
 

IVERMECTİN'İN COVID-19 İÇİN İLK TEDAVİ EYLEM ÇALIŞMASINA DAHİL 

OLMASI 

Gustavo Aguirre Chang kullanımı ile Mortalite Oranında çok önemli bir azalma olduğu bildirildi. Doktor, 

Yönetim ve İş Sağlığı Yüksek Lisans Programları ile UNMSM'den mezun oldu. Lima, Peru. 2 Mayıs 2020.

ÖZET 

COVID-19'da Ivermectin kullanımına ilişkin mevcut kanıtlar gözden geçirilmiştir. Yerel düzeyde tedavi edilen vakalar hakkında da 

bir rapor hazırlanmaktadır.

Antiviral Research dergisinde son zamanlarda yayınlanan bir araştırma, dünyadaki 169 hastaneden katılımcı aldı, bu 

çalışma Ivermectin ile tedavi edilen çok sayıda hastayı içeriyor: 704 ve bunlara karşılık gelen 704 kontrol. Ivermectin 

kullanan hastalar, Ivermectin kullanmayan hastalara göre 6.1 kat daha azdı (% 1.4'e karşı% 8.5, p <0.0001). 

Dominik Cumhuriyeti'nde, Pulmonolog J. Tavares, Ivermectin'li 247 hastayı tüm vakalarda olumlu bir yanıtla tedavi ettiğini 

ve ölümcül bir vaka bildirmediğini bildirdi. 

Benzer şekilde, yerel düzeyde, bugüne kadar pek çok belgelenmiş vaka olmamasına rağmen, vaka ölüm oranı% 0 

olmuştur ve ayrıca Ivermectin ile tedavi edilen vakaların% 100'ünde, tedaviye başladıktan sonraki 48 saat içinde ateş ve 

hastalıkların giderilmesi. 

Lokal olarak tedavi edilen hastaların deneyimlerine dayanarak hazırlanan Önem Derecesi ve Tedaviye Yanıt'a göre Yeni 

Bir Terapötik Şema sunulmaktadır. 

Son bölümde, Ivermectin kullanımının Risk-Faydası hakkında bir değerlendirme yapılmıştır, kullanımında neredeyse hiçbir risk 

olmadığından, COVID-19 için terapötik eylemin ilk satırına dahil edilmesinin resmileştirilmesinin önerildiği sonucuna varılmıştır. 

Son olarak, esas olarak ülke genelindeki Sağlık Kuruluşlarındaki arz ile ilgili tavsiyeler verilmektedir. 

Mevcut COVID-19 Pandemisi ile karşı karşıya kalındığında, her 

gün verilen bilimsel kanıtları ve klinik deneyimleri yaymak gerekir 

ve bunlara dayanarak, Terapötik Planlarımız ve Şemalarımız 

güncellenmelidir. 

KAPAK-19 İÇİN TERAPÖTİK PLAN 

COVID- vakalarında otopsi sonuçları

19 alveollerde Diffüz Alveoler Hasar (DAD) ve hiyalin 

membranların meydana geldiğini göstermiştir. Şiddetli Akut 

Solunum Sendromu'nun (SARS) her iki karakteristik bulgusu da 

vardır; pulmoner tromboemboli, SARS Cov-1 olgularının Patolojik 

Anatomi çalışmalarında bulunanlara kıyasla. Bu, SARS Cov 

enfeksiyonunun Patofizyolojik Aşamalarını daha iyi anlamamıza 

izin verdi.

2, 3 ana etki alanı ile bir Terapötik Plan oluşturulması (Tablo 1). 

Tablo 1. COVID-19 İÇİN TERAPÖTİK PLAN 

TERAPÖTİK PLANIN EYLEM HATLARI 

1) YÜKÜ AZALTIN VE VİRAL TEKRARLAMA 1) YÜKÜ AZALTIN VE VİRAL TEKRARLAMA 

2) HİPERKOAGÜRLÜĞÜ AZALTIN VE 2) HİPERKOAGÜRLÜĞÜ AZALTIN VE 

TROMBOFİLİ. 

3) KENDİNE BAĞIMSIZLIĞI VE SIRLARI AZALTIN. 3) KENDİNE BAĞIMSIZLIĞI VE SIRLARI AZALTIN. 

COVID19 için İlk Terapötik Eylem Hattı, Viral Yükü ve 

Replikasyonu azaltmayı amaçlamaktadır ve erken tedavi bu 

seviyede çok önemlidir. Bugüne kadar elde edilen kanıtlar çeşitli 

terapötik alternatiflerden bahsetmektedir. Bu belgede, Ölümcüllük 

Oranını ve Mekanik Havalandırma ihtiyacını (MV) azaltmada elde 

edeceği tahmin edilen önemli etki nedeniyle Ivermectin ile 

ilgileneceğiz.
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IVERMECTIN KULLANIMININ ARKA PLANI VE GÜVENLİĞİ

İvermektin, DSÖ tarafından FDA tarafından onaylanan temel bir 

ilaç olarak kabul edilen bir antiparazitiktir. ABD'den ve neredeyse ilaç olarak kabul edilen bir antiparazitiktir. ABD'den ve neredeyse 

40 yıldır dünya çapında insanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. 

2008'e kadar, Afrika, Latin Amerika ve Yemen'de Onkoksikyazinin 

ortadan kaldırıldığı ve 2009 yılında DSÖ tarafından insanlığın 

zaferi olarak kabul edilen 68 milyondan fazla insana 2.000 milyona 

yakın tablet uygulandı. sıkıntı karşısında. Bu nedenle insanlarda 

kullanımı yaygın olarak bilinen bir ilaçtır, deneysel bir ilaç değildir, 

patent içermez, kolayca elde edilebilir, güvenliği yüksektir, 200 

mcg'lik normal dozda çok iyi tolere edilir. kilo başına düşen ve her 

zamanki dozları ikiye katlayan dozlarda verildiğinde bile ilgili hiçbir 

yan etki bildirilmemiştir (1,2,3). Kısacası, bunun bir f Bu ilaç yan etki bildirilmemiştir (1,2,3). Kısacası, bunun bir f Bu ilaç 

kullanımında zaten çok deneyimlidir, yapılan milyonlarca tedavide 

toksisite bildirilmemiştir ve normal olanların çok üzerinde dozlarda 

bile güvenle verilebilir (1-6). 

IVERMECTİN'İN ANTİVİRAL AKTİVİTESİ 

Birçok çalışma, Ivermectin'in geniş spektrumlu bir antiviral 

aktiviteye sahip olduğunu, in vitro olarak Dang (7,8) ve HIV1 (8) 'e 

karşı bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Yayınlanan çalışmalara 

göre, Ivermectin, viral protein yüklerinin nükleer taşınmasından 

sorumlu olan önceden oluşturulmuş IMPa / β1 heterodimerini 

birbirinden ayırabilir (8). Viral proteinlerin nükleer taşınması, 

replikasyon döngüsü ve konağın antiviral yanıtının inhibisyonu için 

gereklidir, bu nedenle nükleer taşıma işlemine etki etmek RNA 

virüslerine karşı uygun bir terapötik yaklaşım olabilir (8,10,11) ).

