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Μ

ια αχτίδα φωτός στην καταπολέµηση
του κορωνοΪού διαφαίνεται µετά από
κλινικές δοκιµές µε υδροξυχλωροκίνη, οι οποίες έδωσαν ενθαρρυντικά αποτελέσµατα στο Μεσογειακό Ινστιτούτο Μολυσµατικών Ασθενειών της Μασσαλίας. Υπό την επίβλεψη του καθηγητή Ντιντιέ Ραούλ, χορηγήθηκε σε 24 ασθενείς το φάρµακο Plaquenil που έχει
ως βάση του την υδροξυχλωροκίνη και τα αποτελέσµατα ήταν ενθαρρυντικά. Μετά τη χορήγηση 600 mg χλωροκίνης ηµερησίως επί δέκα
ηµέρες, 18 ασθενείς, δηλαδή το 75%, θεραπεύτηκαν και την έκτη ηµέρα δεν ήταν πια φορείς
του ιού. Οι εθελοντές ήταν ασθενείς από τη Νίκαια και την Αβινιόν, στους οποίους δεν είχε χορηγηθεί καµία άλλη θεραπεία προηγουµένως.
Τα αποτελέσµατα ήταν ακόµη πιο ενθαρρυντικά σε ασθενείς που παρουσίαζαν κλινικά συµπτώµατα του αναπνευστικού εξαιτίας του κορωνοϊού, τα οποία θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε βακτηριακή πνευµονία. Σε αυτούς χορηγήθηκε υδροξυχλωροκίνη σε συνδυασµό µε
αζιθροµυκίνη (zithromax). Η αζιθροµυκίνη είναι ένα αντιβιοτικό που έχει αποδειχθεί ότι µειώνει τον κίνδυνο επιδείνωσης των ατόµων µε
ιογενείς λοιµώξεις, σύµφωνα µε τον καθηγητή Ραούλ. Ο συγκεκριµένος επιστήµονας, που
θεωρείται ένας από τους κορυφαίους λοιµωξιολόγους της Γαλλίας, τάσσεται υπέρ της έγκαιρης διάγνωσης των ατόµων που έχουν µολυνθεί
από τον COVID-19. Βασισµένος σε µια έρευνα
των κινεζικών Αρχών, είναι της άποψης πως, αν
ελεγχθεί η διάρκεια του χρόνου που κάποιος είναι φορέας, θα µπορεί να ελεγχθεί και η επιδηµία. Τα ενθαρρυντικά αποτελέσµατα της κλινικής δοκιµής του καθηγητή Ραούλ προκάλεσαν
το ενδιαφέρον της γαλλικής κυβέρνησης, αλλά
και µεγάλης φαρµακοβιοµηχανίας που ανακοίνωσε πως διαθέτει δωρεάν στις γαλλικές Αρχές
εκατοµµύρια δόσεις υδροξυχλωροκίνης, που θα
µπορούσαν να χορηγηθούν σε περίπου 300.000
ασθενείς. Την ίδια ώρα, η γαλλική κυβέρνηση
ξεκινά ανεξάρτητες έρευνες πάνω στο θεραπευτικό σχήµα του καθηγητή Ραούλ, µε σκοπό την
επαλήθευση της αποτελεσµατικότητάς του κατά του κορωνοϊού.

«Ενθαρρυντικά αποτελέσµατα»
Για την πορεία της κλινικής δοκιµής και τη δράση της υδροξυχλωροκίνης µίλησε αποκλειστικά
στη Realnews ο Γιάννης Ρουσέλ, ερευνητής Βιολογίας-κλινικός ερευνητής, στενός συνεργάτης
του καθηγητή Ντ. Ραούλ.
Γιατί επιλέξατε να ανακοινώσετε τώρα τα αποτελέσματα της κλινικής δοκιμής σας με την
υδροξυχλωροκίνη;

