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TO IMMUNOFORMULATION ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΆΞΗ

Το ImmunoFormulation αρχικά συνταγογραφήθηκε σε ασθενείς με COVID-19 και παρατηρήθηκαν ευεργετικά 
αποτελέσματα στη μείωση του χρόνου που απαιτείται για την ανάρρωση του ασθενούς (Βαρκελώνη, Ισπανία). Το 
παραπάνω γεγονός πυροδότησε με τη σειρά του την έναρξη κλινικών μελετών. 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1η  Φύλο: Θήλυ Ηλικία: 61 έτη ηλικίας

Ιατρικό ιστορικό χρόνιας λευχαιμίας (σε ύφεση, καμία ανοσοκατασταλτική ή κυτταροστατική θεραπεία μέχρι αυτήν την 
ημερομηνία).

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2η  Φύλο: Θήλυ Ηλικία: 75 έτη ηλικίας

Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) στάδιο IV. Λήψη χρόνιας φαρμακευτικής αγωγής και 16 ώρες/ημέρα στο 
σπίτι θεραπεία οξυγόνου. Διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού το 2010 και παρουσίασε δευτερογενές λεμφοίδημα ως 
αποτέλεσμα της τομής του λεμφικού κόμβου μετά από ριζική μαστεκτομή του αριστερού μαστού.

18/03

Συμπτώματα:
• Αδυναμία/ 

Ατονία
• Απώλεια οσμής 

και γεύσης

Θεραπευτική 
αγωγή:
•  Παρακεταμόλη
 (1 g/8 ώρες)

27/03

Συμπτώματα:
• Πυρετός (> 40ºC)
• Κούραση, ατονία και 

απάθεια
• Δυνατός πονοκέφαλος
• Διάγνωση COVID-19 

(PCR)

Θεραπευτική αγωγή:
•  Νοσηλεία σε νοσοκομείο
• Παρακεταμόλη (500 

mg/8 ώρες)
• Θεραπεία οξυγόνου για 

24 ώρες
•  Immunoformulation

24/03

Συμπτώματα:
• Κλινήρης
• Πυρετός (> 40ºC)
• Ξηρός βήχας
• Δύσπνοια
• Πνευμονία
• Διάγνωση COVID-19 (PCR)

Θεραπευτική αγωγή:
•  Υδροξυχλωροκίνη
 (800 mg/1η ημέρα. Στη 

συνέχεια 400mg/ημέρα 
για 7 ημέρες)

•  Immunoformulation

28/03

•  Απύρετη
• Ελαφριά βελτίωση 

λεμφοιδήματος
• Χαμηλός κορεσμός O2 

(90/91%)

26/03

•  Ο πυρετός έπεσε
• Η δύσπνοια μειώθηκε
• Δεν ήταν πλέον κλινήρης 

29/03

•  Απύρετη
• Βελτίωση του πόνου, 

και της δερματικής 
φλεγμονής

• Βελτίωση κορεσμού 
O2 (92/93%)

27/03

•  Η γενική βελτίωση 
αυξήθηκε

•  Υπολειπόμενη δύσπνοια 
εξαφανίστηκε

•  Έμεινε απύρετη

30/03

•  Απύρετη
• Βελτίωση των γενικών 

συμπτωμάτων
• Βελτίωση κορεσμού 

O2 (94/95%)

03/04

•  COVID-19: 
 αρνητική (PCR)
 Πλήρης ίαση

07/04

•  Όχι πια ‘’αίσθημα 
ασφυξίας’’

• Βελτίωση κορεσμού 
O2 (> 95%)

2 ημέρες αγωγής με 
ImmunoFormulation

1 ημέρα αγωγής με 
ImmunoFormulation

Περιγραφή περιστατικών - Case Reports
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ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3η  Φύλο: Θήλυ Ηλικία: 40 έτη ηλικίας

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 4η  Φύλο: Άρρεν Ηλικία: 40 έτη ηλικίας

16/03

•  Κούραση, 
ατονία 

• Ξηρός βήχας

18/03

Συμπτώματα:
•  Πυρετός (39,5οC)
• Βήχας (επιδείνωση)
• Οίδημα στο λαιμό
• Πόνος στο στήθος
• Ρίγη συνοδευόμενα από 

τρέμουλο 
• Πόνος στις αρθρώσεις
• Απώλεια γεύσης και οσμής
• Διάγνωση  COVID-19 (PCR)

Θεραπευτική αγωγή:
•  Παρακεταμόλη (1 g/8 ώρες)
• Ιβουπροφαίνη/κωδεΐνη 

(400mg/30mg/8 ώρες)

20/03

Συμπτώματα:
•  Πυρετός (> 40ºC)
• Ξηρός βήχας
• Οίδημα στο λαιμό
• Πόνος στο στήθος
• Έμετος και διάρροια
• Αφυδάτωση
• Δερματικά εξανθήματα
• Έλλειψη όρεξης
• Απώλεια γεύσης και οσμής
• Κούραση και απάθεια
• Διάγνωση COVID-19 (PCR)

Θεραπευτική αγωγή:
•  Παρακεταμόλη (650 mg/ημέρα)
• Ορός χλωριούχου νατρίου 

(χλωριούχο κάλιο, χλωριούχο 
νάτριο, κιτρικό νάτριο και 
γλυκόζη, 1 δόση/ημέρα)

• Τοπική εφαρμογή 
υδροκορτιζόνης (10 mg/mL, 

 1 δόση/ημέρα)

20/03

•  Καμία βελτίωση
• Ξεκίνησε και αγωγή με
 ImmunoFormulation

26/03

•  Καμία βελτίωση
• Ξεκίνησε και αγωγή με
 ImmunoFormulation

23/03

•  Απύρετη
• Βελτίωση στη γενική 

κατάσταση
• Μείωση βήχα και σφίξιμο 

στο στήθος

28/03

•  Απύρετος
• Βελτίωση στη γενική 

κατάσταση και 
στην αναπνευστική 
λειτουργία 

18/04

•  COVID-19: 
 αρνητική (PCR)
 Πλήρης ίαση

18/04

•  COVID-19: 
 αρνητικός (PCR)
 Πλήρης ίαση

3 ημέρες αγωγής με 
ImmunoFormulation

2 ημέρες αγωγής με 
ImmunoFormulation
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