SARS COV-2'nin VİRAL REPLİKASYONUNUN IVERMECTİN 

İLE İNDİRİM

Ivermectin'in COVID-19 üzerindeki etkisi üzerine ilk çalışma, 

Biyomedikal Keşif Enstitüsü (BDI) 'den Kylie Wagstaff tarafından 

yürütülmüştür.  

Monash Üniversitesi, Melbourne, Avustralya (12). Bu çalışma 3 

Nisan 2020 tarihinden itibaren Antiviral Research dergisinde 

çevrimiçi olarak yayınlanabilir. Hücre kültürlerinde in vitro olarak 

gerçekleştirilmiştir. SARS-CoV-2 enfeksiyonundan 2 saat sonra 

verilen 5 mM'lik tek bir 5 mM doz Ivermektin ile viral RNA'nın 24 

saat sonra% 93 ve 48 saat sonra% 99.8 azaldığı bulundu. Bu, 48 

saat içinde koronavirüs RNA'sında yaklaşık 5.000 kat azalmaya 

eşittir. 72 saatte daha fazla azalma gözlenmedi. Ivermectin 

tedavisinin IC50 değerinin bu koşullar altında ~ 2mM olduğu 

belirlenmiştir.

Yazarlar, değerlendirilen konsantrasyonların hiçbirinde toksisite 

gözlenmediğini bildirmişlerdir. Yazarlar Ivermectin, FDA tarafından gözlenmediğini bildirmişlerdir. Yazarlar Ivermectin, FDA tarafından 

insan kullanımı için zaten onaylandığından, etkilenen 

popülasyonları tedavi etmek için yaygın olarak kullanılabileceğini 

belirtiyorlar. 

COVID-19'DA IVERMECTIN KULLANIMININ İLK YAYINLANMIŞ 

ÇALIŞMASI DÜNYA ÇAPINDA 704 OLGU DAHİL 

COVID-19 hastalarında Ivermectin kullanımıyla ilgili yayınlanmış ilk 

çalışma şu şekildedir: “COVID-19 Hastalığında Ivermectin'in 

Yararlılığı” (14,15), 19 Nisan 2020 tarihinden itibaren tanınmış 

uluslararası dergi Antiviral Research'ün web sitesi. Bu, 1 Ocak - 31 

Mart tarihleri arasında COVID-19 tanısı konan hastalar hakkında 

prospektif olarak toplanan verileri kullanan uluslararası, çok 

merkezli, gözlemsel bir çalışmadır.

2020. 

Topladığı veriler için FDA gerekliliklerini karşılayan uluslararası, 

tanımlanamayan, çok kurumlu bir sağlık hizmeti veritabanı 

kullandık. Hastalar PCR laboratuvar testi ile doğrulanan COVID-19 

tanısı konulan hastaneye yatırılan hastalara karşılık gelir.

Dünyanın dört bir yanındaki 169 hastaneden katılımcı elde edilen 

çalışmada, Ivermectin: 704 ve ilgili 704 kontrolleri ile tedavi edilen 

çok sayıda COVID-19 hastası bulunmaktadır. Ivermectin ile tedavi 

edilen 704 kişiden% 64,1'i Kuzey Amerika Hastanelerinden,% 

17,0'ı Avrupa'dan,% 8,7'si Asya'dan,

Afrika'dan% 5,1, Güney Amerika'dan% 5,0 ve Avustralya'dan% 

0,1. 704 kontrollerini elde etmek için,

İvermektin ile tedavi edilmeyen 68.230 hastanede yatan hasta. 

Eşleştirme yaş, cinsiyet, ırk veya etnik köken gruplarına, 

komorbiditelere ve hastalık şiddet skoruna (SOFA) uygun olarak 

yapıldı. Ortalama yaş

53.7 yıl (+/- 17 yıl). 

Alınan ortalama Ivermectin hastası bir dozda 150 mcg / Kg idi. 

Çalışmanın sonuçları, MV gereksinimi olanlarda, Ivermectin 

grubundaki hastalarda (% 21,3'e karşı% 7,3) olgu-ölüm oranının 

anlamlı olarak daha düşük olduğunu ve Ivermektin grubundaki (1,4'e 

karşı Genel vaka-ölüm oranının daha düşük olduğunu 

göstermektedir) % 8.5 p <0.0001). göstermektedir) % 8.5 p <0.0001). 

Bu ilk çalışmanın sonuçları, Vaka ölüm oranı, Ivermectin Bu ilk çalışmanın sonuçları, Vaka ölüm oranı, Ivermectin 

kullanmayan hastalara göre (% 1.4'e karşı% 8.5), yani Genel 

Ölümcüllük açısından bu oran 6.1 kat daha düşüktü. Sadece MV 

isteyenlerin ölüm oranları incelendiğinde, vaka ölümleri 2.9 kat 

azaldı (% 7.3'e karşılık% 21.3).
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hastalığın ileri bir aşaması. Bu sonuçların, normal 200 mcg / kg 

dozunun altında olan ortalama 150 mcg / kg dozuyla elde edildiği 

de unutulmamalıdır.

REP ÜNİVERSİTESİ PNÖMOLOJİSİ TARAFINDAN 

IVERMECTİN İLE TEDAVİ EDİLEN 247 KOVİT-19 OLGU 

RAPORU DOMINICAN

Dominik Cumhuriyeti Pnömoloğu, 18 Nisan 2020'den bu yana 

yaklaşık 30 yıllık mesleki deneyime sahip olan Puerto Plata 

şehrinin Johnny Tavárez Chaplain'i, medyaya başarılı bir şekilde 

kullandığını belirten röportajlar verdi. Ivermectin COVID-19 

hastalarını tedavi etmek için (15,16). Yaptığı tedavinin 2 gün 

boyunca günde 2 adet 6 mg'lık tablet (12 mg Ivermectin) 

vermekten oluştuğunu açıkladı (bu, günde 150 ila 200 mcg 

arasında bir doza eşdeğerdir). Ve 80 kilodan fazla olanlarda, 

verdiği doz 2 gün boyunca günde 6 mg (18 mg) 3 tablettir (bu, 

günde 150 ila 225 mcg arasında günde bir doza eşdeğerdir) (16).

Doktor, hastalığın ilk aşamalarından verilen Ivermectin'in çok etkili 

olduğunu ve sonuçların çok iyi olduğunu, çoğu durumda 24 saat 

önce semptomsuz olduklarını not eder. Ayrıca% 50'den fazla 

akciğer tutulumu olan vakaların bile tedaviye çok iyi yanıt verdiğini 

belirtti. Tedavi edilen hastaların hiçbirinde komplikasyon 

görülmedi. Ölümcül bir vaka göstermediği için% 0'lık bir Ölüm 

Oranı elde edilecektir. Yan etkiler minimaldir, en sık görülenleri 

bulantı ve mide rahatsızlığı idi ve bir hastada kurdeşen vardı.

