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ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
για τον κορωνοϊό

 ΕλπίδΕς στη μάχη κατά 
της COVID-19 «γεννά» ισραη-
λινό φάρμακο, οι κλινικές μελέ-
τες του οποίου βρίσκονται σε 
προχωρημένο στάδιο, με εξαι-
ρετικά μέχρι στιγμής αποτελέ-
σματα. Το πολλά υποσχόμενο 
φάρμακο, EXO-CD 24 αναπτύ-
χθηκε από επιστήμονες του Ια-
τρικού Κέντρου Ichilov στο Τελ 
Αβίβ, με επικεφαλής τον κα-
θηγητή Ιατρικής Ναντίρ Αρ-
μπέρ, ο οποίος μιλώντας στη 
Realnews κάνει λόγο για μια 
«σωτήρια θεραπεία», που θα 
μπορούσε να τεθεί σε κυκλο-
φορία εντός του έτους. 

«Πρόκειται για ένα αποτελε-
σματικό, γρήγορο και σχετικά 
χαμηλού κόστους φάρμακο, το 
οποίο θα μπορούσε να παρα-
χθεί μαζικά μέσα σε λίγους μή-
νες και να καλύψει τις ανάγκες 
όλου του κόσμου», αναφέρει ο 
κ. Αρμπέρ, φανερά ενθουσια-
σμένος και αισιόδοξος από την 
πορεία των κλινικών μελετών. 

Η ανακάλυψη
Η εργαστηριακή έρευνα που 
ξεκίνησε ο κ. Αρμπέρ το 1998 
στη χώρα του, όταν επέστρε-
ψε από τις μεταδιδακτορικές 
σπουδές του στο Πανεπιστήμιο 
Columbia στην Αμερική, πάνω 
στο γονίδιο CD24, μια πρωτε-
ΐνη που καταστέλλει το ανοσο-
ποιητικό σύστημα, τον Απρί-
λιο του 2020 πήρε άλλη τρο-
πή. Ο καθηγητής Ιατρικής και 
διευθυντής του Integrated Cancer Prevention Center 
στο Tel Aviv-Sourasky Medical Center (Ichilov) απο-
φάσισε να στραφεί από την αντιμετώπιση του καρ-
κίνου στην αντιμετώπιση της πανδημίας του κορω-
νοϊού, εξαιτίας της οποίας είχαν ήδη χάσει τη ζωή 
τους χιλιάδες άνθρωποι στον κόσμο.  

«Το φάρμακο αναστέλλει σημαντικά και αποτε-
λεσματικά την κύρια οδό για την ανάπτυξη κυτοκι-
νών (κατηγορία μικρών πρωτεϊνών). Το ‘‘μονοπά-
τι’’ NFKB, ένα πρωτεϊνικό συγκρότημα που ελέγχει 
τη μεταγραφή του DNA, την παραγωγή κυτοκινών 
και την επιβίωση των κυττάρων, σε δύο βασικά ση-
μεία», λέει με απόλυτη επιστημονική ακρίβεια. Με 
πιο απλά λόγια, ο κ. Αρμπέρ πιστεύει ότι έχει ανα-
καλύψει ένα φάρμακο που μπορεί να καταστείλει 
το ανοσοποιητικό σύστημα σε ασθενείς με κορω-
νοϊό που νοσούν βαριά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η 
αναπνευστική ανεπάρκεια, που συνήθως προκαλεί-
ται στον ασθενή που έχει μολυνθεί από τον κορω-
νοιό, οφείλεται στην υπερδιέγερση του ανοσοποιη-
τικού συστήματος με καταιγισμό κυτοκινών. Στόχος 
είναι η παρέμβαση σε αυτό ακριβώς το σημείο και 
η αποτροπή της επιδείνωσής του.

