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Σε κλινικές δοκιμές φάσης ΙΙ περνά η θεραπεία για την περιοδοντίτιδα που 
ανέπτυξαν έλληνες ερευνητές. Με στόχο κομβικό μόριο του ανοσοποιητικού συστήματος,  

το φάρμακο αναμένεται σύντομα να δοκιμαστεί και για άλλες νόσους
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Στην τελικη 
ευθεια το πρώτο 

ελληνικο 
πολυφαρμακο

ΑνοσολογίΑ

Σε κλινική δοκιμή φάσης ΙΙ περνά στις ΗΠΑ 
θεραπεία για την περιοδοντίτιδα, 

η δράση της οποίας στοχεύει κομβικό μόριο 
του ανοσοποιητικού συστήματος. 

Οι έλληνες δημιουργοί της εκτιμούν ότι σύντομα 
θα αξιοποιηθεί και έναντι άλλων νόσων

Ενα «πολυφάρμακο», τέκνο 
μιας εταιρείας με ελληνική 
ταυτότητα, ισχυρό ακαδη-
μαϊκό υπόβαθρο και όνο-
μα... ηρωικό, δείχνει τον 
δρόμο της θεραπείας πλή-
θους σοβαρών νόσων και 
μαζί το μονοπάτι προς την 
πολυσυζητημένη και πολυ-
πόθητη ανάπτυξη σε μια 
χώρα όπως η δική μας που 
την έχει τόση ανάγκη. Το 
συνθετικό πεπτίδιο ΑΜΥ-
101, περί ου ο λόγος, είναι 
ένας αναστολέας του συ-
μπληρώματος (complement 
system), ενός συστήματος 
που επί μακρόν θεωρού-
νταν ένα απλό... συμπλή-
ρωμα του ανοσοποιητικού 
συστήματος χωρίς ιδιαί-
τερο ρόλο, αλλά τελικώς 
αποδείχθηκε ότι αποτελεί 
καταλύτη σε ό,τι αφορά τη 
φλεγμονή πολλών και δι-
αφορετικών συστημάτων 
του οργανισμού. Αυτό το 
«γαλανόλευκο» πεπτίδιο 
φαίνεται, σύμφωνα με τα 
μέχρι στιγμής πειράματα 
και τις κλινικές δοκιμές, 
ότι μπορεί να συμπληρώσει 
σημαντικά θεραπευτικά κε-
νά σε πολλά πεδία. 

Πρώτος στόχος  
η περιοδοντίτιδα

Ενα από αυτά τα πεδία 
είναι η περιοδοντίτιδα, 
μια σοβαρή φλεγμονώ-
δης νόσος που αποτελεί 
μία από τις πιο διαδεδο-
μένες ασθένειες παγκοσμί-
ως πλήττοντας έως και το 
50% του πληθυσμού, κα-
θώς και μία από τις κυριό-
τερες αιτίες απώλειας των 
δοντιών στους ενηλίκους. 
Ενάντια λοιπόν σε αυτή τη 
νόσο μόλις ξεκίνησε... συ-
ντονισμένη ελληνική επί-
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θεση μέσα από την έναρξη 
στις ΗΠΑ κλινικής δοκι-
μής φάσης ΙΙ του ΑΜΥ-101 
σε χρονίως πάσχοντες. Εί-
ναι η πρώτη φορά, όπως 
αναφέρουν αποκλειστικά 
στο «Βήμα» οι δημιουργοί 
της θεραπείας, που ένα ελ-
ληνικό πρωτότυπο φάρμα-
κο καταφέρνει να φθάσει 
σε κλινικές δοκιμές φάσης 
ΙΙ στις ΗΠΑ με έγκριση του 
αυστηρού Αμερικανικού 
Οργανισμού Φαρμάκων 
(FDA). 
Η περιοδοντίτιδα είναι 
όμως μόνο ένα από τα 
κομμάτια του θεραπευ-
τικού παζλ που συμπλη-
ρώνουν την εικόνα ενός 
διαφαινόμενου επιστημο-
νικού και επιχειρηματικού 
ελληνικού success story με 
επίκεντρο το συμπλήρω-
μα. Το ΑΜΥ-101 και νέα, 
εξελιγμένα ανάλογά του 
φαίνεται ότι μπορούν να 
αποτελέσουν σημαντικά 
καινούργια όπλα για τους 
ειδικούς που πολεμούν σε 
πολλά μέτωπα – από τις 
μεταμοσχεύσεις νεφρού 
ως την ηλικιακή εκφύλιση 
της ωχράς κηλίδας και τον 
καρκίνο. Τα νέα είναι λοι-
πόν καλά από το πεδίο της 
μάχης ενάντια σε σοβα-
ρές νόσους και αναμένε-
ται να γίνουν ακόμη καλύ-
τερα – δεν είναι άλλωστε 
τυχαίο ότι η εταιρεία πί-
σω από τη θεραπεία του 
συμπληρώματος ονομά-
ζεται Αμύντας (Amyndas 
Pharmaceuticals, www.
amyndas.com). Πήρε το 
όνομά της από σπουδαί-
ους μακεδόνες βασιλείς, 
μεταξύ των οποίων ο 
Αμύντας Γ, παππούς του 
Μ. Αλεξάνδρου, οι οποί-
οι διακρίθηκαν σε άμυνα 
και επίθεση, όπως η ομά-
δα της εταιρείας. 