Doktor, 28 Nisan 2020 (17) itibariyle 247 hastanın Ivermectin ile 

tedavi edildiğini ve hepsinin olumlu sonuçlar verdiğini 

belirtmektedir. 247 vakadan 100'den fazlası sadece Ivermectin aldı 

ve geri kalan vakalarda başlangıçta Hidroksiklorokin aldılar, bu da 

bu ilacın şehirde tükendiği için kesildiklerini ve bu da bununla 

başlamanın nedenlerinden biriydi. ivermektin. Halen retrospektif bir 

çalışma için bir bilgi araştırması yapmaktadırlar. Tedavi edilen 

olguların takibinde, hiçbiri karmaşık bir şekilde geri dönmedi ve 

görünüşte sağlıklılar.

GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 

Clinicaltrials.gov web sitesi (18) klinik çalışmaların bir veritabanıdır. 

04.30.20'den itibaren Ivermectin'i hasta almayı ümit eden 4 

çalışma bulunmaktadır. Birincisi, Hidroksiklorokin'i Ivermectin ile 

birleştirecek çift kör bir çalışma, ikincisi ve üçüncüsü Nitazoxamide 

ile Ivermectin'i birleştirecek ve dördüncüsü, COVID-19'a karşı 

çeşitli ilaçları test eden gerçek bir yaşam çalışması36.

Lokal düzeyde, COVID-19 enfeksiyonu olan hastalarda birinci basamak tedavi olarak 

Ivermectin'in Hidroksiklorokin'e karşı etkinliğini ve güvenliğini değerlendirmek için bir 

araştırma yapmak üzere bir Araştırma Protokolü hazırlanmıştır. Çalışmanın Edgardo 

Rebagliati Martins de EsSalud Ulusal Hastanesi'nde (19) gerçekleştirileceği 

belirtilmektedir. Bu çalışmada kullanılacak dozlar ile ilgili olarak, Hafif vakalar için, aç 

karnına Kg ağırlık başına 300 mcg tek bir doz ve aç karnına her 24 saatte bir Kg ağırlık 

başına 2 doz 300 mcg düşünmektedirler. Öte yandan, Arjantin'deki bir medya 

kuruluşunun web sitesinde, "Araştırmacılar COVID 19 tedavisi için bazı ilaçları tanıtıyor" 

haberi yayınlandı (20), İçeriği, bir grup Doktor tarafından Arjantin'deki bir Hastanede 

yapılacak çalışmayı göstermektedir. Şemasında, Orta vakalar için, belirlenen doz, 1 

dozda oral olarak verilen kilogram başına 24 mg veya 400 mcg'dir. Şiddetli vakalar için 

endikasyon 24 mg vermektir. nazogastrik tüp yoluyla. Hafif vakalar için kilo başına 200 

mcg dozu. Son olarak, biyoteknoloji şirketi MedinCell, daha önce Sıtma'ya karşı 

kullanılmak üzere Ivermectin'in uzun etkili bir enjekte edilebilir versiyonu üzerinde 

çalışmaktadır. Bunun uzun zamandır kullanılan ve istenmeyen etkilerinin az olduğu 

bilinen bir ilaç olduğuna dikkat çekiyorlar. SARS CoV-2'ye karşı potansiyel etkinliğini 

araştırmak artık şirketin yararınadır (21). belirlenen doz, 1 dozda oral olarak verilen 

kilogram başına 24 mg veya 400 mcg'dir. Şiddetli vakalar için endikasyon 24 mg 

vermektir. nazogastrik tüp yoluyla. Hafif vakalar için kilo başına 200 mcg dozu. Son 

olarak, biyoteknoloji şirketi MedinCell, daha önce Sıtma'ya karşı kullanılmak üzere 

Ivermectin'in uzun etkili bir enjekte edilebilir versiyonu üzerinde çalışmaktadır. Bunun 

uzun zamandır kullanılan ve istenmeyen etkilerinin az olduğu bilinen bir ilaç olduğuna 

dikkat çekiyorlar. SARS CoV-2'ye karşı potansiyel etkinliğini araştırmak artık şirketin 

çıkarına olacaktır (21). belirlenen doz, 1 dozda oral olarak verilen kilogram başına 24 mg 

veya 400 mcg'dir. Şiddetli vakalar için endikasyon 24 mg vermektir. nazogastrik tüp 

yoluyla. Hafif vakalar için kilo başına 200 mcg dozu. Son olarak, biyoteknoloji şirketi 

MedinCell, sıtmaya karşı kullanılmak üzere Ivermectin'in uzun etkili bir enjekte edilebilir 

versiyonu üzerinde çalışıyor. Bunun uzun zamandır kullanılan ve istenmeyen etkilerinin 

az olduğu bilinen bir ilaç olduğuna dikkat çekiyorlar. SARS CoV-2'ye karşı potansiyel 

etkinliğini araştırmak artık şirketin yararınadır (21). Biyoteknoloji şirketi MedinCell, daha önce Sıtma'ya karşı kullanılmak üzere Ivermectin'in uzun etkili bir enjekte edilebilir versiyonu üzerinde çalışmaktadır. Uzun süre ve istenmeyen etkilerin az olduğu bilinen bir ilaç olduğuna dikkat çekiyorlar. SARS CoV-2'ye karşı potansiyel etkinliğini araştırmak artık şirketin çıkarına olacaktır (21). Biyoteknoloji şirketi MedinCell, daha önce Sıtma'ya karşı kullanılmak üzere Ivermectin'in uzun etkili bir enjekte edilebilir versiyonu üzerinde çalışmaktadır. Uzun süre ve istenmeyen etkilerin az olduğu bilinen bir ilaç olduğuna dikkat çekiyorlar. SARS CoV-2'ye karşı potansiyel etkinliğini araştırmak artık şirketin yararınadır (21).

BİR İLK İŞLEM TEDAVİSİNİN HAZIRLANMASI 

Yerel olarak, Lima şehrinde, bazı Doktorlar Nisan 2020'nin 

ortasından itibaren Ivermectin tedavisini bireysel olarak yapmaya 

başladılar. Yukarıda belirtilen çalışmalara ve deneyimlere 

dayanarak, bir grup Doktor, Fakülte Fakültesinin Tanıtım 83'ünden 

mezun oldu. UNMSM'den San Fernando'nun tıbbı, 27 yılı aşkın 

profesyonel deneyime sahip, Ivermectin kullanımının güvenliğini 

gözden geçiriyoruz. Hiçbir önemli yan etkinin rapor edilmediği ve 

bunların nadir ve hafif olduğu kabul edildi. Mide rahatsızlığı veya 

ağrı, baş dönmesi, bulantı, bulanık görme, ishal ve iştah azalması 

daha sık bildirilir. Daha sonra COVID-19 için bir İlk İvermektin 

Tedavi Şeması hazırlandı (bakınız Tablo 2).