Θετικά αποτελέσματα
Το φάρμακο είναι εύκολα χορηγούμενο, απαιτεί λί-
γα λεπτά εισπνοών μία φορά την ημέρα, ενώ μπορεί 
να χορηγηθεί και στο σπίτι. Επιπλέον, ένα από τα με-
γάλα πλεονεκτήματά του είναι ότι μπορεί να παρα-
χθεί γρήγορα και οικονομικά. «Οι προσπάθειές μας 
έχουν αποδώσει σημαντικά αποτελέσματα. Το ει-

σπνεόμενο φάρμακο έχει δοκι-
μαστεί σε 30 ασθενείς που νο-
σούσαν βαριά και οι 29 από 
αυτούς θεραπεύτηκαν εντός 3 
έως 5 ημερών. Μέχρι στιγμής, 
έχουμε ολοκληρώσει τη φάση 
1b/ 2a με 100% ασφάλεια και 
αποτελεσματικότητα και τώ-
ρα ξεκινάμε τη μελέτη της φά-
σης 2 και 3 των κλινικών δοκι-
μών», λέει στη Realnews o Ισ-
ραηλινός επιστήμονας. 

Σε όλους τους ασθενείς το 
φάρμακο αποδείχθηκε ασφα-
λές και δεν παρατηρήθηκαν 
παρενέργειες. Σύντομα από τη 
χορήγησή του οι ασθενείς άρ-
χισαν να νιώθουν πολύ καλύ-
τερα, σηκώθηκαν από το κρε-
βάτι και στη συνέχεια πήραν 
εξιτήριο. Τα εξαιρετικά αισι-
όδοξα αποτελέσματα οδήγη-
σαν την επιστημονική ομάδα 
του κ. Αρμπέρ να προχωρήσει 
στα επόμενα στάδια των κλινι-
κών δοκιμών, στα οποία θα λά-
βουν το φάρμακο περισσότε-
ροι ασθενείς. Μάλιστα, όπως 
έχει γίνει ήδη γνωστό, το Ισρα-
ήλ και η Ελλάδα βρίσκονται σε 
προχωρημένες συζητήσεις για 
τη συμμετοχή Ελλήνων ασθε-
νών σε νοσοκομεία της χώρας 
στις κλινικές δοκιμές, κάτι που 
είναι πολύ πιθανό να συμβεί. 

Σημειώνεται ότι με τον Ισ-
ραηλινό καθηγητή, Ν. Αρ-
μπέρ, έχει επικοινωνήσει από 
την πρώτη στιγμή, μεταξύ πολ-
λών άλλων σε παγκόσμιο επί-

πεδο, και ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας, ο οποί-
ος έχει εκφράσει την αισιοδοξία του για το νέο πει-
ραματικό φάρμακο.  

Τα εμβόλια
Το Ισραήλ, πάντως, το τελευταίο διάστημα έχει γυ-
ρίσει σελίδα, καθώς ο ευρύς εμβολιασμός των πο-
λιτών του ανέκοψε την πορεία της πανδημίας στη 
χώρα. Σχολιάζοντας σχετικά, ο κ. Αρμπέρ τονίζει ότι 
«τα αποτελέσματα του εμβολιασμού είναι θεαματι-
κά. Πρόκειται για τεράστια επιτυχία της επιστημονι-
κής κοινότητας. Ο αριθμός των ασθενών πλέον είναι 
σημαντικά χαμηλός και σύντομα θα έχουμε στη φα-
ρέτρα μας και ένα καλό φάρμακο για τη νόσο» και 
προσθέτει ότι περίπου 6 εκατομμύρια Ισραηλινοί 
έχουν εμβολιαστεί. Ωστόσο, αν και ενθουσιασμένος 
με τα αποτελέσματα των εμβολιασμών, δεν βιάζεται 
να πανηγυρίσει όταν ρωτάται αν το Ισραήλ έχει ξεπε-
ράσει την πανδημία και τον κίνδυνο. «Σίγουρα είμα-
στε στον σωστό δρόμο, αλλά πρέπει να είμαστε έτοι-
μοι με ένα φάρμακο σε περίπτωση που εμφανιστεί 
μια νέα, πιο απειλητική μετάλλαξη ή υπάρξει απώ-
λεια της ανοσίας. Η μάχη εναντίον του SARS-CoV-2 
απαιτεί δύο ‘‘όπλα’’. Τον εμβολιασμό και ένα φάρ-
μακο όπως αυτό που έχουμε. Είναι συνδυασμός και 
των δύο», απαντά. Τέλος, ερωτηθείς σχετικά με την 
κατάσταση στην Ελλάδα και αν πρέπει να ανοίξουν οι 
δραστηριότητες, ο Ν. Αρμπέρ λέει με νόημα: «Πρέ-
πει να επιστρέψετε, τηρώντας τα μέτρα, στην κανο-
νική ζωή. Είμαι ισχυρά υπέρ αυτού».
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Αποκαλυπτική 
συνέντευξη του 