των ενηλίκων εμφανίζουν περιοδοντίτιδα κάποια στιγμή στη ζωή τους 
η οποία αφορά φλεγμονή των ούλων και των οστών που στηρίζουν τα 
δόντια. Η περιοδοντίτιδα παρουσιάζεται όταν ένα άτομο έχει ουλίτιδα που 
παραμένει αθεράπευτη και αποτελεί κύρια αιτία απώλειας των δοντιών.20%-50%

Η δρ Δέσποινα 
Γιαγκοπούλου, 
μοριακή βιολόγος και 
νευροεπιστήμονας, 
διευθύνουσα 
σύμβουλος 
της Amyndas 
Pharmaceuticals

H... Dream Team!

Μια ομάδα η οποία αποτε-
λείται από δεκάδες έγκρι-
τους επιστήμονες και έχει 
στην κεφαλή της τον κ. 
Γιάννη Λάμπρη, διεθνώς 
καταξιωμένο ανοσολόγο, 
καθηγητή του Πανεπιστη-
μίου της Πενσιλβάνια στις 
ΗΠΑ, ο οποίος αποτελεί 
έναν από τους πρωτεργά-
τες σε ό,τι αφορά τη μελέτη 
του συμπληρώματος παγκο-
σμίως και την αποκάλυψη 
του κομβικού ρόλου του 
στη φλεγμονή του οργανι-
σμού. Οπως σημειώνει ο κ. 
Λάμπρης στο «Βήμα», «με 
την Αmyndas συνεργάζο-
νται περισσότεροι από 40 
έγκριτοι ακαδημαϊκοί και 
ερευνητές, συμπεριλαμβα-
νομένων και των Γιάννη 
Μπολέτη, Δημήτρη Μα-
στέλλου και Ελένης Γα-
βριηλάκη από την Ελλάδα, 
ενώ η εταιρεία διατηρεί άρ-
ρηκτη σχέση με το Πανε-
πιστήμιο της Πενσιλβάνια 
το οποίο είναι μέτοχος στο 
όλο εγχείρημα. Στα πέντε 
χρόνια ζωής της αυτή η 
ακαδημαϊκή startup μετρά 
ήδη ουκ ολίγες επιτυχίες. 
Είναι η μοναδική ελληνική 
εταιρεία που αναπτύσσει 
πρωτότυπα φάρμακα για 
το συμπλήρωμα και διε-
ξάγει τη δεύτερη κλινική 
μελέτη στις ΗΠΑ, εγκε-
κριμένη από τον Αμερι-
κανικό Οργανισμό Φαρ-
μάκων (FDA). Παράλληλα, 
αποτελεί τη μοναδική ελ-
ληνική εταιρεία που κατέ-
χει διπλή έγκριση “ορφα-
νού φαρμάκου’’ τόσο από 
τον Αμερικανικό όσο και 
από τον Ευρωπαϊκό Οργα-
νισμό Φαρμάκων για την 
κλινική ανάπτυξη του AMY-
101 σε ό,τι αφορά τη θε-
ραπεία των σπάνιων παθή-
σεων ΠΝΑ (Παροξυσμική 

Νυχτερινή Αιμοσφαιρινου-
ρία) και C3G (C3 σπειρα-
ματοπάθεια)».
Δεν είναι ασήμαντο προφα-
νώς το γεγονός ότι αυτή η 
ελληνική startup ανακοίνω-
σε πριν από μερικές ημέρες 
την έναρξη κλινικής δοκι-
μής φάσης ΙΙ στις ΗΠΑ του 
φαρμάκου ΑΜΥ-101 σε ενη-
λίκους με περιοδοντική νό-
σο. Η συγκεκριμένη κλινική 
δοκιμή ήλθε ως επακόλου-
θο επιτυχημένων προκλινι-

