
oszukiwanie i wprowadze-
nie na rynek leków łago-
dzących przebieg choroby 
COVID-19 musi stać się 

priorytetem. Osoba chora nie powinna 
czekać na rozwój choroby bez leczenia, 
jak jest to często praktykowane, tym 
bardziej że przebieg zakażenia wirusem 
SARS-CoV-2 bywa nieprzewidywalny. 

Od początku pandemii COVID-19 
próbowano zastosować w celu zwal-
czania tej choroby różne leki istniejące 
już na rynku. Jednym z nich jest iwer-
mektyna dostępna w wielu krajach, 
m.in. Francji, Niemczech, Holandii, 
Szwecji i Austrii, jako lek przeciw- 
pasożytniczy stosowany u ludzi i zwie-
rząt. W Polsce lek ten jest zarejestro-
wany w postaci maści do leczenia chorób 
dermatologicznych oraz jest stosowany 
w weterynarii jako lek przeciw- 
pasożytniczy. Iwermektyna zapobiega 
infekcjom wywołanym przez szeroką 
gamę endo- i ektopasożytów. Ponadto 
w niektórych badaniach wskazuje się, 
że substancja ta wywiera efekt im-
munomodulacyjny u ludzi i zwierząt, 
chociaż mechanizmy leżące u jego 
podstawy nie zostały jeszcze dokładnie 
wyjaśnione. 

Poza aktywnością przeciwpasożyt- 
niczą zaznacza się jej działanie przeciw- 
wirusowe. W badaniach na zwierzętach 
sygnalizowano zmniejszenie wiremii i 
poprawę stanu klinicznego myszy za-
każonych zwierzęcym koronawirusem 
czy też mysim wirusem zapalenia 
wątroby. Zgłaszano również hamo-
wanie replikacji SARS-CoV-2 w ba-
daniach in vitro z zastosowaniem 
komórek Vero pochodzących z małpy 
afrykańskiej, jednakże w znacznie 
wyższych stężeniach (50-100 razy) 
niż stężenia osiągalne klinicznie u 
ludzi (150-400 μg/kg). 

  

   
Dopuszczona  
w Czechach  
i na Słowacji 

Pojawiły się także doniesienia o za-
stosowaniu iwermektyny w leczeniu 
chorych na COVID-19. W ogłoszo-
nych badaniach klinicznych zauważono 
redukcję stanów zapalnych i nasilenia 
choroby. Co ciekawe, w ośrodku opieki 
długoterminowej, gdzie mieszkańcy 
otrzymali iwermektynę w celu opa-
nowania epidemii świerzbu, nie za-
obserwowano zgonu ani ciężkiego 
przebiegu COVID-19. Iwermektynę 
podawano już hospitalizowanym pa-
cjentom z COVID-19 z przeciw- 
stawnymi wynikami: jedno badanie 
dotyczyło braku skuteczności późnego 

podawania iwermektyny (8-18 dni od 
wystąpienia objawów) u pacjentów z 
ciężkimi objawami COVID-19 leczo-
nych w połączeniu z innymi lekami, 
podczas gdy w innym badaniu odno-
towano niższą śmiertelność, zwłaszcza 
u ciężko chorych na COVID-19 le-
czonych iwermektyną w połączeniu z 
innymi metodami leczenia. Co ważne, 
w badaniu, w którym podawano samą 
iwermektynę w ciągu 72 godzin od 
wystąpienia objawów, naukowcy za-
uważyli istotne zmniejszenie utraty 
węchu. 

Niektóre dostępne dane z badań kli-
nicznych wskazują na brak skuteczności 
iwermektyny, inne natomiast na obni-
żenie stężenia wskaźników stanu za-
palnego, skrócenie czasu eliminacji wi-
rusa, ustępowanie objawów klinicznych 
oraz zmniejszenie śmiertelności. 

W środowisku medycznym, jak do-
tychczas, zdania na temat skuteczności 
iwermektyny są podzielone. W wielu 
krajach pozaeuropejskich lek ten jest 
praktycznie szeroko stosowany w le-
czeniu COVID-19. Natomiast Eu- 
ropejska Agencja Leków EMA od-
radza stosowanie iwermektyny w za-

pobieganiu lub leczeniu COVID-19 
poza randomizowanymi badaniami 
klinicznymi. Jednak niektóre kraje 
w Unii Europejskiej, takie jak Czechy 
czy Słowacja, zdecydowały się na jej 
tymczasowe wprowadzenie do aptek, 
gdyż podobnie jak w Polsce nie była 
ona tam zarejestrowana do stosowania 
w postaci tabletek. 

