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Un medicament folosit împotriva artritei 
este testat acum pentru a i se dovedi 
indicaţia şi în tratarea pneumoniei 
cauzate de infecţia cu virusul SARS-CoV 2. 

Medicament 
împotriva 

artritei, testat 
pentru infecţia 

COVID-19

În prezent, sunt în 
curs de desfăşurare do-
uă studii clinice care cer-
cetează siguranţa şi efici-
enţa acestui produs far-
maceutic, la pacienţii ca-
re ajung pe patul de spi-
tal. Agenţia Europeană 
a Medicamentului (EMA) 
evaluează o cerere de 
utilizare a medicamentu-
lui Kineret, pentru trata-
mentul împotriva infecţi-
ei COVID-19 la pacienţii 
adulţi cu pneumonie care 
prezintă riscul de a dez-
volta insuficienţă respi-
ratorie severă, informea-
ză Reuters. Medicamen-
tul reduce activitatea sis-
temului imunitar, iar sub-
stanţa sa activă blochea-
ză activitatea unui me-
sager chimic în proce-
sul imunitar care du-
ce la inflamaţie. „Se cre-
de că acest lucru ar pu-
tea ajuta, de asemenea, 
la reducerea inflamaţiei 
şi a deteriorării ţesutu-
rilor asociate cu infecţia 
 COVID-19“, au anunţat 
reprezentanţii Agenţiei 
Europene a Medicamen-
tului. Se aşteaptă ca re-
zultatele evaluării să apa-
ră în luna octombrie. Pro-
dusul autorizat în prezent 
pentru tratarea mai mul-
tor afecţiuni inflamatorii, 
printre care şi poliartrita 

reumatoidă este fabricat 
de producătorul suedez 
de medicamente pentru 
boli rare Sobi. Deşi es-
te aparent banal, un ast-
fel de virus poate duce la 
deces prin sindrom res-
pirator acut sever, pneu-
monie şi chiar insuficien-
ţă renală. „Substanţa ac-
tivă din Kineret, anakinra, 
este un medicament imu-
nosupresor (un medica-
ment care reduce activi-
tatea sistemului imuni-
tar). Este copia unei pro-
teine umane naturale nu-
mite “antagonist al re-
ceptorilor de interleukină 
1 umană”, care blochea-
ză receptorii pentru un 
mesager chimic din or-
ganism numit interleuki-
nă 1. Acest mesager este 
produs în cantitate mare 
la pacienţii cu poliartrită 
reumatoidă, cauzând in-
flamarea şi distrugerea 
articulaţiilor, fiind implicat 
şi în inflamaţia asociată 
cu CAPS, cu febra medi-
teraneeană familială şi cu 
boala Still. Legându-se 
de receptorii de care s-ar 
lega în mod normal inter-
leukina 1, anakinra blo-
chează activitatea inter-
leukinei 1, ceea ce aju-
tă la ameliorarea simpto-
melor acestor boli“, infor-
mează EMA.

Peste 8% din 
populaţia României 
suferă de 
bronhopneumopatie 
obstructivă cronică 
(BPOC), boală 
pulmonară gravă 
şi progresivă ce 
limitează fluxul de 
aer la nivel pulmonar. 
În condiţiile în care 
numărul cazurilor 
de îmbolnăviri este 
în continuă creştere, 
specialiştii avertizează 
că în curând 
afecţiunea va deveni 
una dintre principalele 
cauze de mortalitate 
la nivel mondial. 

„Bronhopneumopa-
tia obstructivă cronică 
(BPOC) este o boală ca-
racterizată prin limitarea 
fluxului de aer şi care e in-
complet ireversibilă. BPOC 
va ajunge în câţiva ani să 
fie a treia cauză de morta-
litate în lume. Mortalitatea 
prin BPOC este în creştere 
la nivel mondial. Incidenţa 
în România este de apro-
ximativ 8,9%. Sunt mulţi 
pacienţi nediagnosticaţi“, 
a spus dr. Roxana Nemeş, 
preşedintele Societăţii Ro-
mâne de Pneumologie, la 

un eveniment organizat 
recent de Coaliţia Organi-
zaţiilor Pacienţilor cu Afec-
ţiuni Cronice din România. 
În opinia medicului, prin-
cipalii factori de risc pen-
tru declanşarea acestei 
boli sunt fumatul şi vapin-
gul (n.r. – ţigara electro-
nică). „Fumatul reprezin-
tă cel mai important factor 
de risc cunoscut, în ceea 
ce priveşte BPOC. În ţări-
le cu o cultură de tip eu-
ropean, se consideră că 
peste 90% din cazurile de 
BPOC sunt determinate de 
fumat“ , a explicat dr.  Ne-
meş.