κών μελετών σε ζώα. Ο δρ 
Λάμπρης σε συνεργασία με 
τον δρα Γιώργο Χατζησιε-
γκαλλή, διακεκριμένο ερευ-
νητή στην ανοσολογία των 
παθήσεων του στόματος, 
καθηγητή επίσης στο Πα-
νεπιστήμιο της Πενσιλβά-
νια, ανακάλυψε ότι η ενερ-
γοποίηση μιας πρωτεΐνης 
του συμπληρώματος, της 
C3, παίζει καταλυτικό ρόλο 
στην εξέλιξη της περιοδο-
ντικής νόσου «θρέφοντας» 
τη φλεγμονή των ούλων η 
οποία συμμετέχει καταλυ-
τικά τελικώς σε καταστρο-
φή του φατνιακού οστού 
που περιβάλλει το δόντια 
και των συνδετικών ιστών 
που συγκρατούν τα δόντια 
στη θέση τους. Οι δύο κα-
θηγητές έδειξαν μέσα από 
πειράματα σε πιθήκους με 
χρόνια περιοδοντική νόσο 
ότι το ΑΜΥ-101 ελαττώνει 
σημαντικά την περιοδοντι-
κή φλεγμονή στα ζώα. Συ-
γκεκριμένα, σύμφωνα με 
τα αποτελέσματα των πει-
ραμάτων, το φάρμακο φά-
νηκε ότι μπορεί να περιο-
ρίσει αποτελεσματικά την 
περιοδοντίτιδα σε περίπου 
6 εβδομάδες έπειτα από το-
πική χορήγησή του μία φο-
ρά την εβδομάδα.

Κλινικές δοκιμές  
φάσης ΙΙ

Τις επιτυχημένες προκλι-
νικές μελέτες ακολούθη-

σε κλινική δοκιμή φάσης 
Ι σε 50 υγιείς εθελοντές 
(στη συγκεκριμένη φάση 
δοκιμών αξιολογείται η 
ασφάλεια των φαρμάκων) 
και, όπως προέκυψε, το 
φάρμακο ήταν καλά ανε-
κτό χωρίς να προκαλού-
νται παρενέργειες. Ετσι 
τώρα ξεκίνησε δοκιμή 
φάσης ΙΙ, μια τυχαιοποι-
ημένη διπλά τυφλή κλινι-
κή δοκιμή διάρκειας τρι-
ών μηνών στο πλαίσιο της 
οποίας θα χορηγηθεί σε 
εθελοντές με χρόνια περι-
οδοντική φλεγμονή ένεση 
του ΑΜΥ-101 άπαξ εβδο-
μαδιαίως επί τρεις συνε-
χόμενες εβδομάδες – στη 
μισή στοματική κοιλότητα 
θα γίνει η χορήγηση του 
φαρμάκου και στην άλλη 
μισή εικονικού φαρμάκου 
προκειμένου να αποδει-
χθεί η αποτελεσματικότη-
τα της θεραπείας. 
Η κλινική δοκιμή του 
AMY-101 διεξάγεται 
στο Ινστιτούτο Forsyth 
στη Βοστώνη των ΗΠΑ, 
ένα κέντρο παγκοσμίως 
πρωτοπόρο στην έρευνα 
για τη στοματική υγεία, 
με επιβλέπουσα τη δρα 
Χάτις Χάστουρκ, διευθύ-
ντρια του Κέντρου Κλινι-
κών και Μεταφραστικών 
Ερευνών του Ινστιτούτου 
Forsyth, η οποία δήλω-
σε: «Είμαστε ενθουσια-
σμένοι που έχουμε την 
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Ενα νέο ανάλογο του ΑΜΥ-101, το 
ΑΜΥ-106, που αναπτύχθηκε από την 
Amyndas δίνει σημαντικές ελπίδες 
για καλύτερη αντιμετώπιση της ηλι-
κιακής εκφύλισης της ωχράς κηλί-
δας (τόσο της ξηρής που είναι η πιο 
διαδεδομένη αλλά λιγότερο επικίν-
δυνη μορφή της νόσου όσο και της 
υγρής, που αν και εμφανίζεται πιο 
σπάνια, είναι υπαίτια για το 90% των 
περιπτώσεων σοβαρής απώλειας 
όρασης), της σημαντικότερης αιτίας 
τύφλωσης των ηλικιωμένων ατόμων 
στον δυτικό κόσμο. Οπως επιση-
μαίνει η δρ Γιαγκοπούλου «έχουμε 
τροποποιήσει ελαφρώς το ΑΜΥ-101 
και έχουμε δημιουργήσει ένα νέο 
ανάλογο το οποίο προστατεύεται 
πλέον από πατέντα και διαθέτει ένα 
πολύ βασικό χαρακτηριστικό: χρόνο 
βιοδιαθεσιμότητας στο υαλώδες του 
ματιού άνω των τριών μηνών, όπως 
έδειξαν πειράματα σε πιθήκους. Αυ-
τό είναι πολύ σημαντικό καθώς τα 
υπάρχοντα φάρμακα για την ηλικιακή 
εκφύλιση της ωχράς κηλίδας που εγ-
χέονται στο μάτι ακολουθώντας έναν 
εντελώς διαφορετικό μηχανισμό και 
τα οποία σε κάποιους ασθενείς δεν 
είναι ιδιαιτέρως αποτελεσματικά, 
χρειάζεται να χορηγούνται σε μηνι-
αία βάση. Οπότε το νέο σχήμα είναι 
πολύ πιο “φιλικό” προς τους ασθε-
νείς. Το φάρμακο έχει περάσει από 
προκλινικές μελέτες με πολύ καλά 
αποτελέσματα και αυτή τη στιγμή συ-
ντάσσουμε τον φάκελο προκειμένου 
να λάβουμε έγκριση για έναρξη κλινι-
κών δοκιμών φάσης Ι στις ΗΠΑ».