Ισραηλινού καθηγητή 
Ναντίρ Αρμπέρ, 
που ανέπτυξε 

το εισπνεόμενο 
EXO-CD 24, το οποίο 
εξουδετερώνει την 

COVID-19 με θεαματικά 
αποτελέσματα

τα. Πρόκειται για μια ειδική διαδικασία που γί-
νεται στον χώρο του νοσοκομείου.

Πολλά υποσχόμενα είναι και τα δεδομένα γύρω 
από τα μονοκλωνικά αντισώματα, όπως το σκεύ-
ασμα της εταιρείας Regeneron, που έγινε ευρέως 
γνωστό μετά τη χορήγησή του στον πρώην Πρό-
εδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Οπως εξηγεί ο 
κ. Δημόπουλος, «χορηγούνται υποδόρια ή ενέ-
σιμα και είναι υποσχόμενα όταν δίνονται νωρίς 
στην πορεία της λοίμωξης COVID-19, ώστε να 
αποφευχθεί η πρόοδος της νόσου».

Πειραματικά 
Ενα πειραματικό, μέχρι στιγμής, φάρμακο στη 
μάχη κατά της πανδημίας είναι η μολνουπιρα-
βίρη, που χρησιμοποιείται σε διάφορες κλινικές 
μελέτες. Είναι ένα αντιιικό φάρμακο που χορη-
γείται από το στόμα και μπορεί να μειώσει το ιικό 
φορτίο του SARS-CoV-2 σε πέντε ημέρες. Επιπλέ-
ον, η φλουβοξαμίνη, που χρησιμοποιείται στη θε-
ραπεία της κατάθλιψης, έδειξε ότι περιορίζει την 
πιθανότητα κλινικής επιδείνωσης σε σοβαρότε-
ρη μορφή της νόσου, όταν συγκρίθηκε με εικο-
νικό φάρμακο, πιθανά μέσω κάποιας αντιφλεγ-
μονώδους δράσης του φαρμάκου.

«Συνολικά, η θεραπευτική φαρέτρα συνεχώς 
βελτιστοποιείται και ανανεώνεται με νέες θε-
ραπευτικές επιλογές και σε συνδυασμό με την 
έγκριση όλο και περισσότερων αποτελεσματι-
κών και ασφαλών εμβολίων (Pfizer, Moderna, 
AstraZeneca, Janssen) και τον μαζικό εμβολια-
σμό του πληθυσμού. Στον δρόμο για την επι-
στροφή μας στην κανονικότητα έχουμε ανάγκη 
νέων προσεγγίσεων, σε συνδυασμό με τις συμ-
βατικές μεθόδους, που θα μας βοηθήσουν να 
επαναδραστηριοποιήσουμε σημαντικούς το-
μείς της οικονομίας, μέχρι να επιτύχουμε την πο-
λυπόθητη συλλογική ανοσία», σχολιάζει ο πρύ-
τανης του ΕΚΠΑ, τονίζοντας ότι τα «νέα ‘‘όπλα’’ 
προκειμένου να είναι αποτελεσματικά προϋπο-
θέτουν την ενεργό συμμετοχή και την ευαισθη-
τοποίηση της κοινωνίας».

πλάσμά
στη θεραπευτική 
φαρέτρα 
έχει μπει και 
η χορήγηση 
πλάσματος από 
αναρρώσαντες 
της COVID-19, 
το οποίο φαίνεται 
να ωφελεί κατά 
τα αρχικά στάδια 
της λοίμωξης 
και αποτρέπει 
τη βαριά νόσηση. 
Η χρήση του 
στη θεραπεία 
των ασθενών 
βρίσκεται 
σήμερα υπό 
διερεύνηση 
από πολλές 
ερευνητικές 
ομάδες 
παγκοσμίως

«Θα καλύψουμε 
τις ανάγκες 

όλου του κόσμου»

Ο Ναντίρ Αρμπέρ