 

    Znaczna poprawa 
objawów 

W lipcu br. naukowcy z francuskiego 
Instytutu założonego przez Ludwika 
Pasteura, zajmującego się zwalczaniem 
chorób zakaźnych oraz produkcją 
szczepionek i surowic, na łamach na- 
ukowego czasopisma „EMBO Mo-

lecular Medicine” ogłosili wyniki ba-
dań wykonanych na zwierzętach do-
tyczących możliwości zastosowania 
iwermektyny w leczeniu COVID-19. 
Badania przeprowadzono na dorosłych 
złotych chomikach syryjskich, które za-
infekowano wirusem SARS-CoV-2, wy-
wołując objawowe zakażenie COVID-19, 
z wysoką częstością występowania 
utraty węchu i dużą liczbą cząstek 
wirusów w górnych i dolnych drogach 
oddechowych, w ciągu czterech dni 
od zakażenia. W czasie infekcji zwie-
rzęta otrzymały pojedynczą iniekcję 
podskórną iwermektyny w dawce 
przeciwpasożytniczej 400 μg/kg, po-
wszechnie stosowanej w warunkach 
klinicznych u ludzi. W celu bezpo-
średniej oceny zmian w płucach u 
zakażonych zwierząt wykonano licz-
ne analizy histopatologiczne, jak i 
biochemiczne. 

Wyniki badań wskazują na znaczną 
poprawę objawów klinicznych u zwierząt 
zakażonych SARS-CoV-2 i jedno- 
cześnie leczonych iwermektyną. Wiąże 
się to, jak twierdzą autorzy badania, 
ze zmniejszeniem stanu zapalnego, 
ale bez wpływu na namnażanie się 
wirusa SARS-CoV-2 w górnych i dol-
nych drogach oddechowych. Zatem 
u chomików, podobnie jak u ludzi, 
ciężkość zakażenia SARS-CoV-2 nie 
jest ściśle skorelowana z wiremią (ilo-
ścią utrzymujących się cząstek wirusa). 
Zaobserwowano, że podawanie iwer-

mektyny wpływa na uwalnianie in-
terferonu – białka o charakterze cy-
tokin wytwarzanego przez komórki 
organizmu jako odpowiedź na obec-
ność patogenów, np. wirusów. Jak 
już zauważono w innych badaniach, 
to właśnie zaburzenie procesu wy-
twarzania interferonu i związanych z 
nim czynników zapalnych łączy się z 
ciężką postacią COVID-19, zbyt silna 
odpowiedź układu odpornościowego 
doprowadza do uszkodzenia tkanek. 
Natomiast zahamowanie wydzielania 
interferonu, pomimo że zwiększa re-
plikację wirusa, to zarazem powoduje 
mniejsze uszkodzenie tkanek płuc. 
Obserwowane efekty po podaniu 
iwermektyny do pewnego stopnia są 
podobne do tych po zastosowaniu 
deksametazonu, jednakże działanie 
iwermektyny jest trochę inne, nie ni-
weluje efektów stanu zapalnego, ale 
raczej tłumi jego inicjację. 

Poza tym w omawianym badaniu 
przedstawiono wpływ iwermektyny na 
inne szlaki zapalne, w tym na geny 
związane z synapsą cholinergiczną. Jak 
twierdzą naukowcy, to właśnie działanie 
immunomodulujące iwermektyny przy-
czyniło się do tego, że płuca chomików 
zakażonych SARS-CoV-2 i leczonych 
iwermektyną wykazywały mniejszy sto-
pień obrzęku i przekrwienia niż u zwie-
rząt leczonych solą fizjologiczną. Po-
dobnie jak u ludzi, odnotowano także 
wyraźne różnice między płciami badanych 
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Podanie  
iwermektyny  
może ograniczać 
występowanie,  
jak i nasilenie 
objawów zespołu 
długiego covidu
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W badaniach klinicznych 
zauważono redukcję stanów 
zapalnych i nasilenia COVID-19 
przy zastosowaniu iwermektyny