θ ε ρα π ε υ τ ι κ ε Σ 
ε λ π ι δ ε Σ . . . 
ν ε α Σ  γ ε ν ι α Σ 

κ ο μ β ι κ ο Σ  
ο  ρ ο λ ο Σ 
τ ο υ  Σ ε  υ γ ε ι α  
κ α ι  α Σ θ ε ν ε ι α 
Το συμπλήρωμα είναι μέρος 
του έμφυτου ανοσοποιητικού 
συστήματος και αποτελείται 
από ένα δίκτυο περισσότε-
ρων από 50 πρωτεϊνών οι 
οποίες εντοπίζονται κυρίως 
στο αίμα αλλά και σε διά-
φορους άλλους ιστούς. Οι 
πρωτεΐνες αυτές περιφέ-
ρονται αθόρυβα στο σώμα 
διατηρώντας χαμηλό προφίλ 
μέχρι να ενεργοποιηθούν για 
δράση. Αλλά το αμυντικό αυ-
τό σύστημα μπορεί να ενερ-
γοποιηθεί και σε περιπτώσεις 
που δεν είναι επιθυμητό, με 
αποτέλεσμα να επιτίθεται 
στα κύτταρα του οργανι-
σμού, συμβάλλοντας σε ένα 
ευρύ φάσμα ανοσολογικών 
και φλεγμονωδών παθήσε-
ων. Συνεπώς, η αναστολή ή ο 
έλεγχος της δράσης του συ-
μπληρώματος αποτελεί μια 
πολλά υποσχόμενη θερα-
πευτική στρατηγική για την 
ανάπτυξη αντιφλεγμονωδών 
φαρμάκων, λόγω του κεντρι-
κού ρόλου του στις φλεγμο-
νώδεις διεργασίες. 

ευκαιρία να δοκιμάσου-
με τη νέα θεραπεία σε 
ασθενείς με περιοδοντι-
κή φλεγμονή, και αυτή 
είναι η πρώτη κλινική 
μελέτη που δοκιμάζει 
ένα τέτοιου τύπου φάρ-
μακο ως πιθανή θερα-
πεία. Οι πληροφορίες 
που θα συλλέξουμε από 
την κλινική μελέτη μπο-
ρεί να αλλάξουν εντελώς 
τον τρόπο με τον οποίο 
σκεφτόμαστε για τη θε-

ραπεία των περιοδοντι-
κών ασθενειών μέχρι 
σήμερα και ενδεχομέ-
νως να αναδείξουν μια 
νέα ανοσοτροποποιητι-
κή προσέγγιση για την 
αντιμετώπισή τους».
Είναι γεγονός ότι αναζη-
τούνται επειγόντως νέ-
ες προσεγγίσεις για την 
περιοδοντίτιδα, αυτή τη 
φλεγμονώδη νόσο που 
οδηγεί στην προοδευτι-
κή καταστροφή των ιστών 
οι οποίοι περιβάλλουν και 
στηρίζουν τα δόντια. Σή-
μερα για την αντιμετώπι-
ση της πάθησης ο περιο-
δοντολόγος χρησιμοποιεί 
μια μέθοδο καθαρισμού 
σε βάθος και αφαιρεί την 
πλάκα και την πέτρα από 
την επιφάνεια της ρίζας 
των δοντιών, με στόχο 
τον έλεγχο της παθογό-
νου μικροβιακής πλάκας 
που έχει δημιουργηθεί. 
Ωστόσο, η μέθοδος αυ-
τή είναι μόνο εν μέρει 
αποτελεσματική, ειδικά 
σε ασθενείς με προχωρη-
μένες περιοδοντικές πα-
θήσεις. Σε προχωρημένο 
στάδιο, μπορεί να χρει-
αστεί χειρουργική επέμ-
βαση για την αφαίρεση 
της πέτρας στους θύλα-
κες ή για τη μείωση των 
περιοδοντικών θυλάκων, 
ή ακόμη και χειρουργική 
επέμβαση με μοσχεύματα 
οστών και ιστών, για την 