Bu Şema, hem UNMSM Tıp mezunları grubunda hem de grubun 

dışında yayılan THERAPEUTIC PLAN VE COVID-19 için 

POTANSİYEL TEDAVİLERİ açıklayan daha geniş bir tabloya dahil 

edildi. Ivermectin kullanımında tedavi edilen vakalarla ve daha 

fazla güvenlikle elde edilen deneyime dayanarak, bir disin- tide 

paylaşılan THERAPEUTIC PLAN Tablosu güncellendi.
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Çok daha fazla Doktor ile Teresada, burada Ivermectin Tedavi 

Programı dahildir. Bugüne kadar, ülkedeki birkaç MINSA, EsSalud 

ve Özel Hastane ve Sağlık Kuruluşu ve bireysel uygulamalarındaki 

Doktorlar, COVID-19'a karşı Terapötik Eylemin ilk satırında 

Ivermectin kullanmaya başladı.

Tablo 2. COVID-19 İÇİN İLK ELABORE TEDAVİ ŞEMASI 

(04-22-20'deki sürüm) 

COVID-19 İÇİN IVERMECTIN Sunumu: 

6mg / ml şişe. 

Genel dozaj: Kilo ağırlığı başına 1 damla. Genel dozaj: Kilo ağırlığı başına 1 damla. 

2 gün boyunca günde 1 kez. 

sunum: 6mg tabletler. 

Yetişkin Dozu: 2 sekme. 2 gün boyunca günlük.

80 ila 110 Kg ağırlığındaysa: 3 sekme verin. günlük x 2 gün. 110 

Kg'dan ağır ise: 4 sekme verin. günlük x 2 gün. Suları ile birlikte 

almayın (etkisini azaltır), tek başına almak ve daha sonra bir bardak 

su almak daha iyidir. Yiyeceklerle birlikte almayın, yiyeceklerden en 

az 2 saat önce (önce ve sonra) alın.

Gastrit, mide rahatsızlığı, bulantı veya daha fazla oral intolerans 

öyküsü varsa, bölünmüş dozu 3 saat farkla 2 parça halinde verin, 

bu da neden olabileceği yan etkileri (daha sık gastrointestinal) 

azaltmak için. Viral yükün daha yüksek ve kalıcı olduğu Şiddetli 

ve Kritik Olgularda, 2. dozdan sonra neredeyse hiç iyileşme 

olmazsa, hiçbir akciğer hastalığı belirtisi ve belirgin belirtisi 

bulunmayana kadar ek günlük dozlar verilmesi önerilir. dispne, 

radyografi veya patolojik ultrason gibi.

Ülkemizde en uygun sunum 6mg / ml şişelerdedir. Bu sunum, 30 

damlanın 1 mililitreye eşdeğer olduğunu gösterir; bu, 20 damla ve 

1 mililitre arasındaki eşdeğerlik ile genellikle fark olarak verilen 

diğer ilaçlarla işlenir.

Her damla 200 mcg içerir ve 30 damla 6 mg Ivermectin'e eşittir. Bu 

denkliklerin, Şemada belirtilenden daha düşük veya daha yüksek 

dozlar vermemek için açık olması önemlidir.

Dikkate alınması gereken bir başka durum, şişede belirtilene göre, 

toplamda 150 damla vermesine rağmen, pratikte verimin 130 ila 

150 damla arasında değişmesidir.  

150'den fazla damla vermemekle, eğer hasta 74 kg'dan ağırsa, 1 

şişe ile 2. dozu tamamlamak yeterli olmayacaktır, ancak Risk 

Faktörleri olmayan Hafif veya Orta bir vaka ise ve evrimi olmayan 

elverişsiz olarak, 1. doz ile iyileşmenin önemli olacağı 

muhtemeldir, bu nedenle 2. doz, 1. dozdan (şişede kalan ne olursa 

olsun) damla sayısından daha az olabilir.

Portakal suyunun Ivermectin'in oral biyoyararlanımını azalttığı 

tespit edildiğini bilmek önemlidir (22). Bu nedenle, portakal suyu 

veya diğer meyvelerden verilmemelidir, çünkü belirli Ivermectin 

taşıyıcılarının inhibitörleri olan ve etkilerini azaltan bileşenler 

içerirler. Hasta ve aileye antipiretikler veya anti-enflamatuarlar 

(Parasetamol veya NSAID'ler) almamaları talimat verilmelidir, 

çünkü bunlar hastalığın nasıl geliştiğini ve tedaviye verilen cevabın 

iyi bir değerlendirmesine izin vermediğini gösterir. Barbitüratlar, 

benzodiazepinler, sodyum valproat ile ilaç etkileşimleri, tıbbi 

literatürde belirtilmiştir ve GABA aktivite arttırıcılar ile ilişkinin 

önerilmediğini belirtmektedir. Alkol, Ivermectin'in plazma 

konsantrasyonunu arttırır.

IVERMECTIN TEDAVİSİ İÇİN OLGULARIN SINIFLANDIRILMASI 

İvermektin Tedavisinin dozlarını belirtmek için, vaka önce şiddetine 

ve Risk Faktörlerinin varlığına ya da olmamasına göre 

sınıflandırılmalıdır. Bu bilgi ile

tedavisi. 

Daha sonra, tedaviye verilen cevaba göre, nasıl devam 

edileceğine karar verilir. CİNSİYETE GÖRE SINIFLANDIRMA 

Yapılacak ilk sınıflandırma, davanın ciddiyetine göre, pratik bir 

şekilde, en azdan en ciddiye kadar aşağıdaki dava türlerini ele 

alıyoruz:

a) Asemptomatik (veya çok hafif semptomlarla ve değil a) Asemptomatik (veya çok hafif semptomlarla ve değil 

) Nefes. 

b) Hafif. 

c) Orta. 

d) Şiddetli. 

e) Kritik. 

Asemptomatik vakalar veya çok hafif ve solunumsal olmayan 

semptomları olanlar Ivermectin ile tedaviyi garanti etmez veya Risk 

Faktörü olmayan hafif vakalar da sağlamaz. İlacın 

kullanılamamasını önlemek için, mümkün olduğunda kullanımı 

Orta, Şiddetli ve Kritik vakalar için ayrılmalıdır. Bir vakanın Hafif 

olduğunu belirlemek için önemli olan, dispne veya akciğer tutulumu 

belirtileri veya bulguları göstermediğini doğrulamaktır.

