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Εισαγωγή
Η φύση υπήρξε η κυριότερη
πηγή φαρμάκων για πάρα
πολλούς αιώνες. Ακόμη και
σήμερα περισσότερο από το
25% των φαρμάκων που
διατίθενται
στην
αγορά
προέρχεται από τη φύση.
Όπως είναι γνωστό από τη
Φαρμακολογία, τα Φάρμακα δεν
επιφέρουν νέες λειτουργίες στον
οργανισμό. Απλά τροποποιούν
την ένταση των υπαρχουσών,
μέσω
επίδρασης
στους
βιοχημικούς μηχανισμούς που
ήδη υπάρχουν στο σώμα.
Επομένως κανένα φάρμακο δεν κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνει η φύση. Απλά το
κάνει καλύτερα, ή για την ακρίβεια καταλληλότερα. Με βάση την αρχή αυτή, για να συντεθεί
ένα Φάρμακο, θα πρέπει πρώτα να γίνει γνωστή η βιοχημική οδός που διαταράχθηκε, και να
παρακολουθηθούν τα φυσικά μόρια του οργανισμού που προσπαθούν να επιδιορθώσουν την
διαταραχή.
Τα μόρια αυτά δεν βιοσυντίθενται απαραίτητα στον οργανισμό. Κάποια από αυτά
προσλαμβάνονται με την τροφή (πχ Βιταμίνες, ανόργανα άλατα). Έτσι, εύκολα βγαίνει το
συμπέρασμα ότι όλα τα Φάρμακα μοιάζουν με ουσίες που ήδη υπάρχουν στη φύση. Με βάση
το σκεπτικό αυτό, ακόμα και το πιο συνθετικό φάρμακο κρύβει ένα κομμάτι της φύσης μέσα
του. Το Φάρμακο όμως δεν αποτελείται μόνο από την φαρμακευτική (δηλαδή την βιολογικά
ενεργή) ουσία. Χωρίς τα έκδοχα, τις ουσίες δηλαδή που στην κυριολεξία «πιλοτάρουν» την
πορεία του Φαρμάκου στον οργανισμό δεν θα υπήρχαν ούτε Φάρμακα, ούτε Φαρμακευτική.
Ακόμη και σήμερα τα περισσότερα έκδοχα προέρχονται από φυσικές πρώτες ύλες.
Την ίδια στιγμή που από τα εργαστήρια βγαίνουν συνεχώς νέα μόρια που εξοπλίζουν
τη φαρέτρα της Ιατρικής, τα παλιά γνωστά Φάρμακα φυσικής προέλευσης περνούν στην
κοσμητολογία. Τα φαρμακευτικά καλλυντικά (Cosmeceuticals) είναι πλέον γεγονός και η
φαρμακευτική κοσμητολογία συναγωνίζεται την κλινική φαρμακολογία για να προσδώσει
επιστημονικό υπόβαθρο ως προς την
δράση των καλλυντικών (evidence
based pharmaceutical cosmetology) .
Από την άλλη μεριά, πολλά γνωστά
φυσικά προϊόντα καταγράφονται ως
OTC φάρμακα. Εάν προσθέσει κανείς
στα παραπάνω τα επιτεύγματα της
βιοτεχνολογίας, από την διάθεση των
προβιοτικών μέχρι την διάθεση
θρομβολυτικών φαρμάκων καθώς και
βρώσιμων εμβολίων, τότε μπορεί
κανείς να ισχυριστεί ότι η φύση εχει
κάνει ένα δυναμικό come back ως
προς την επιρροή της στο σχεδιασμό
μοντέρνων φαρμάκων.
Έτσι, οι φυσικές πρώτες ύλες (Φυτά, ζώα, βακτήρια, μύκητες, ιοί, βακτηριοφάγοι,
καρκινικά κύτταρα, βλαστοκύτταρα) χρησιμοποιούνται για να μας δώσουν φάρμακα με
διαφορετικούς τρόπους όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.
____________________________________________________________________________

Φωτ. O Percy Julian στο εργαστήριο του. Χρησιμοποίησε τη σόγια για την σύνθεση της
κορτιζόνης
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Φάρμακα από φυσικές πρώτες ύλες
Τρόπος χρήσης

περιγραφή

Χρήση φυσικής πρώτης ύλης
τόσο για την απομόνωση όσο
και για την παρασκευή σε
βιομηχανική κλίμακα του
φαρμάκου

Εάν δεν μπορεί να βρεθεί τρόπος χημικής
παρασκευής της δραστικής ουσίας, ή αυτός είναι
πολύ ακριβός, τότε καλλιεργείται το φυτό που την
παράγει και η ουσία απομονώνεται και καθαρίζεται
με τις γνωστές φυσικοχημικές μεθόδους

Χρήση φυσικής πρώτης ύλης
για την απομόνωση του
φαρμάκου

Το φάρμακο ανευρίσκεται σε μια φυσική πηγή,
αλλά συντίθεται χωρίς παραλλαγές σε βιομηχανική
κλίμακα