αναγέννηση αυτών που 
έχουν καταστραφεί. 
«Το AMY-101, αν η δρά-
ση του αποδειχθεί απο-
τελεσματική, θα απο-
τελέσει μια καλύτερη 
θεραπευτική επιλογή 
για εκατομμύρια αν-
θρώπους που μπορεί να 
αναπτύξουν περιοδοντι-
κή νόσο κάποια στιγμή 
στη ζωή τους» σημειώνει 
στο «Βήμα» η δρ Δέσποι-
να Γιαγκοπούλου, μορια-
κή βιολόγος και νευροε-
πιστήμονας, διευθύνουσα 
σύμβουλος της Amyndas 
Pharmaceuticals. Προσθέ-
τει πως είναι άκρως ση-
μαντικό το ότι για πρώτη 
φορά αλλάζει με αυτό το 
φάρμακο η φιλοσοφία σε 
ό,τι αφορά την αντιμετώ-
πιση της περιοδοντίτιδας. 
«Με τη χορήγηση του 
φαρμάκου καταστέλλε-
ται η ανοσολογική αντί-
δραση που εμφανίζεται 
στα ούλα στην περιο-
δοντίτιδα. Τα βακτήρια 
που υπάρχουν στο στό-
μα και προκαλούν την 
καταστροφή των ιστών 
βασίζονται στη φλεγμο-
νώδη αντίδραση των ού-
λων ώστε να τρέφονται 
και να επιβιώνουν. Οταν 
λοιπόν καταστέλλεται η 
φλεγμονώδης αντίδρα-
ση εξαφανίζονται και τα 
βλαπτικά βακτήρια, με 
αποτέλεσμα οι ιστοί να 

ανακάμπτουν. Αυτό είναι 
άκρως σημαντικό διότι 
βασίζεται σε μια εντελώς 
διαφορετική οπτική σε 
σύγκριση με τη σημε-
ρινή. Αντί δηλαδή να 
στοχεύουμε στην εξολό-
θρευση των μικροοργα-
νισμών, όπως συμβαίνει 
μέχρι τώρα, παρεμβαί-
νουμε στο περιβάλλον 
που τους θρέφει και τε-
λικώς τους εξοντώνουμε 
στερώντας τους τις συν-
θήκες που τους επιτρέ-
πουν να θεριεύουν και να 
επιτελούν το καταστρε-
πτικό έργο τους. Είναι 
η πρώτη φορά που δο-
κιμάζεται παγκοσμίως 
ένα φάρμακο για το συ-
μπλήρωμα ενάντια στην 
περιοδοντίτιδα». 

Γενικευμένη δράση

Ο κ. Λάμπρης προσθέτει 
ότι η συγκεκριμένη στρα-
τηγική αναστολής της C3 
του συμπληρώματος μπο-
ρεί να αποδειχθεί θησαυ-
ρός ενάντια σε πλήθος 
νόσων. Προς επιβεβαί-
ωση των λόγων του κα-
θηγητή, ο κατάλογος των 
περιπτώσεων νόσων για 
τις οποίες το φάρμακο 
υπόσχεται καλύτερη αντι-
μετώπιση συνεχώς μεγα-
λώνει. Χαρακτηριστικό 

συνεχεΙα 
σΤΗν εΠΟΜενΗ σεΛΙΔα

εκατομμύρια άτομα (ήτοι το 11,2% του παγκόσμιου πληθυσμού) 
εκτιμάται ότι παρουσιάζουν σοβαρή μορφή περιοδοντίτιδας η οποία 
μπορεί να αυξήσει και τον κίνδυνο εμφάνισης άλλων παθήσεων, όπως 
ο διαβήτης, η ρευματοειδής αρθρίτιδα και οι επιπλοκές της κύησης.743 εκατομμύρια δολάρια έχει λάβει ως χρηματοδότηση το 