Zaten dispne veya solunum sıkıntısı olan, ancak çaba sarf eden 

(merdiven çıkarken, yürürken, banyo yaparken) ve solunum 

hızında genellikle 22'den fazla olan orta vakalar. Şiddetli 

vakalarda, bilateral pulmoner uzlaşma ile akut solunum yolu 

enfeksiyonu, dispne neredeyse sabittir veya konuşma veya 

beslenme sırasında çok az çaba harcayarak faaliyetler meydana 

gelir. Burun çarpıntısı, aksesuar kasların kullanımı (çekme), 

göğüs-karın dengesizliği gibi klinik kas yorgunluğu belirtileri 

gösterebilirler.
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Kritik vakalar, Mekanik Ventilasyon (MV) ile YBÜ bakımı için uygun 

hastalardır. Şiddetli vakalarda viral yük, Hafif vakalara göre 60 kat 

daha fazla bulunmuştur. Daha yüksek viral yük dışında şiddetli 

vakalarda daha uzun virüs eliminasyonu süresi vardır. RİSK 

FAKTÖRLERİ: ana risk faktörlerinden ikisi yaşlılık ve erkek 

cinsiyetidir. Ve en sık ve önemli komorbiditeler, diğerleri arasında 

Arteriyel Hipertansiyon, Diyabet, Obezite, Koroner Hastalıklar, 

Serebrovasküler Hastalıklar, Astım, Kronik Akciğer Hastalığı, 

Tromboembolik Hastalık, Son Büyük Cerrahi, Böbrek 

Yetmezliği'dir.

TEDAVİYE MÜDAHALE VE TAHMİNİ VİRAL YÜK SEVİYESİ 

Tedaviye başladıktan sonraki gün, Ivermectin ile tedaviye yanıt 

değerlendirilmeli ve buna göre ek dozların gerekli olup olmayacağı 

veya Kortikosteroid dozunun, Düşük Moleküler Ağırlıklı Heparin 

eklenmesi veya artırılması belirlenir. (LMWH), Antibiyotikler veya 

diğer ilaçlar. Tedaviye verilen cevaba dayanarak, Viral Yük tahmin 

edilebilir. Yanıt 12 saat içinde ve tüm semptomların giderilmesiyle 

verilirse, Viral Yükün düşük olduğu tahmin edilir.

PERU'DA IVERMECTİN İLE İŞLENEN COVID-19 OLGULAR

UNMSM San Fernando Tıp Okulu'ndan mezun olan Doktor 

grubumuz tarafından tedavi edilen vakalara gelince, bugüne kadar 

36 vardır. Aşağıda, tedavi edilen vakaların 7'si açıklanmaktadır: 

Durum 1 : Dr. Gustavo Aguirre Chang. Tarafından bildirilmiştir. Durum 1 : Dr. Gustavo Aguirre Chang. Tarafından bildirilmiştir. 

Lima, Miraflores'deki Angamos Hastanesi'ne çok yakın yaşayan 86 

yaşındaki erkek, 38 ve 39 ° C arasında 8 günlük ateşi ve Diyabet 

ve Hipertansiyonun kontrollü teşhisi ile. eforda dispne göstermedi. 

O günlerde ateş için Parasetamol alarak ve günde 2-3 kez gargara 

yaparak evde kaldı. Ağırlığı 74 kg. Tedaviye yanıtı maskelemek 

için Antipiretiklerin askıya alındığı belirtildi.

Semptom başlangıcının 8. gününde saat 16: 00'da 1. doz 70 

damla ve Deksametazon 1 sekmesi aldı. 4 mg ila 6pm arasında. 

19: 00'da terlemeleri sundu. 19: 30'da artık ateşi yoktu ve daha 

sonra tekrar sunmadı. Aynı gün saat 11'de tekrar terleme sundu.

Ertesi gün rahatsızlık duymadan ve ateşsiz uyandı. Sabah saat 

9'da 2. dozu aldı, sadece 64 damla şişede kaldı. Sabah saat 

11.30'da telefonla aradı ve zaten iyileştiğini söyledi. Ertesi gün 

kontrolde semptom bildirmedi.

Bu hasta şu şekilde sınıflandırılmıştır: a) Risk Faktörleri Olan Hafif 

Olgu ve b) Tedaviye Çok Hızlı Tepki (3.5 saat) / Düşük Viral Yük. 

gargara

Günde 3 kez gerçekleştirilen Viral Yükü azaltmaya yardımcı oldu ve bu 

da ateş ve genel rahatsızlığı azaltmada çok hızlı bir tepki vermeyi 

mümkün kıldı. 

Durum 2 : Dr. George Bernui Velarde tarafından bildirildi. Tedavisi Durum 2 : Dr. George Bernui Velarde tarafından bildirildi. Tedavisi 

HT ve Ca olan 62 yaşındaki kadın, 2. günden itibaren yoğunlaşan 

boğaz ağrısı ve baş ağrısı ile 3 gün. 3. günde semptomlar artar ve 

efor ve öksürük, miyalji ve nefes darlığı ve konuşurken (doktor 

onunla iletişim kurarken dispne ile dinler) eklenir. Ateş bildirmedi, 

bunun 1gr aldığı için olduğu anlaşıldı. Yoğun baş ağrısı için 

parasetamol. 65kg ağırlığında. Ivermectin 1. dozunu 4 gün (60 

damla) 3. güne başlayın. Ertesi gün sabah 9'da 2. dozu (55 damla) 

alın ve 4mg Deksametazon ekleyin. 2 gün boyunca. Progresif 

klinik iyileşme sağlar. 2. dozu aldıktan 2 gün sonra (semptomların 

başlangıcından itibaren 6. gün), sadece hafif baş ağrısı ve miyalji 

bildirilir, artık dispne yoktur. 7. günde, 1 ila 10 arası bir ölçekte 8'lik 

bir refah hissini ifade eder.

Gustavo Aguirre ile olgu değerlendirildi, hasta şu şekilde 

sınıflandırıldı: a) Risk Faktörleri ile orta derecede Olgu 

(konuşurken dispne nedeniyle) ve b) 2 günde% 70 ve 7 günde 

Toplam / Orta Yükte viral. 

Vaka 3 : Dr. Ruth Araníbar Rivero ve Dr. Martín Santos Reyes Vaka 3 : Dr. Ruth Araníbar Rivero ve Dr. Martín Santos Reyes 

tarafından bildirildi. 

Kontrollü Diyabetli 60 yaşında erkek. Hastalık aphonia, farinkste 

hafif bir rahatsızlık hissi, gizli burun tıkanıklığı ile başladı. Suyu 

limon ve tuzla gargara etti, eczaneye gitti ve artık ses kısıklığı 

çekmediği için iyileştirdiği bir antibiyotik reçete edildi. 

Semptomların başlamasından sonraki 6. günde, giderek artan ve 

genel rahatsızlık hissi veren sırt ağrısını göstermeye başladı. 