zwierząt pod względem obrazu klinicz-
nego wywołanej choroby i stanu zapal-
nego płuc. Wcześniejsze obserwacje 
wskazują, że u mężczyzn częściej wystę-
puje ciężka postać choroby COVID-19 
niż u kobiet. Mężczyźni, niezależnie 
od wieku, są też bardziej narażeni na 
zgon niż kobiety. Istnieje coraz więcej 
dowodów na to, że steroidowe hormony 
płciowe, w tym estrogeny, progesteron 
i testosteron, bezpośrednio wpływają 
na odpowiedź immunologiczną podczas 
infekcji. Hormony męskie bardziej niż 
kobiece generują odpowiedź zapalną 
organizmu, dodatkowo hormony że-
ńskie, jak zauważają naukowcy, mogą 
wzmacniać pozytywne przeciwzapalne 
działanie iwermektyny. 

  

   Wprowadzić do 
schematu leczenia 

Autorzy badania, podsumowując wyniki, 
twierdzą, że są podstawy do zastoso-
wania iwermektyny jako środka tera-
peutycznego przeciwko COVID-19, 
który nie wpływałby silnie na repli-
kację SARS-CoV-2, ale ograniczałby 
patofizjologiczne konsekwencje za-
każenia tym wirusem, co przełożyłoby 
się na występowanie mniej nasilonych 
objawów choroby i lepsze rokowania. 
Terapia immunomodulacyjna oparta 
na podaniu iwermektyny poprawiła 
stan kliniczny chomików zakażonych 
SARS-CoV-2, może to tłumaczyć 
fakt, że w niektórych badaniach kli-
nicznych jej podanie łagodziło objawy 
COVID-19 u ludzi. Można też przy-
puszczać, że podanie tego leku może 
także ograniczać występowanie, jak 
i nasilenie objawów zespołu post-
COVID-19 (określanego jako long 
covid) ze względu na jego działanie 
przeciwzapalne. 

Zaprezentowane badania dają na-
dzieję na wprowadzenie iwermektyny 
do schematu leczenia COVID-19 w 
naszym kraju. Brakuje obecnie leków 
tzw. pierwszego rzutu, które mogłyby 
być stosowane w początkowej fazie 
choroby. Jak dotąd w oficjalnych 
schematach leczenia nie ma leków 
wpływających na przebieg choroby, 
które chory mógłby przyjmować w 
domu po to, by zmniejszyć objawy 
samej choroby, jak i ryzyko wystą-
pienia jej ciężkiej postaci (np. poprzez 
ograniczenie wystąpienia niebezpiecz-
nej burzy cytokinowej), czy też zapo-
biec poważnym powikłaniom. 