πρόγραμμα ανάπτυξης φαρμάκων για το συμπλήρωμα 
του καθηγητή κ. Γιάννη Λάμπρη τα τελευταία 30 χρόνια 
από το Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών των ΗΠΑ.50

Ο κ. Γιάννης Λάμπρης, 
ανοσολόγος, καθηγη-
τής του Πανεπιστημί-
ου της Πενσιλβάνια 
στις ΗΠΑ, ο οποίος 
αποτελεί έναν από 
τους πρωτεργάτες σε 
ό,τι αφορά τη μελέτη 
του συμπληρώματος 
παγκοσμίως και την 
αποκάλυψη του κομ-
βικού ρόλου του στη 
φλεγμονή

Η περιοδοντίτιδα 
είναι μία σοβα-
ρή φλεγμονώ-
δης νόσος που 
αποτελεί μία από 
τις πιο διαδεδο-
μένες ασθένειες 
παγκοσμίως 
πλήττοντας έως 
και το 50% του 
πληθυσμού, κα-
θώς και μία από 
τις κυριότερες 
αιτίες απώλειας 
των δοντιών 
στους ενηλίκους

Σ υ μ π λ η ρ ώ μ α

η λ ι κ ι α κ η  ε κ φ υλ ι Σ η 
ώ Χ ρ α Σ  κ η λ ι δ α Σ
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είναι το παράδειγμα των 
μεταμοσχεύσεων νεφρού 
με ασύμβατη ομάδα αί-
ματος. «Πρόσφατες με-
λέτες δείχνουν ότι το 
συμπλήρωμα παίζει κα-
θοριστικό ρόλο στην 
απόρριψη των οργάνων 
κατά τη μεταμόσχευση 
και το ΑΜΥ-101 εκτιμά-
ται ότι αναστέλλοντας το 
συμπλήρωμα θα μπορέ-
σει να βοηθήσει πολλούς 
ασθενείς με νεφρική νό-
σο τελικού σταδίου να 
λάβουν ένα μόσχευμα, 
κάτι που μέχρι πρότι-
νος θα ήταν πάρα πολύ 
δύσκολο ή αδύνατο. Η 
πρώτη κλινική δοκιμή 
του φαρμάκου σε μετα-
μόσχευση νεφρού προ-
γραμματίζεται μέσα στο 
2020» μας πληροφορεί ο 
κ. Λάμπρης.
Γεννάται βέβαια ένα εύλο-
γο ερώτημα. Σε περιπτώ-
σεις όπως αυτή της περι-
οδοντίτιδας η αναστολή 
του συμπληρώματος είναι 
τοπική. Σε περιπτώσεις 
όμως όπως των μεταμο-
σχεύσεων νεφρού θα χρει-
άζεται αναστολή της λει-
τουργίας του σε ολόκληρο 
τον οργανισμό. Μήπως μια 
τέτοια μεγάλη παρέμβαση 
μπορεί να σχετίζεται με 
περισσότερες παρενέργει-
ες; «Δοκιμές φάσης ΙΙΙ 
που διεξάγονται αυτή τη 
στιγμή από εταιρεία στην 
οποία έχουμε ενοικιάσει 
την τεχνολογία μας – και 
μάλιστα τεχνολογία προη-
γούμενης γενεάς από αυ-
τή που χρησιμοποιούμε 
πλέον – για την αντιμετώ-
πιση της σπάνιας νόσου 
ΠΝΑ στην οποία χρειάζε-
ται αναστολή ολόκληρου 
του συμπληρώματος (συ-
στημική θεραπεία) δεν 
έχουν δείξει σοβαρές 
παρενέργειες» τονίζει ο 
καθηγητής.

επόμενοι στόχοι

Το πεπτίδιο της ελληνικής 
εταιρείας φαίνεται πολλά 
υποσχόμενο και ενάντια 
στην Παροξυσμική Νυ-
χτερινή Αιμοσφαιρινου-
ρία (ΠΝΑ), μια σπάνια 
αλλά θανατηφόρα αιμο-
λυτική αναιμία η οποία 
εκτιμάται ότι προσβάλλει 
περίπου 1-5 ανθρώπους 
ανά εκατομμύριο πλη-
θυσμού. Για την πάθηση 
αυτή υπάρχει σήμερα ένα 
μόνο εγκεκριμένο φάρμα-
κο, το αντίσωμα εκουλι-
ζουμάμπη. Το αντίσωμα 
αυτό δρα αναστέλλοντας 
το συμπλήρωμα και συ-
γκεκριμένα την πρωτεΐνη 
του C5. Η ανάπτυξή του 
στηρίχθηκε μάλιστα στην 
ανακάλυψη του αντισώ-
ματος ΒΒ5.1 που έγινε το 
1988 από την ομάδα του 
καθηγητή Λάμπρη στο Ιν-
στιτούτο Ανοσοβιολογίας 