Επειδή τα αποτελέσµατα που έχουµε είναι πολλά, ενθαρρυντικά και υποσχόµενα. Γι’ αυτό έγινε η ανακοίνωση τη ∆ευτέρα, όπως και η σχετική δηµοσίευση. Για να ενηµερώσουµε για τα
θετικά αποτελέσµατα που είχαµε στους πρώτους ασθενείς. Το πρωτόκολλο που συµφωνήθηκε ήταν για 24 ασθενείς και τώρα επιδίωξή
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µας είναι να το εφαρµόσουµε σε όσο περισσότερους γίνεται.
Ωστόσο, η υδροξυχλωροκίνη έχει χρησιμοποιηθεί και από άλλα κράτη. Ηταν εξίσου ή λιγότερο αποτελεσματική σε σχέση με τη δική σας κλινική δοκιμή;

Πιστεύουµε ότι πολλές χώρες τώρα αρχίζουν να τη χρησιµοποιούν. Είχαµε µερικά αποτελέσµατα από τις ανατολικές χώρες, όπως η Νότια Κορέα, που είναι
πολύ καλές στη διαχείριση των επιδηµιών. Οι χώρες που µπορούν τώρα να διαχειριστούν την επιδηµία είναι η Κίνα και η Νότια Κορέα, όπου ο αριθµός των
νέων κρουσµάτων κάθε µέρα µειώνεται. Βλέπουµε θετικά αποτελέσµατα. Βλέπουµε ότι πολλές χώρες στον κόσµο ορίζουν τη θεραπεία µε υδροξυχλωροκίνη ως αισιόδοξη και αποτελεσµατική στον κορωνοϊό. Το ίδιο αποδεικνύουν και
τα δικά µας αποτελέσµατα και το δικό µας θεραπευτικό σχήµα µε βάση την υδροξυχλωροκίνη.
Τώρα τι ακριβώς επιδιώκετε;

Θέλουµε απλώς, πολιτικά, να λάβουν υπόψη τους τα αποτελέσµατά µας και να ενταχθούν στις διεθνείς οδηγίες για τον κορωνοϊό. Πιστεύουµε ότι υπάρχει πραγµατική ανάγκη για θεραπεία και οι βασικοί στόχοι που πρέπει να τεθούν είναι
η γρήγορη διάγνωση των θετικών κρουσµάτων και να πολλαπλασιαστεί η διαγνωστική ικανότητα στον κόσµο. Σε κάθε χώρα. Αυτό έκανε η Νότια Κορέα και
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«Κορυφαίος επιστήμονας ο Ντ. Ραούλ»
ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ που έκανε ο διάσημος Γάλλος καθηγητής Ιατρικής Ντιντιέ Ραούλ για τα θετικά αποτελέσματα του φαρμάκου της χλωροκίνης, η οποία χορηγήθηκε σε 24 Γάλλους στη Μασσαλία που είχαν
προσβληθεί από τον COVID-19, σχολίασε
στον Real FM 97,8 ο καθηγητής Κλινικής Ιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και μέλος
του Δ.Σ. του ΕΟΔΥ, Γιώργος Σουρβίνος. Ο
Ελληνας καθηγητής κάνει λόγο για ελπιδοφόρα και αισιόδοξα αποτελέσματα και χαρακτηρίζει τον δρα Ραούλ αξιόπιστο επιστήμονα. «Η ανακοίνωση που έκανε ο καθηγητής Ραούλ, ο οποίος είναι διακεκριμένος

λοιμωξιολόγος, είναι η συνέχεια μιας πρώτης κλινικής μελέτης που έγινε στην Κίνα με
περιορισμένο αριθμό ασθενών και η οποία
έδειξε πολύ θετικά αποτελέσματα και η συνέχεια εργαστηριακής μελέτης με το συγκεκριμένο φάρμακο που σε πειραματικό
μοντέλο έδειξε δραστικότητα», ανέφερε ο
κ. Γ. Σουρβίνος και προσέθεσε: «Ο Ντιντιέ
Ραούλ θεωρείται ένας από τους κορυφαίους καθηγητές στον κόσμο σε ό,τι αφορά
τις μολυσματικές ασθένειες και αποτελεί ο
ίδιος μια απολύτως αξιόπιστη πηγή, ενώ τα
αποτελέσματά της έρευνάς του είναι ιδιαίτερα αισιόδοξα και ενθαρρυντικά».