Semptomların başlamasından sonraki 9. günden itibaren, gece 

terlemesi (onun için alışılmadık) sunar, sıcaklık o günlerde 

ölçülmedi. İyileşmediğinde, sabahın 13. gününde SJL'deki Kliniğe 

gitti ve Kliniğe girdikten sonra yoğun bir nefes darlığı hissi 

olduğunu, pozitif ortaya çıkan COVID-19 için Hızlı Test verdiklerini, 

hangi

rapor et 

Atipik Pnömoni COVID-19 ve İnfluenza tanısı, 5 gün boyunca 

500mgs'lik Azitromisini ve Parasetamol'ü oksijen doygunluğunun 

iyi olduğunu söylediklerini belirtir. Evde yorgun hissetti, 13. günün 

gecesi 38.5 ° C aksiller, Glikoz 130 (sabahları acele yüzünden 

ilacını almamıştı) ile ateşi vardı. Dr. Araníbar davayı Dr. Martin 

Santos'a sunuyor ve Ivermectin ile tedaviye başlanmasına karar 

verildi. 78Kg ağırlığında, 14. günde 14.00'de, 78 saat 1. dozunu 

alır, 2 saat önce veya sonra yemeksiz alır, ayrıca 2 mg 4 mg 

Deksametazon dozunda endikedir. VO ve Azitromisin ile devam 

edin.
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Aynı gün saat 20'de artık ateşi yoktu ve neredeyse rahatsızlık 

duymadan, saat 10 civarında telefon iletişiminde öksürük veya nefes 

darlığı yoktu. 

Ertesi gün (15. gün), birkaç gün sonra 12: 00-5: 00 arasında 

sürekli uyuduğunu, artık ateşi veya öksürüğü olmadığını, odasını 

biraz temizlemeye ve düzenli tutmaya kalktığını, yorgun 

hissetmediğini, izin istediğini belirtti. banyo için iyi hissettiriyor. 

Saat 11.00'de tedaviyi bitirmek için 2. doz Ivermectin'i alın.

Gözden geçirerek, bu hastanın şu şekilde sınıflandırıldığını gördük: 

a) Risk Faktörleri ile Orta Seviye (Dispne sunmak için) ve b) Hızlı Tedaviye a) Risk Faktörleri ile Orta Seviye (Dispne sunmak için) ve b) Hızlı Tedaviye 

Yanıt (6 saat) / Hafif ila Orta Viral Yük. Yaptığı gargara, Viral 

Yükünü düşürmesine yardımcı oldu, bu da ateş ve diğer 

semptomları azaltmada hızlı bir tepki vermeyi mümkün kıldı.

Durum 4 : Hafif bronşektazi teşhisi konan 70 yaşındaki bayan Durum 4 : Hafif bronşektazi teşhisi konan 70 yaşındaki bayan 

Fernando Zarzosa Salcedo tarafından bildirildi, 6 gün sonra 

dispne, göğüs ağrısı ve daha yüksek ateş eklendikten sonra ateş 

ve genel rahatsızlık belirtileri başlıyor, 

Semptomların başlamasının 8. gününde 1. Doz, 80 damla ve ertesi 

gün 65 damla (şişeden ulaşılan) 2. Dozu alın. 2. Dozu aldıktan 

sonra ateş azaldı, dispne devam ediyor, ancak iyileşti. Kendini 

daha iyi hissettiğini söylüyor.

10. günde sıcaklık 38 ° C ve bazı genel rahatsızlıklar var. 

Gustavo Aguirre ile değerlendirildi. A) Risk Faktörleri ile 

Orta-Şiddetli Olgu ve b) 2 günde% 70 Yanıt / Yüksek Viral Yük ve 

Kalıcılık. 2 ek doz İvermektin endikedir.

Vaka 5 : Dr.Miguel Zapata Rojas tarafından bildirildi. Obezite ile 60 Vaka 5 : Dr.Miguel Zapata Rojas tarafından bildirildi. Obezite ile 60 

yaşındaki erkek, Ağırlık: 86 Kg., 38 ila 39 ° C arasında 5 günlük 

ateş ile, öksürük, boğaz ağrısı ile, 5. günde giderek artan nefes 

darlığı göstermeye başlar. öyle

yol açtı  

COVID-19 Zatürree ve Akut Solunum Yetmezliği Teşhisi ile kabul 

edilen bir Ulusal Hastanenin acil durumu, kendisine Oksijen verilir. 

Kabul edildikten sonra, 80 damla Ivermectin dozunu alır. 7. saatte, 

iki taraflı pulmoner infiltratları gösteren bir tomografi yapıldı. Pozitif 

PCR Testi doğrulandı. 04.24.20 = Dimer D 1.12, DHL: 521, PCR: 

362, HB: 11.8, PLAQ analizine sahiptir:

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

Ve 04.28.20 = D-dimer 0.62, DHL: 482, PCR: 

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

1.650, FA: 114, GCTP: 373, CPK: 95 Hastaneye kabulünden 

sonraki gün (semptomların başlamasından bu yana 6. gün) sabah 

70 damladan (şişeden geriye kalan) oluşan 2. dozu aldı. Progresif 

klinik iyileşme sağlar, dispneyi önemli ölçüde azaltır ve artık 

oksijen gerektirmez

2 gün başladıktan sonra. Ancak Semptomların başlangıcından 

sonraki 9. ve 10. günlerde, oksijen doygunluğunun% 92-94 

arasında azaldığı ve bir kerede eforun% 84'e ulaştığı Dispne 

atakları sundu.

Gustavo Aguirre ile değerlendirildi ve şu şekilde sınıflandırıldı: a) 

Risk Faktörleri ile Şiddetli Vaka ve b) 2 günde% 70 ve 9 günde% 

75 yanıt / Yüksek Viral Yük ve Kalıcılık, ilkinde düzelme ile 2 doz 

Ivermectin'den günler sonra, ancak semptomların çözümü 

olmadan. Kalıcı Viral Yük olduğu iddia edilen 2 ek Ivermectin dozu 

endikedir. 3. ve 4. dozlar 129 damla belirtilir, bu 300 mcg / kg'dır, 2 

parçaya alınmasını tavsiye eder. 4. dozdan sonra klinik iyileşme 

olur, O2 Doygunluğu% 92 ile% 94 arasındadır ve hasta kendini iyi 

hisseder.

Durum 6 : Dr. Manuel Yui Cerna tarafından bildirilmiştir. Acil Durum Durum 6 : Dr. Manuel Yui Cerna tarafından bildirilmiştir. Acil Durum 

tarafından ertelenen cerrahi tedavi ile Prostat Adenomu Tanısı 

alan 83 yaşında erkek hasta. 7 gün boyunca ateş, öksürük ve 

genel halsizlik belirtmektedir. Semptom başlangıcının 3. gününde 

özel bir doktora gitti ve 3 gün Penisilin reçete edildi, kötüleşti ve 6. 

günden dispne eklendi. 7. günde VES Hastanesine (yaşadığı ilçe) 

gider ve çok kötü durumu nedeniyle Ulusal Hastaneye gitmesi 

gerektiğini söyler, aile onu Ulusal Hastaneye götürmemeyi 

seçtiklerini söyler. Aile üyesi, Ivermectin ile başladığını belirten Dr. 

Yui ile iletişim kurar. 70 kg ağırlığındadır, bu nedenle ona verilen 

tüm dozlar 70 damla olmuştur. Hastanın ve akrabalarının kararı ile 

tedaviyi evde yapmayı seçerler. İlk doz 7 gün saat 9'da alın. 2. doz 

ertesi gün sabah saat 10'da (semptomların başlamasından itibaren 

8. gün) alınır ve öğleden sonra ateş durur ve dispne azalır.

