλαβαν θεραπεία με Ivermectin από τον Δρ Gil Malca, 

ξεκίνησε τη δική του εμπειρία. Δήλωσε επίσης ότι οι γιατροί Antonio 

Camargo και Oliva έχουν επίσης αντιμετωπίσει επιτυχώς ασθενείς 

με Ivermectin. Προσθέτοντας αυτούς που υποβλήθηκαν σε 

θεραπεία από τους προαναφερθέντες γιατρούς, προσθέτουν 46 

ασθενείς. Εξετάζοντας τις περιπτώσεις που αντιμετωπίστηκαν 

τοπικά με Ivermectin, πρέπει να το κάνουμε μέχρι σήμερα,

Το ποσοστό των ασθενών που χρειάζονταν ICU ή / και Μηχανικός 

Εξαερισμός ήταν 0%. Στατιστικά, ο αριθμός των ασθενών που 

έλαβαν θεραπεία είναι λίγος, αλλά είναι προφανές ότι η χρήση του 

Ivermectin έχει ως αποτέλεσμα μια πολύ σημαντική μείωση του 

ποσοστού θνησιμότητας. Θα πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι 

παρατηρήθηκε σταδιακή έλλειψη του φαρμάκου στα φαρμακεία, η 

οποία αναμένεται να συνεχίσει να εμφανίζεται καθώς 

αποκαλύπτονται τα ευνοϊκά αποτελέσματα της χρήσης του.
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Πίνακας 3 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ V ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

IVERMECTIN 

Προσθέτοντας τις αναφερόμενες περιπτώσεις, μέχρι σήμερα 

1.000 περιπτώσεις αντιμετωπίστηκαν παγκοσμίως (704 από την πολυκεντρική μελέτη, 

247 στη Δομινικανή Δημοκρατία και τουλάχιστον 82 περιπτώσεις στο Περού). 

Καθώς είναι ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται ευρέως τα τελευταία 40 

χρόνια, χωρίς αναφορά σημαντικών περιπτώσεων τοξικότητας και 

αναφέρονται μόνο μικρές ανεπιθύμητες ενέργειες, γεγονός που δίνει 

ασφάλεια στη χρήση του, και ενόψει της υψηλής σοβαρότητας στην οποία 

μπορεί να προχωρήσει η νόσος COVID -19, 

με το επακόλουθο 

Η απαίτηση VM και το υψηλό ποσοστό θνησιμότητας της περίπτωσης 

που συνεπάγεται αυτή η κατάσταση, δικαιολογείται η συμπερίληψη 

της Ivermectin στο Θεραπευτικό Σχέδιο για το COVID-19. 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ IVERMECTIN 

Με βάση την εμπειρία με τις περιπτώσεις που αντιμετωπίστηκαν, 

προετοιμάζεται ένα νέο σχήμα θεραπείας Ivermectin. 

Σε ήπιες και μέτριες περιπτώσεις, η απόκριση στη θεραπεία 

παρατηρήθηκε με τη συνήθη μέση δόση 200 mcg ανά kg βάρους. 

Σε ήπιες περιπτώσεις, εντός 8 ωρών μετά την 1η δόση, πρέπει να 

αρχίσει η μείωση του πυρετού, της γενικής δυσφορίας, της 

δύσπνοιας και από μόνη της τυχόν συμπτωμάτων που έχει 

παρουσιάσει το COVID-19 πριν από τη λήψη. η 1η δόση 

θεραπείας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εκτιμάται ότι το ιικό φορτίο 

ήταν χαμηλό, παρατηρώντας ότι βοηθά στη μείωση του φορτίου.

Ιός γαργάρες με αλάτι κατά την πρώτη εβδομάδα της ασθένειας. 

Σε μέτριες και σοβαρές περιπτώσεις, η μείωση του πυρετού, της γενικής 

κακουχίας και της δύσπνοιας συμβαίνουν εντός 12 έως 48 ωρών. 