Innym kandydatem na taki lek jest 
amantadyna, będąca obecnie w trak-
cie badań klinicznych, o odmiennym 
mechanizmie działania. Jak się po-
daje, działanie tego leku w leczeniu 
infekcji wirusem SAR-CoV-2 może 
polegać na hamowaniu replikacji wi-
rusa i działaniu ochronnym na ko-
mórki ośrodkowego układu nerwo-
wego. Obydwa leki są znane od lat, 
dobrze tolerowane i tanie. l
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BIAŁYSTOK – parafia Matki Bożej 
Fatimskiej – 3/4 X od godz. 12.00 do 
godz. 12.00 (w domach); kontakt: Barbara, 
tel. 85 732 42 86; ELBLĄG – parafia 
św. Brunona – 7/8 X od godz. 18.00 do 
godz. 6.00 (od godz. 18.00 do godz. 
22.00 w kościele, od godz. 22.00 do 
godz. 6.00 w domach) • parafia św. 
Brata Alberta Chmielowskiego – 9/10 i 
11/12 X od godz. 18.00 do godz. 5.00 
(w domach); kontakt: ks. prob. Janusz 
Kawęcki (organizacja); Teresa, tel. 55 232 
74 09, Marianna, tel. 55 237 80 71, 667 
634 777; GDAŃSK – parafia św. Jad-
wigi Śląskiej (Nowy Port) – 16 X od godz. 
8.00 do godz. 18.00, codziennie (oprócz 
sobót) od godz. 6.00 do godz. 6.30 przed 
Mszą Świętą i codziennie od godz. 17.00 
do godz. 17.30; kontakt: ks. prob. Paweł 
Górny, ks. Stanisław Płatek, tel. 58 343 
21 44;  GDYNIA – sanktuarium Matki 
Bożej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski 
(Babie Doły) – 10-17 X od godz. 12.15 
do godz. 12.15; kontakt: ks. prob. Kordian 
Gulczyński, tel. 795 589 707, Renata, 
tel. 609 424 777; GOLUB-DO-
BRZYŃ – parafia św. Katarzyny w Do-
brzyniu – 13 X od godz. 7.30 do godz. 
18.00; kontakt: Barbara, tel. 56 683 48 
21; KALISZ – sanktuarium Serca Jezusa 
Miłosiernego Ojców Jezuitów – 7 X od 
godz. 8.00 do godz. 21.00; kontakt: Lu-
cyna, tel. 62 764 52 42, tel. 501 039 
226; KIELCE –parafia Trójcy Świętej – 
7/8 X od godz. 18.00 do godz. 18.00; 
kontakt: Anna, tel. 513 016 004; KO-
ŁOBRZEG – kościół pw. Niepokalanego 
Poczęcia NMP – 11, 13 i 14 X od godz. 
9.30 do godz. 11.30; kontakt: Eugenia, 
tel. 94 352 13 56;  KONIN – kaplica 
szpitalna na rondzie – 9 X od godz. 7.00 
do godz. 21.00; kontakt: Grażyna, tel. 
603 926 967; KONIUSZA k. Proszowic 
– parafia Świętych Apostołów Piotra i 
Pawła – 6 X od godz. 15.30 do godz. 
18.00; kontakt: Franciszek, tel. 12 386 
90 08; KRAKÓW – parafia Podwyż-
szenia Krzyża Świętego (Podgórze) – co-
dziennie od godz. 7.30 do godz. 8.30 i 
od godz. 17.00 do godz. 18.00; kontakt: 
Irena, tel. 694 060 268; LUBIĘCIN k. 
Nowej Soli – parafia Najświętszego Serca 
Pana Jezusa – 16 X od godz. 15.00 do 
godz. 21.00; kontakt: ks. prob. Tadeusz 
Czapkowicz, tel. 68 388 15 66; ŁÓDŹ 
– kościół pw. Matki Bożej Fatimskiej – 
codzienna adoracja od godz. 17.30 do 
godz. 18.30; kontakt: ks. prob. Paweł Li-
sowski, tel. 42 684 07 55 • parafia św. 
Maksymiliana Marii Kolbego – codzienna 
adoracja od godz. 7.30 do godz. 8.00; 
kontakt: Janina, tel. 42 641 82 44 • san-
ktuarium Świętości Życia pw. Zwiastowania 
Pańskiego w parafii św. Wincentego Pal-
lottiego – 6, 8, 13 i 15 X od godz. 17.00 
do godz. 19.00; od poniedziałku do piątku 
od godz. 17.00 do godz. 18.00 z Koronką 
do Miłosierdzia Bożego; kontakt: ks. kust. 

Stanisław Rękawek, tel. 42 616 81 70; 
MIERZYN k. Szczecina – parafia Matki 
Bożej Bolesnej – 10/11 X od godz. 19.00 
do godz. 19.00; kontakt: Teresa, tel. 533 
480 470; MILANÓWEK k. Warszawy 
– parafia św. Jadwigi – 11 X od godz. 
18.00 do godz. 20.30, 14 X od godz. 
18.00 do godz. 21.00 i codziennie o godz. 
7.30, 8.30 i 18.30 (ostatnia czwarta część 
odmawiana w domach); kontakt: Stanisław, 
tel. 22 758 32 67, tel. 22 724 83 10; MI-
LEJÓW k. Piotrkowa Trybunalskiego – 
parafia Opieki św. Józefa – 9 i 16 X od 
godz. 16.30 do godz. 18.30; kontakt: ks. 
Piotr Kotas, tel. 44 616 17 27; POMIE-
CHÓWEK k. Warszawy – parafia św. 
Anny – 7 i 14 X od godz. 18.30 do godz. 
19.30 i 9 X od godz. 7.00 do godz. 17.15; 
kontakt: Maria, tel. 22 785 44 53; RUDA 
ŚLĄSKA – parafia św. Wawrzyńca 
(Wirek) – 7/8, 8/9 i 14/15 X od godz. 
24.00 do godz. 24.00 (w domach); kontakt: 
Janina, tel. 32 244 01 11, tel. 515 584 
004, Teresa, tel. 510 677 569; RUMIA 
– parafia NMP Wspomożenia Wiernych – 
9 i 16 X po Koronce do Miłosierdzia 
Bożego od godz. 15.10 do godz. 17.10; 
kontakt: Krzysztof, tel. 668 252 953; SE-
ROCK k. Warszawy – parafia św. Anny 
– 12/13 X od godz. 24.00 do godz. 24.00 
i 15 X od godz. 17.00 do godz. 18.00; 
kontakt: Barbara, tel. 22 782 60 09; 
STARGARD SZCZECIŃSKI – pa-
rafia NMP Królowej Świata – 12/13 X od 
godz. 19.00 do godz. 19.00; kontakt: Te-
resa, tel. 533 480 470; STOCZEK 
WĘGROWSKI – parafia św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika – 16 X od godz. 
17.00 do godz. 19.00; kontakt: ks. prob. 
Zbigniew Grabowski, tel. 25 691 91 09; 