Ertesi gün, 9. gün, akciğer alanlarının yaklaşık% 35'inin dahil 

olduğu iki taraflı bir pulmoner infiltrat gösteren bir göğüs röntgeni 

yapıldı.

Gustavo Aguirre ile incelenen vaka şu şekilde sınıflandırılmıştır: a) 

Risk Faktörleri ile Ciddi Kritik Vaka ve b) 2 günde% 70 ve 4 

günde% 80 yanıt / Yüksek Viral Yük ve kalıcı, ve Ivermectin ile 

tedaviye yanıt veren, artık ateşi yok, ancak radyografi ile 

kanıtlanan dispne ve akciğer tutulumu devam ediyor. Aile, ev 

yönetimine devam etmesini ister, ancak Evde Hastaneye Yatırma 

yönteminde, yani oksijen tedariki ile ve daha sık tıbbi kontrollerle 

olması gerektiği açıklanmaktadır. Pulmoner uzlaşmayı ve Viral 

Yükü azaltmak için en az 2 doz daha gerektireceği sonucuna 

varılır, ayrıca Kortikoidler ve Azitromisin de endikedir. 4. dozdan 

sonraki gün 11. günde hala dispne vardı ve biraz ishal bildirdiler.



Gustavo Aguirre Chang Instagram Hesabında Takip Ettikleri Gustavo Aguirre Chang Instagram Hesabında Takip Ettikleri Tıp UNMSM'den mezun oldu. Peru.

7 

Oksijen olmadan% 90 ila 92 arasındadır ve tıbbi Oksijen ile% 98'e 

yükselir. Enoksaparin 1. ampulü uygulanır, 50 mg Prednizon PO 

ve gargara ile devam edilir. 5. doz Ivermectin alın, 70 yerine 300 

damla belirtilir (300 mcg / kg), gün boyunca ishal olduğunuzu 

bildirmek ve yan etkileri azaltmak için iki parça halinde alınması 

endikedir. 8 kişinin evde yaşadığını, ev ortamlarını 

havalandırmaları ve dezenfekte etmeleri talimatı verildiğini 

bildiriyorlar. Kontrol X-ışını beklenir. 5. dozdan sonra Oksijen 

Doygunluğunu% 93 ila 94'e yükseltir.

Bu vaka, bugüne kadar 5 doz verilmesi gereken tek hastalıktır, 

hastalığın spesifik tedavi alınmadığında ulaştığı ve kabul edilmesi 

için bir Ulusal Hastaneye gittiği belirtildiği şiddeti ile anlaşılmaktadır. 

2. dozdan sonra ateş kesildi, ancak nefes darlığı kaldı. Yüksek Viral 

Yükü azaltmak için daha fazla gün İvermektin gerekli olduğu ve 

Şiddetli ve Kritik vakalarda birkaç gün daha devam ettiğini 

gözlemledik.

Vaka 7 : Dr. Eduardo A. Castillo Saavedra tarafından bildirilmiştir. Vaka 7 : Dr. Eduardo A. Castillo Saavedra tarafından bildirilmiştir. 

58 yaşında erkek hasta 13 Nisan'da genel rahatsızlık, ağırlıklı 

olarak büyük eklemlerde vücut ağrısı ile hastalığa başladı. 

2.Gün: 38.4 ila 39.6 ° C'lik zirvelerde ateş eklenir, 3. Gün İshal 

eklenir, izolasyon başlar, Parasetamol 4 gr ile tedavi verilir. günlük 

ve isteğe bağlı hidrasyon. 4.Gün: Bulantı eklenir.

5. Gün: İshal tenesmus, 2 kusma ile ilişkilidir, ateş daha sık 

görülür. Kuru öksürük eklenir

6.Gün: Şafak vakti ani göğüs ağrısı. FR: 30-32 rpm ve% 92 

doygunluk ile çalışır, reaktif olmayan ortaya çıkan bir Hızlı Testin 

yapıldığı HNERM'e götürülür. Kapsama 500 mg / gün Azitromisin 

ile başlar ve sizi ayakta tedavi ile eve gönderirler.

7. Gün: Parasetamol ile devam eden Azitromisin 2. dozunu alın, 

küçük çabalarla (diş fırçalama) solunum zorluğunu arttırır. Sol 

tabanda çatlaklar var.

8.Gün: Azitromisin 3. doz, nefes darlığı dinlenene kadar daha 

fazladır. İşlemler eklenir, O2 Doygunluğu (SatO2):% 89, sağ 

tabanda çatlaklar eklenir. Ateşli zirveler yol verir; ishal ve kusma 

devam eder (2 fırsat). Ulusal Hastaneye götürülür, Moleküler Test 

(PCR) sonucu Pozitiftir, Pnömoni Tanısı ile acil gözlemine devam 

eder. Düşük akışlı fiO2 oksijen tedavisi başlatılır: CBN ile% 40.

9.Gün: Aile kendi inisiyatifleriyle Ivermectin'e 90 damla verir (2. 

şişe 24 saat sonra almak için endikasyon ile hastanın cebinde 

kalır, ancak takip edilmez). Acil gözlemlerde Hidroksiklorokin 

başlıyorlar,

, enoksaparin sürekli ile 

Azitromisin ve Venturi'yi FiO2'ye% 100 geçirir 

10.Gün: AGA: Alveolar-arteriyel oksijen gradyanı: PaO2 / FiO2 

(PaFiO2): 308, SatO2% 95, Venturi Mask ile Fio% 100. CELIM'de 

Öncelik II'ye gidin. Laboratuvar sonuçları alındı: LDH: 680, 1993 

yılında Ferritin, Lenfopeni 645. BT bir CORADS 6 gösterdi.

Gün 13 (26 Nisan): Geceleri Aile size Ivermectin'in 2. Dozunu verir, 

size 30 mg'a (150 damla) eşdeğer 1 şişenin tüm içeriğini verir. 

14.Gün: PaFi 211'e düşer, Haloperidol ile sedasyona karar verilir, 

pronasyon başlar. 15.Gün: SatO2, MV ile% 100'dür, 5 litre CBN'ye 

gider, yiyecek almaya tahammül etmeye başlar. AGA, artmış 

PaFiO2 gösterir.

16.Gün: Sat02 ile pronasyona devam edin:% 97, 4 litre ile CBN'ye 

gidin, dispne olmadan konuşmaya başlayın. 17.Gün: Düşük CBN ila 1 

litre: Sat02:% 98 dinlenirken, desaturatsız banyoya gidebilir, normal 

yiyebilir, tüm yiyeceklerinizi yiyebilirsiniz.

18.Gün: Çok uygun laboratuvar kontrolleri. COVID için Hızlı Test 

Pozitif IgM ve IgG ile sonuçlanır.

19.Gün: Ulusal Hastaneden taburcu edildi, iyileşti. 