της Βασιλείας στην Ελβε-
τία. Ωστόσο, όπως επιση-
μαίνει η δρ Γιαγκοπού-
λου «το συγκεκριμένο 
φάρμακο έχει τεράστιο 
κόστος, της τάξεως πε-
ρίπου των 500 χιλιάδων 
δολαρίων ετησίως ανά 
ασθενή, ενώ παράλλη-
λα περίπου το 30% των 
ασθενών με ΠΝΑ δεν 
ανταποκρίνονται σε αυ-
τό. Εμείς στοχεύοντας 
με το ΑΜΥ-101 την πρω-
τεΐνη C3 που διαδραμα-
τίζει πιο κεντρικό ρόλο 
στο σύστημα ενεργο-
ποίησης του συμπλη-
ρώματος ελπίζουμε ότι 
θα προσφέρουμε μια 
νέα θεραπευτική στρα-
τηγική. Επιπλέον, το 
προβλεπόμενο κόστος 
παραγωγής του μικρού 
συνθετικού πεπτιδί-
ου ΑΜΥ-101 για χρήση 
στην κλινική είναι πολύ 
χαμηλότερο σε σύγκριση 
με την υπάρχουσα θερα-

ελπιδεΣ 
για θεραπειεΣ 
Σε πολλεΣ 
νοΣουΣ

ΑνοσολογίΑ

συνεχεΙα αΠΟ ΤΗν 
ΠΡΟΗΓΟυΜενΗ σεΛΙΔα
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φάρμακα για τον έλεγχο 
της πίεσης του αίματος 
και ανοσοκατασταλτική 
θεραπεία. «Καθώς η πα-
θολογία της ασθένειας 
C3G οφείλεται στη δυ-
σλειτουργία της εναλλα-
κτικής οδού του συμπλη-
ρώματος (alternative 
complement pathway), 
η αναστολή του C3 εί-
ναι μια στρατηγική που 
ενδείκνυται για την ανά-
πτυξη αποτελεσματικής 
θεραπείας» λέει ο κ. Λά-
μπρης και συμπληρώνει 
ότι «πρόσφατα ερευνη-
τικά αποτελέσματα στο 
εργαστήριο έδειξαν ότι 
το AΜΥ-101 μπορεί να 
διορθώσει την απορρύθ-
μιση του συμπληρώμα-
τος που χαρακτηρίζει τη 
C3 σπειραματοπάθεια. Η 
προοπτική του φαρμά-
κου έχει ήδη αναγνωρι-
σθεί τόσο από τον FDA 
όσο και από τον EMA, 
οι οποίοι έχουν εγκρίνει 
το AMY-101 ως ορφα-
νό φάρμακο για τη θε-
ραπεία της C3G». 
Ιδού λοιπόν πώς το ελλη-
νικό επιστημονικό δαιμό-
νιο μπορεί με εντατική 
δουλειά και μεράκι να... 
συμπληρώσει μεγάλες θε-
ραπευτικές ανάγκες και 
να προσφέρει ελπίδα 
ανάπτυξης. Και επειδή 
υπάρχουν πολλοί έλλη-
νες επιστήμονες που και 
μεράκι έχουν και εργάζο-
νται σκληρά, ας ελπίσου-
με ότι θα αφιερώνουμε 
ολοένα και περισσότερα 
τέτοια άρθρα σε ελληνι-
κές επιστημονικές startup 
που πηγαίνουν όλο και 
πιο up!