SZCZECIN – parafia Bożego Ciała – 4/5 
X od godz. 19.00 do godz. 19.00 • parafia 
Świętej Opatrzności Bożej – 5/6 X od godz. 
19.00 do godz. 19.00 • parafia św. Jana 
Bosko – 6/7 X od godz. 19.00 do godz. 
19.00 • parafia Świętego Krzyża – 7/8 X od 
godz. 19.00 do godz. 19.00 • parafia św. 
Antoniego – 9/10 X od godz. 19.00 do 
godz. 19.00; kontakt: Teresa, tel. 533 480 
470 • parafia Matki Bożej Ostrobramskiej  – 
12/13 X od godz. 19.00 do godz. 19.00 • 
parafia Narodzenia NMP – 15-18 X od godz. 
19.00 do godz. 19.00 • parafia Matki Bożej 
Ostrobramskiej – 12/13 X od godz. 19.00 do 
godz. 19.00; SZTUM k. Elbląga – parafia 
św. Andrzeja Boboli – 14 X od godz. 6.00 do 
godz. 19.00 (w domach); kontakt: Elżbieta, 
tel. 55 277 54 51;  TARNOBRZEG – 
parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy – 
6/7 X od godz. 19.30 do godz. 20.30; kontakt: 
ks. prob. dr Jan Biedroń, tel. 15 823 17 67; 
TARNOWSKIE GÓRY – parafia Matki 
Bożej Królowej Pokoju – 7/8 X od godz. 9.00 
do godz. 9.00; kontakt: Adelajda, tel. 32 455 
09 17; USTROŃ k. Cieszyna – parafia św. 
Klemensa – 4 X od godz. 7.00 do godz. 
21.00; kontakt: Stanisław, tel. 33 854 46 05; 
WOLSZTYN – parafia Niepokalanego 
Poczęcia NMP – 5-7 X od godz. 24.00 do 
godz. 24.00 (w domach); kontakt: Anna, tel. 
68 384 20 56; WYSZKÓW k. Warszawy 
– parafia Świętej Rodziny – 8 i 15 X od godz. 
18.00 do godz. 21.00; kontakt: Krystyna, tel. 
29 742 23 24; ŻUKÓW k. Szczecina – 
parafia Świętej Trójcy – 11/12 X od godz. 
19.00 do godz. 19.00; kontakt: Teresa, tel. 
533 480 470; ZAMOŚĆ – kościół pw. św. 
Katarzyny Aleksandryjskiej – 16/17 X od godz. 
17.00 do godz. 17.00; kontakt: ks. prał. 
Zdzisław Ciżmiński, tel. 84 639 22 85.

Maryja prosi  
o Różańcowe Jerycha

Jerycho Różańcowe jest nieprzerwanym, rotacyjnym, siedmiodobowym 
czuwaniem osób przed Najświętszym Sakramentem w okolicach świąt 
maryjnych. W ramach czuwania codziennie odprawiana jest Msza św., 
odmawiany Różaniec, a o godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.  

Teresa Bazylko-Boratyn,  
rzecznik prasowy Legionu Maryi, 

tel. 22 842 60 76, 506 488 274,  
e-mail: teresabazbor@wp.pl

Dr Małgorzata
Prusak
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