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Un studiu publicat de prestigioasa revista THE LANCET Karl Kunzelmann 1 a
raportat cateva posibile metode de terapie si profilaxie aditionala în abordarea bolii
COVID-19. Pana la 20 aprilie 2021 prin pandemia cauzata de virusul SARS-CoV-2 în lume
au murit peste 3 milioane de persoane2. Vaccinurile cu vector viral si cele ce folosesc
tehnologia ARN mesager au fost dezvoltate în mod rapid si sunt utilizate pe scara larga la
nivel global pentru a face fata acestei infectii periculoase. Este însa putin probabil ca doar
vaccinarea sa opreasca pandemia COVID-19, fiind absolut necesare metode terapeutice si
profilactice aditionale.
Backer V. et al. au întreprins primul studiu randomizat, dublu-orb, controlat cu
placebo asupra unui compus antiviral numit niclosamida, utilizat sub forma de inhalari
si aplicatii intranazale.3 Niclosamida se contine inclusa în lista OMS de medicamente
esentiale si este utilizata de zeci de ani pe pozitia de antihelmintic oral. Studiile in vitro si
la soareci in vivo au demonstrat efectul antiviral amplu si ferm al niclosamidei împotriva
lui SARS-CoV-2, dar si în raport cu alte virusuri.4 Backer et al. au conceput o noua formula
pentru posologia niclosamidei, numita acum UNI91104, care se prezinta ca o solutie stoc
foarte concentrata, optimizata pentru inhalare si pentru aplicatie nazala. Au fost admisi
54 de voluntari sanatosi pentru a primi în mod randomizat doze unice crescende sau în
mod alternativ - 5 doze repetitive de pana la 50,4mg pe o durata de 2,5 zile. Printre
criteriile de includere a fost o functie pulmonara predictiva de minimum 80%, iar drept
criterii majore de excludere s-au considerat alergiile severe clinic relevante, afectiunile
cailor aeriene si alte conditii curente acute sau cronice. Nu au fost semnalate fenomene
adverse serioase sau sistarea curei. Cel mai frecvent observata a fost o usoara iritatie a
cailor respiratorii superioare - la 59%, urme de oxid nitric fractionat în aerul expirat
(FeNO) - la 14,7% si o scadere asimptomatica a volumului expirator fortat pe secunda
(FEV1) - la 11,8%.
Studiul prezinta si unele limitari, date fiind proportiile mici ale esantionului,
perioada foarte scurta de tratament si excluderea pacientilor cu comorbiditati
respiratorii confirmate, asa precum astmul si boala pulmonara obstructiva cronica. Daca
se va decide a utiliza niclosamida pentru tratamente profilactice si terapeutice în boala
COVID-19, aplicarea ei pe durate îndelungate precum si efectele realizate de aceasta la
pacientii cu simptome pulmonare vor trebui evaluate atent. Un fapt pozitiv a fost
constatarea unei concentratii sistemice scazute de niclosamida, comparabile cu nivelul
plasmatic dupa o doza orala cu mult peste cele 2g indicate în tratamentul antihelmintic.
Rezulta ca aplicarea topica sub forma de aerosol a niclosamidei ar putea fi cea mai
eficienta metoda, deoarece se pot atinge concentratii locale ridicate în orofaringe si în
caile respiratorii superioare si inferioare, unde încarcatura virala este cea mai ridicata.
Aceasta forma de administrare s-ar putea arata superioara administrarii perorale sau
intramusculare, care sunt testate în mod curent de mai multe studii clinice.
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Utilizarea niclosamidei a fost propusa si pentru tratamentul altor afectiuni
pulmonare asa precum astmul5, fibroza chistica6. Acest compus are efecte
bronhodilatatoare puternice si inhiba productia excesiva de mucus7. Datorita efectelor
asupra nivelelor de Ca2+, niclosamida inhiba eliberarea citokinelor proinflamatorii asa
precum IL-8, dar posibil si a altor citokine, efect extrem de important pentru a stavili
furtuna de citokine observata în mod frecvent la pacientii spitalizati cu boala COVID-19.
Un alt aspect pozitiv este activitatea antibacteriana a niclosamidei, care poate fi benefica
în combaterea unor potentiale suprainfectii pulmonare. 8
Valoarea acestui compus farmacologic s-ar putea dovedi semnificativa în contextul
în care lucratorii medicali si elaboratorii de politici de sanatate cauta în mod urgent
medicamente capabile sa trateze infectiile cu virusul SARS-CoV-2.
Sistemele de monitorizare a efectelor adverse postvaccinare din Marea Britanie si
SUA, asa precum Yellow card si VAERS, nu semnaleaza un numar neobisnuit de fenomene
adverse sau de cazuri fatale ca urmare a vaccinarii anti SARS-CoV-29 10. Pe de alta parte,
se profileaza o serie de probleme legate de siguranta si eficacitatea în descrestere a
vaccinelor la pacientii varstnici 11, de reactiile alergice si furtunile citokinice potential
cauzate de anticorpi.12 13 Utilizarea medicamentelor deja disponibile în combinatie cu o
administrare topica si nu sistemica pentru a diminua efectele adverse ar putea reprezenta
o solutie rapida si viabila. In absenta unor remedii de forta, numarul mortilor si costurile
socioeconomice ale acestei pandemii vor continua sa creasca. Elaborarea unor
medicamente eficiente este absolut imperioasa, fiind tot mai evident faptul ca doar
vaccinarea ar putea sa nu fie suficienta pentru a stopa pandemia, virusul suferind mutatii
rapide.
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