Χρήση φυσικής πρώτης ύλης
για την απομόνωση του
φαρμακοφόρου μέρους του
φαρμάκου

Χρήση φυσικής πρώτης ύλης
για την απομόνωση του μη
φαρμακοφόρου μέρους του
φαρμάκου

Χρήση φυσικής πρώτης ύλης
για την ανεύρεση του ενεργού
μέρους της φαρμακοφόρου
ομάδας

Χρήση φυσικής πρώτης ύλης
ως ενεργού καθοριστικού
αντιδραστηρίου στην σύνθεση
του φαρμάκου

Ομοιοπαθητική

Ανευρίσκεται στη φυσική πηγή ένα φάρμακοοδηγός. Μετά τη διαπίστωση του μέρους του
φαρμάκου που είναι υπεύθυνο για τη δράση του,
αφαιρούνται ή προστίθενται πλευρικές αλυσίδες
με στόχο την απόκτηση του επιθυμητού προφίλ
αποτελεσματικότητας και ασφάλειας. Οι συνολικές
αλλαγές στο μόριο είναι μικρές Η φυσική πηγή
καλλιεργείται
για
την
απόδοση
του
φαρμακοφόρου.
Ανευρίσκεται στη φύση μια χημική ουσία η οποία
ενώ από μόνη της δεν είναι βιολογικά ενεργή,
διαθέτει την ικανότητα να τροποποιεί σημαντικά
είτε
τις
φαρμακοδυναμικές
είτε
τις
φαρμακοκινητικές ιδιότητες ενός φαρμάκου
Ανευρίσκεται στη φυσική πηγή ένα φάρμακοοδηγός. Μετά τη διαπίστωση του μέρους του
φαρμάκου που είναι υπεύθυνο για τη δράση του,
αφαιρούνται ή προστίθενται πλευρικές αλυσίδες
με στόχο την απόκτηση του επιθυμητού προφίλ
αποτελεσματικότητας και ασφάλειας. Οι συνολικές
αλλαγές στο μόριο είναι τόσο εκτεταμένες που
απαιτούνται σοβαρές γνώσεις φαρμακευτικής
χημείας για να διακριθεί η ομοιότητα. Η φυσική
πηγή δεν καλλιεργείται για την απόδοση του
ενεργού μέρους του φαρμακοφόρου.
Η φυσική πηγή δεν διαθέτει κανένα φάρμακο
αλλά χρησιμοποιείται ζωντανή στην χημική
σύνθεση ενός φαρμάκου. Η σημασία του σταδίου
αυτού της σύνθεσης είναι τόσο καθοριστική διότι
χωρίς τον ζωντανό οργανισμό δεν θα ήταν
επιθυμητή η σύνθεση του φαρμάκου, με κανένα
άλλο τρόπο
Ο ζωντανός οργανισμός ή τμήματα του
χρησιμοποιούνται
για
την
ενίσχυση
του
ανοσοποιητικού συστήματος του οργανισμού μας
απέναντι στον συγκεκριμένο εισβολέα

Φαρμακευτική κοσμητολογία

Χρήση εκχυλισμάτων φυτών ή δραστικών
φαρμάκων φυσικής προέλευσης με στόχο την
αποδεδειγμένα κλινική χρήση του καλλυντικού

Φαρμακοτεχνία

Χρήση φυσικών πηγών ως εκδόχων φαρμάκων
Η φυσική πηγή δίνει τα γονίδια της για την
παραγωγή φαρμάκου.

Βιοτεχνολογία

Η φυσική πηγή ενσωματώνει στα γονίδια της
διάφορα γονίδια που οδηγούν σε σχηματισμό
φαρμάκου, και δίνεται αυτούσια στον οργανισμό
ως τροφή
Μονοκλωνικά
αντισώματα,
παράγωγα
ανασυνδιασμένου DNA
Χρήση μικροοργανισμών ως φάρμακα per se

Χαρακτηριστικά
παραδείγματα
Δακτυλίτιδα (Digoxin®)
Γαλανταμίνη (Reminyl®)
Σκοπολαμίνη (Buscopan®)

L-Dopa (Madopar®)

Αμβροξόλη (Mucosolvan®) ,
Τιοτρόπιο (Spiriva®),
Ιππρατρόπιο (Atrovent®),
Στατίνες (Mevacor®)

Μελοξικάμη (Movatec®)

Ξυλοκαϊνη (Procaine®)
Καπτοπρίλη (Capoten®),
και γενικά όλα τα
αντυπερτασικά της
κατηγορίας των αναστολέων
του μετατρεπτικού ενζύμου
της αγγειοτενσίνης.
Σιλντεναφίλη (Viagra®))

Κορτικοστεροειδή (Solumedrol®)

Εμβόλια

Gel καφεΐνης στην
κυτταρίτιδα κλπ
Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη
(avicel®)
Vampire bat t-PA
(Metalyse®)
Βρώσιμα εμβόλια
[ντομάτα που φέρει γονίδια
του ιού της πολυομελίτιδας]
προσεχώς….
Etanercept (Enbrel®)
Transulomab
Probiotics
Ιατρική ζύμη (ultra levure)
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Ευκαιρίες και προβλήματα στην έρευνα των φαρμάκων φυσικής προέλευσης