Εάν η ανταπόκριση είναι μερική μόνο μετά τις 2 δόσεις Ivermectin, το 

ιικό φορτίο εκτιμάται ότι είναι υψηλό. Σε σοβαρές και κρίσιμες 

περιπτώσεις, έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχει βελτίωση μεταξύ 65 και 85% 

εντός 48 ωρών, σε ορισμένες περιπτώσεις είναι απαραίτητο να δοθούν 

περισσότερες δόσεις για περισσότερες ημέρες.

Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει το Νέο Θεραπευτικό Σχέδιο σύμφωνα με 

το Βαθμό Σοβαρότητας και Απόκρισης στη Θεραπεία. 

Αυτό το νέο σχήμα έχει συμπεριληφθεί στην τελευταία ενημέρωση του 

μεγαλύτερου πίνακα στον οποίο περιγράφεται το ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ 

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ COVID-19 και το οποίο 

επισυνάπτεται ως Παράρτημα σε αυτό το έγγραφο.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΡΥΘΜΙΣΟ ΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ VM 

Από την εμπειρία των περιπτώσεων που αντιμετωπίστηκαν τοπικά με 

Ivermectin, και οι οποίοι έλαβαν την 1η δόση Ivermectin, το πολύ τη 2η 

ημέρα της Νοσηλείας τους, κανένας δεν προχώρησε να απαιτήσει MV ή 

πέθανε, αυτό δείχνει ότι θα είχε μεγάλο αντίκτυπο στην τη μείωση του 

ποσοστού θνησιμότητας και την απαίτηση του MV το γεγονός ότι 

ενσωματώνεται η χρήση του Ivermectin σε όλες τις Ήπιες και Μέτριες 

περιπτώσεις, προτού προχωρήσουν σε σοβαρή νόσο. Σε περιπτώσεις 

που έχουν ήδη παρουσιαστεί ως σοβαρές και κρίσιμες περιπτώσεις, με 

τον ίδιο τρόπο είναι απαραίτητο να καταφύγουμε στην ένδειξη
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Η ιβερμεκτίνη, δεδομένου ότι έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχει άμεση 

σχέση μεταξύ του ιικού φορτίου και της σοβαρότητας της νόσου, 

επομένως είναι πολύ πιθανό ότι η ιβερμεκτίνη, σε αυτές τις 

προχωρημένες περιπτώσεις της νόσου, θα έχει σημαντικό αντίκτυπο 

στο ποσοστό θνησιμότητας . 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει σχεδόν κανένας κίνδυνος στη χρήση του Ivermectin, 

συνιστάται να επισημοποιηθεί η συμπερίληψή του στην πρώτη θεραπευτική 

γραμμή δράσης για το COVID-19, για τη μείωση του ιικού φορτίου και της 

αντιγραφής. 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

• Να κατευθύνει τις υλικοτεχνικές διαδικασίες για να εγγυηθεί τον 

εφοδιασμό της Ιβερμεκτίνης στα Υγεία της χώρας, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων του Πρώτου Επιπέδου Φροντίδας, 

με σκοπό τη διευκόλυνση της έναρξης της θεραπείας σε Ήπιες 

περιπτώσεις με Παράγοντες Κινδύνου, Μέτριους και σε αυτούς που 

είναι ξεκινώντας σοβαρά συμπτώματα και πριν προχωρήσουν σε 

σοβαρές και κρίσιμες περιπτώσεις που απαιτούν παραπομπές για 

νοσηλεία. 

• Για καλύτερη προμήθεια και διανομή της ιβερμεκτίνης σε εθνικό επίπεδο, 

οι αγορές που πρέπει να πραγματοποιηθούν θα πρέπει κατά προτίμηση 

να περιλαμβάνουν την παρουσίαση σε δισκία, καθώς αυτά έχουν 

μικρότερο βάρος από τις φιάλες, είναι ευκολότερο να μεταφερθούν και 

δεν είναι εύθραυστα υλικά όπως αυτά των τα βάζα. 

• Συνιστάται ο συντονισμός με τις Φαρμακευτικές Εταιρείες και τα 

Ιδρύματα για να διασφαλιστεί η συνέχεια της προσφοράς που 

είναι απαραίτητη για την κάλυψη της ζήτησης αυτού του 

φαρμάκου από τη χώρα. 
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