Σ υ μ π λ η ρ ώ ν ε ι 
κ α ι  Σ Χ η μ ατα 
κ ατα 
τ ο υ  κ α ρ κ ι ν ο υ

Η ελληνική θεραπεία 
του συμπληρώματος 
δείχνει όμως 
ότι μπορεί να... 
συμπληρώσει 
με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο και τα 
θεραπευτικά σχήματα 
που χορηγούνται 
ενάντια στον καρκίνο. 
Οπως εξηγεί η 
δρ Γιαγκοπούλου, 
«το συμπλήρωμα 
έχει εμπλακεί σε 
διάφορες διεργασίες 
που συνδέονται 
με την ανάπτυξη 
καρκίνου, όπως ο 
πολλαπλασιασμός 
των καρκινικών 
κυττάρων αλλά και 
η μετανάστευση 
και εισβολή των 
καρκινικών κυττάρων 
στους υγιείς 
ιστούς. Πρόσφατες 
έρευνες δείχνουν 
ότι η στόχευση της 
πρωτεΐνης PD-L1 
στα Τ κύτταρα του 
ανοσοποιητικού 
συστήματος μπορεί 
να συμβάλει στην 
αποτελεσματικότερη 
ανοσοθεραπεία του 
καρκίνου. Αντισώματα 
έναντι των μορίων 
ανοσολογικού ελέγχου 
PD-1/PDL-1 (immune 
check point inhibitors) 
αξιοποιούνται 
πλέον στην κλινική 
καθιστώντας τα αντι-
καρκινικά T κύτταρα 
ανοσοδραστικά 
και ωθώντας τα να 
επιτεθούν στον όγκο. 
Επιπλέον, προκλινικές 
μελέτες υποδεικνύουν 
ότι η συνδυασμένη 
ανοσοθεραπεία που 
στοχεύει τα μόρια 
PD-1/PDL-1 και το 
συμπλήρωμα είναι πιο 
αποτελεσματική στην 
καταπολέμηση όγκων 
από τη θεραπεία μόνο 
με αναστολείς PD-1/
PDL-1. Πιστεύουμε 
λοιπόν ότι το AMY-
101 μπορεί να είναι 
ελκυστικό για χρήση 
σε συνδυασμό με 
την ανοσοθεραπεία 
PD-1/PD-L1 σε 
ασθενείς με καρκίνο 
και ευελπιστούμε να 
διεξαχθούν τέτοιου 
είδους δοκιμές στο 
μέλλον». 

πεία. Η πρώτη κλινική 
δοκιμή του ΑΜΥ-101 
για την ΠΝΑ σχεδιάζε-
ται να πραγματοποιηθεί 
το 2021». Μάλιστα, το 
φάρμακο φαίνεται τόσο 
υποσχόμενο ώστε ο Ευ-
ρωπαϊκός Οργανισμός 
Φαρμάκων (EMA) και ο 
Αμερικανικός Οργανι-
σμός Φαρμάκων (FDA) 
χορήγησαν το 2014 έγκρι-
ση «ορφανού φαρμάκου» 
στο AMY-101 για τη θε-
ραπεία της ΠΝΑ η οποία 
προσφέρει στην Amyndas 
μια σειρά από σημαντικά 
οφέλη κατά τη διαδικα-
σία ανάπτυξης του φαρ-
μάκου αλλά και μετά την 
κυκλοφορία του. 

Αλλη μια σπάνια διαταρα-
χή, για την ακρίβεια μια 
ομάδα σπάνιων νεφρικών 
διαταραχών γνωστές με 
τον όρο - C3 σπειραματο-
πάθεια (C3G) – που χαρα-
κτηρίζονται από την ανε-
πιθύμητη ενεργοποίηση 
του συμπληρώματος τοπι-
κά, στο νεφρικό σπείρα-
μα, με αποτέλεσμα να εμ-
φανίζονται πρωτεϊνουρία, 
αιματουρία και νεφρική 
ανεπάρκεια, φαίνεται ότι 
μπορεί να πολεμήσει το 
φάρμακο με την... ελλη-
νική καταγωγή. Η C3G 
αποτελεί μια άκρως σο-
βαρή διαταραχή καθώς οι 
μισοί από τους ασθενείς 
που πάσχουν από αυτήν 
καταλήγουν σε νεφρική 
ανεπάρκεια εντός 10 ετών 
από τη διάγνωση, ενώ δεν 
συνιστάται για την αντιμε-
τώπισή της μεταμόσχευ-
ση νεφρού καθώς σε πο-
σοστό της τάξεως του 
50% των περιπτώσεων 
οι ασθενείς απορρίπτουν 
το μόσχευμα και η νόσος 
εμφανίζει υποτροπή. Επί 
του παρόντος δεν υπάρ-
χει θεραπεία για τη C3G 
και για τη διαχείριση της 
ασθένειας χορηγούνται 

Σήμερα, στο πλαίσιο των δοκιμών για την περιοδοντίτιδα, η χορήγηση του ΑΜΥ-
101 γίνεται με ένεση τοπικά στο σημείο της φλεγμονής. Ωστόσο μελλοντικά, 
σύμφωνα με τον «πατέρα» του φαρμάκου κ. Γιάννη Λάμπρη, «ίσως το ΑΜΥ-101 
αποτελέσει δραστικό ˝συστατικό˝ στις οδοντόκρεμες σώζοντας πολλά άτομα 
από την περιοδοντίτιδα μόνο μέσω του βουρτσίσματος των δοντιών τους».

στο μέλλον (ίσως) και στις οδοντόκρεμες