Atenţie la ţigara 
electronică! Este la 
fel de periculoasă 
ca fumatul clasic 

Preşedintele Societă-
ţii Române de Pneumo-
logie (SRP) a atenţionat 
cu această ocazie şi asu-
pra faptului că utilizarea 
ţigării electronice provoa-
că leziuni asemănătoare 

fumatului clasic. Nu mai 
puţin de un milion de ro-
mâni suferă de afecţiuni 
respiratorii, multe din-
tre ele cauzate sau agra-
vate de fumat. Estimativ, 
10% dintre pacienţii care 
au astm bronşic, prezin-
tă forma severă a bolii. În 
opinia dr. Nemeş, imuni-
zarea reprezintă ,“singura 
armă redutabilă“ pentru a 
preveni manifestările chi-
nuitoare. Vaccinurile an-
tigripale şi pneumococice 
sunt extrem de importan-
te în acest sens. Cu toate 
acestea, preşedintele SRP 
atenţioneaza că vaccina-
rea antigripală nu asigură 
protecţia împotriva altor 
infecţii respiratorii. „Vac-
cinul antigripal reduce în 
mod clar numărul exacer-
bărilor acute care apar la 
persoanele cu BPOC. Vac-
cinul pneumococic reduce 
incidenţa bolii pneumoco-
cice invazive. Vaccinarea 
atât cu vaccin antigripal, 
cât şi cu vaccin pneumo-
cocic, poate produce un 

efect aditiv care reduce 
exacerbările mai eficient 
decât oricare dintre vac-
cinuri.(...) La persoanele 
cu risc crescut de apariţie 
a infecţiilor respiratorii se 
pot administra şi alte ti-
puri de vaccinuri“, a adă-
ugat dr. Nemeş. Incidenţa 
BPOC în România se apre-
ciază că este de 8,9%. 
Numărul real al pacien-
ţilor, însă, nu se cunoaş-
te, mulţi fiind încă nedia-
gnosticaţi.

Gripa agravează 
BPOC 

Cel mai recent stu-
diu publicat în revista 
„CHEST“, arată că paci-
enţii diagnosticaţi cu boa-
lă pulmonară obstructivă 
cronică prezintă un risc ri-
dicat de deces, boli critice 
şi spitalizare dacă fac gri-
pa. Din acest motiv, vac-
cinurile gripale sunt foar-
te importante pentru ei, 
scrie sciencedaily.com. 
Infecţia cu gripă este o 
cauză comună a spitali-
zării în rândul pacienţilor 
cu BPOC, iar consecinţele 
sunt severe: unul din ze-
ce pacienţi a decedat, iar 
unul din cinci a avut ne-
voie de terapie intensivă. 
„Am constatat că vaccinul 
gripal a fost asociat cu o 
reducere de 38% a spita-
lizărilor pe bază de gripă 
printre pacienţii cu BPOC. 
Având în vedere rezulta-
tele acestui studiu, încu-
rajăm pacienţii cu BPOC 
să ia în calcul vaccinul în 
fiecare an, ca măsură de 
protecţie împotriva gripei 
şi împotriva consecinţe-
lor sale grave asupra să-
nătăţii“, a explicat Suni-
ta Mulpuru, expert în ca-
drul Institutului de Cerce-
tare al Spitalului Ottawa, 
Canada.

Dr. Roxana Nemeş, preşedintele Societăţii 
Române de Pneumologie:

„Bronhopneumopatia obstructivă 
cronică va f¡, în câţiva ani, a treia 
cauză de mortalitate în lume“


