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επιστημονικές σελίδες

Με πρώτη άδεια κυκλοφορίας της με 
το εμπορικό όνομα Sandimmun 
(1983), η κυκλοσπορίνη πήρε έν-

δειξη στην ανοσοκαταστολή μετά από μετα-
μόσχευση και 10 χρόνια αργότερα (1993) 
ήρθε και η ένδειξη για την κοινή ψωρίαση, τη 
ρευματοειδή αρθρίτιδα (1998), την ατοπική 
δερματίτιδα, την οπίσθια ραγοειδίτιδα κ.ά., 
στοχεύοντας σε ασθενείς που πάσχουν από 
αυτοάνοσα νοσήματα. 

Στη σημερινή της μορφή και μετά το 2004, 
το μόριο της κυκλοσπορίνης βασίζεται στη σύ-
σταση του μικρογαλακτώματος, μία σύσταση 
που της προσδίδει αξιοζήλευτες και μοναδι-
κές ιδιότητες, κυρίως όσον αφορά τη βιοδια-
θεσιμότητα και τη φαρμακοκινητική της στο 
ανθρώπινο σώμα. Αντίστοιχα, άλλες φαρμα-
κοτεχνικές μορφές κυκλοσπορίνης δεν μπο-
ρούν να υποσχεθούν την ίδια βιοδιαθεσιμότη-
τα και φαρμακοκινητική όπως αυτή του πρω-
τότυπου μορίου. Προκαλώντας αναστολή της 
έκλυσης κυρίως της IL-2, καταστέλλει την ενερ-
γοποίηση των Τ-λεμφοκυττάρων και τη διαδι-
κασία διαφοροποίησης και πολλαπλασιασμού 
τους, ενώ παράλληλα αναστέλλει έμμεσα την 
IL-1 και τον TNF-a παράγοντα.

Είναι λοιπόν τόσο μοναδικός ο μηχανισμός 
δράσης της; Τι κάνει ένα μόριο 30 ετών τόσο 
αποτελεσματικό που να χαρακτηρίζεται πλέ-
ον διεθνώς ως το Gold Standard στη θεραπεία 
της ψωρίασης1; Τι ωθεί τους μελετητές παγκο-
σμίως να διενεργούν έρευνες για το μόριο της 
κυκλοσπορίνης ακόμη και σήμερα; Είναι η α-
νάγκη της ερευνητικής κοινότητας να διερευ-
νήσει τα μονοπάτια ενεργοποίησης της ψω-
ρίασης ή μήπως η a priori μοναδικότητα του 
μορίου της κυκλοσπορίνης;

Και ενώ οι βιολογικοί παράγοντες, μόρια 
σύγχρονα και πολλά υποσχόμενα στην αντι-
μετώπιση της ψωρίασης, πασχίζουν να «ξε-
κλειδώσουν» νέες οδούς δράσης, η κυκλοσπο-
ρίνη, σε μία πρόσφατη μελέτη του 20081, α-
ποδεικνύεται ότι προκαλεί αναστολή και της 
Th17 οδού για την παραγωγή των IL-17 και 
ότι ενεργεί επί 220 προφλεγμονωδών γονιδί-

ων σχετιζομένων με την παθογένεια της ψω-
ρίασης. Αλήθεια, ποιο μόριο, νέο ή παλαιότε-
ρο, μπορεί να ισχυριστεί και να αποδείξει κά-
τι αντίστοιχο;

Είναι η ταχύτητα δράσης2, ο έλεγχος της νό-
σου που επιτυγχάνει3 και η υψηλή αποτελεσμα-
τικότητα έναντι όλων των υπολοίπων θεραπει-
ών που αναδεικνύουν την κυκλοσπορίνη ως το 
Gold Standard στη θεραπεία της ψωρίασης. 

Προκαλώντας θεαματική βελτίωση στην ποι-
ότητα ζωής των ασθενών4, πρόκειται για ένα 
μόριο «προικισμένο» με χαρακτηριστικά κο-
ρυφαία, ένα φάρμακο πρώτης εκλογής σε α-
σθενείς με μέτρια και σοβαρή ψωρίαση.

Η κυκλοσπορίνη δεν ανακαλύφθηκε εχθές, 
κι όμως γεννιέται κάθε μέρα. Αναρωτιέμαι λοι-
πόν, πότε και τι καινούριο ακόμα μας επιφυ-
λάσσει για το μέλλον. Αναρωτιέμαι αν υπάρ-
χει ιατρός που να ισχυριστεί ότι γνωρίζει την 
κυκλοσπορίνη καλά. Κι ίσως ακόμα, αν θα έ-
πρεπε να αποφεύγουμε κάποιοι τη χρήση της 
και να διστάζουμε κάποιες φορές. Με συνετή 
χρήση, παρακολούθηση και επιλογή των σω-
στών δόσεων, η κυκλοσπορίνη είναι ασφα-
λής και μπορεί να επιτύχει εξαιρετικό έλεγχο 
της νόσου.

Τόσο γνωρίζουμε την κυκλοσπορίνη.
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Πόσο καλά γνωρίζουμε την κυκλοσπορίνη τελικά;
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Γ ια ένα μόριο που διανύει το τέλος της 3ης δεκαετίας της ζωής του, το φορτίο 
είναι βαρύ, φορτίο που πολλαπλασιάζεται εάν αναλογιστεί κανείς την πληθώρα των 
ενδείξεων που αφορά, τα εκατομμύρια των ασθενών στους οποίους χορηγείται και 
τις δεκάδες εκατοντάδες μελέτες που έχουν στηθεί πάνω του όλα αυτά τα χρόνια.
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