UNMSM'den mezun olan Doktor grubumuz tarafından tedavi 

edilen vakaların yanı sıra, bir radyo röportajında (23), Kardiyolog 

Walter Mogrovejo, Ivermectin'li 12 hastayı olumlu bir yanıtla tedavi 

ettiğini ve herhangi bir ölümcül vaka bildirmediğini belirtti. tedavi 

gördü. "Hiçbir hastanın faydalı olmadığını bildirmediğini" ve 

Ivermectin kullanımının çok güvenli olduğunu belirtti. Doktor, Dr. 

Gil Malca tarafından Ivermectin ile tedavi edilen 3 hastadan iletişim 

aldıktan sonra kendi deneyimine başladığını bildirdi. Ayrıca 

Doktorlar Antonio Camargo ve Oliva'nın Ivermectin hastalarını da 

başarıyla tedavi ettiğini belirtti. Söz konusu Doktorlar tarafından 

tedavi edilenleri ekleyerek 46 hasta ekliyorlar. Lokal olarak 

Ivermectin ile tedavi edilen olguları gözden geçirdiğimizde,

Yoğun bakım ünitesine ve / veya Mekanik Ventilasyona girmesi 

gereken hastaların yüzdesi% 0 idi. İstatistiksel olarak, tedavi edilen 

hasta sayısı azdır, ancak Ivermectin kullanımının vaka ölüm 

hızında çok önemli bir azalmaya yol açtığı açıktır. Ayrıca, 

kullanımının olumlu sonuçları açıklandıkça devam etmesi beklenen 

eczanelerde ilacın ilerleyici bir eksikliğinin gözlendiğini de 

belirtmeliyiz.
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Tablo 3 

DEĞERLENDİRME RİSKİ VE IVERMECTİN KULLANIMI 

FAYDASI 

Bildirilen vakaların tarihine kadar toplanması 

Dünya çapında 1.000 vaka tedavi edildi (çok merkezli çalışmadan 

704, Dominik Cumhuriyeti'nde 247 ve Peru'da en az 82 vaka). 

Önemli toksisite vakalarını bildirmeden son 40 yılda yaygın olarak 

kullanılan bir ilaç olduğundan ve kullanımında güvenlik sağlayan 

ve hastalığın COVID'in ilerleyebileceği yüksek şiddet göz önüne 

alındığında sadece küçük yan etkiler bildirilmiştir. -19, 

ile izleyen 

VM gereksinimi ve bu durumun gerektirdiği yüksek vaka ölüm 

oranı, Ivermectin'in COVID-19 için Terapötik Plana dahil edilmesi 

haklıdır. 

Yeni bir IVERMECTIN TEDAVİSİ ŞEMASININ GELİŞİMİ 

Tedavi edilen vakalarla ilgili deneyime dayanarak, yeni bir 

Ivermectin Tedavi Şeması hazırlanır. 

Hafif ve Orta vakalarda, tedaviye yanıt Kg başına normal ortalama 

200 mcg dozunda gözlenmiştir. 

Hafif vakalarda, 1. dozdan sonraki 8 saat içinde ateş, genel 

rahatsızlık, nefes darlığı ve COVID-19'un almadan önce sunduğu 

tüm semptomlarda bir azalma başlamalıdır. tedavinin 1. dozu. Bu 

durumlarda, Yükün azaltılmasına yardımcı olduğunu 

gözlemleyerek Viral Yükün düşük olduğu tahmin edilmektedir.

Hastalığın ilk haftasında tuzla viral gargara. 

Orta ve Şiddetli vakalarda ateş, genel halsizlik ve dispne azalması 

12 ila 48 saat içinde ortaya çıkar. 

Yanıtın 2 doz Ivermectin'den sonra sadece kısmi olması 

durumunda, Viral Yükün yüksek olduğu tahmin edilmektedir. 

Şiddetli ve Kritik vakalarda, 48 saat içinde% 65 ila 85 arasında bir 

iyileşmenin meydana geldiği, bazı durumlarda daha fazla gün daha 

fazla doz verilmesi gerektiği gözlemlenmiştir.

Tablo 3, Şiddet Derecesi ve Tedaviye Yanıt'a göre Yeni Terapötik 

Şemayı göstermektedir. 

Bu Yeni Şema, THERAPEUTIC PLAN VE COVID-19 İÇİN 

POTANSİYEL TEDAVİLERİN tarif edildiği ve bu belgeye ek olarak 

eklenen daha büyük Tablonun en son güncellemesine dahil 

edilmiştir.

EDEBİYAT ORANI VE VM GEREKSİNİMİNE ETKİ 

Lokal olarak Ivermectin ile tedavi edilen ve en fazla 2. Yatış 

gününde 1. doz Ivermectin alan vakaların deneyimlerinden hiçbiri 

MV gerektirmedi veya ölmedi, bu durumun büyük bir etkisi 

olacağını gösterir. Ölümcüllük Oranındaki azalma ve MV'nin 

Şiddetli hastalığa geçmeden önce tüm Hafif ve Orta vakalarda 

verilecek Ivermectin kullanımının dahil edilmesi olgusu. Zaten 

Şiddetli ve Kritik vakalar olarak sunulan durumlarda, aynı şekilde 

göstermeye başvurmak gerekir.
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İvermektin, Viral Yük ile hastalığın şiddeti arasında doğrudan bir 

ilişki olduğu gözlendiğinden, hastalığın bu ileri vakalarında 

Ivermectin'in Ölümcüllük Oranı üzerinde önemli bir etkisi olması 

son derece olasıdır. . 

SONUÇ 

İvermektin kullanımında pratikte hiçbir risk olmadığından, viral 

yükü ve replikasyonu azaltmak için COVID-19'un ilk terapötik etki 

hattına dahil edilmesinin resmileştirilmesi tavsiye edilir. 

ÖNERİLER 

• Risk Faktörleri, Orta Düzeyli ve Orta Derecede olan hafif 

vakalarda tedaviye başlamayı kolaylaştırmak amacıyla 

Ivermectin'in Birinci Sağlık Seviyesi dahil olmak üzere ülkenin 

Sağlık İşletmelerinde tedarikini sağlamak için lojistik süreçleri 

yönlendirmek Şiddetli semptomlar başlatmak ve Hastaneye 

Yatış için sevk gerektiren Şiddetli ve Kritik vakalara geçmeden 

önce. 

• Ivermectin'in ulusal düzeyde daha iyi temini ve dağıtımı için, 

yapılacak alımlar tercihen tabletlerde sunumu içermelidir, 

çünkü bunlar şişelerden daha düşük bir ağırlığa sahiptir, 

taşınması daha kolaydır ve bunun gibi kırılgan bir malzeme 

değildir. kavanozlar. 

• Ülkenin bu ilaç talebini karşılamak için gerekli arzın sürekliliğini 

garanti altına almak için İlaç Şirketleri ve Kurumları ile koordine 

edilmesi tavsiye edilir. 
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