Για τους Φαρμακοποιούς που
ασχολούνται ενεργά με την
Φαρμακογνωσία
και
την
Εθνοφαρμακολογία, το γεγονός
ότι ενώ υπάρχουν περί τα
500.000 φυτικά είδη στον
πλανήτη γη, από τα οποία μόνο
τα
50.000
περίπου
έχουν
ελεγχθεί
φαρμακολογικά,
αποτελεί μια τεράστια ευκαιρία.
Αν σε αυτόν τον αριθμό
προσθέσουμε τον αριθμό των
ζώων,
των
μικροσκοπικών
οργανισμών, καθώς και το
σύνολο των οργανισμών που
ζουν στη θάλασσα, τότε η
πρόκληση είναι εμφανής. Παρόλα αυτά, μέχρι το 1985 η απροθυμία των φαρμακευτικών
εταιριών να ερευνήσουν συστηματικά (σε βάθος και πλάτος) το έμβιο βασίλειο ήταν
χαρακτηριστική. Παρόλο που υπήρχαν βάσεις δεδομένων, οι φαρμακευτικές εταιρείες που δεν
είχαν παράδοση στη φαρμακογνωσία έδειχναν μια χαρακτηριστική απροθυμία όπως
καταμαρτυρούν τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα που πάρθηκαν από τη βάση δεδομένων
Natralert. Οι κυριότεροι λόγοι της δυστοκίας αυτής ήταν οι ακόλουθοι:
Το πρόβλημα της πατέντας
Είναι εύκολο να πατενταριστεί ένα μόριο, ή μια χημική μέθοδος σύνθεσης. Δεν είναι το ίδιο
εύκολο να πατενταριστεί ένα
φυτό. Οσο πιο εκτεταμένη είναι η
φυτογεωγραφία του τόσο πιο
δύσκολη είναι η πατεντάριση του.
Με την έλευση της βιοτεχνολογίας
και τη χρήση μικροβίων ως
φαρμάκων per se το πρόβλημα
μεγεθύνθηκε σε τέτοιο βαθμό που
αρχίζουν να παρατηρούνται ακόμη
και ελλείψεις στη βιβλιογραφία.
Έτσι εξηγείται μερικώς, και η
σχετική απροθυμία των εταιρειών
να παρουσιάσουν δημόσια τη
φυσική προέλευση του φαρμάκου
τους.

Το πρόβλημα της τιμής και της τιμολόγησης.
Ο περισσότερος κόσμος, συμπεριλαμβανόμενου και του ιατρικού πιστεύει ότι όταν ένα
φάρμακο υπάρχει στη φύση, τότε το κόστος παραγωγής του είναι μικρό, άρα και η τιμή του
θα πρέπει να είναι αντίστοιχη. Διαφορετικά, θα προμηθεύεται και θα τρώει, εισπνέει, τρίβει, ή
επαλείφει την φυσική πηγή διάθεσης του φαρμάκου, με όλες τις επιταγές της
εθνοφαρμακευτικής.
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Το πρόβλημα των πανομοιότυπων φαρμάκων (me toos).
Εάν η απομόνωση του φαρμάκου από το φυτό είναι μια σχετικά εύκολη υπόθεση, υπάρχει
πάντα ο κίνδυνος να φτιαχτεί ένα φάρμακο από ανταγωνιστική εταιρεία με πχ ένα μεθύλιο
διαφορά χωρίς ουσιαστική διαφορά στην φαρμακοδυναμική. Αυτό μπορεί να συμβεί και στα
de novo συνθετικά φάρμακα. Η διαφορά όμως είναι ότι από τα φυσικής προέλευσης φάρμακα
απαιτείται πολύ λιγότερος χρόνος και γνώση αντιγραφής και τροποποίησης σε σχέση με de
novo συνθέσεις.
Η μεταστροφή της αντίληψης των ιατρών.
Οι κλασσικές φαρμακολογίες τονίζουν μόνο τα παλιά φυσικά προϊόντα, με αποτέλεσμα οι
ιατροί να τα θεωρούν είτε ακίνδυνα-placebo είτε ισχυρότατα και συνάμα τοξικότατα. Παρόλο
που η επιμόρφωση των ιατρών σε θέματα φαρμακολογίας μειώνεται συνεχώς, με αποτέλεσμα
το βάρος της ενημέρωσης να πέφτει στις φαρμακευτικές εταιρείες, εν τούτοις υπάρχει ατολμία
για τη δήλωση ενός φαρμάκου ως προϊόντος φυσικής προέλευσης για να μην ταυτιστεί από
τον ιατρό είτε ως αναποτελεσματικό είτε ως τοξικό.
Η έλευση της συνδυαστικής φαρμακευτικής χημείας.
Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα της συνδυαστικής φαρμακευτικής χημείας είναι ότι μπορεί
να ενσωματωθεί στο σύστημα forecasting του marketing. Πράγματι, με τη χρήση
προγραμμάτων Computer Aided Drug Design μπορούμε πλέον όχι μόνο να προσδιορίσουμε
την κβαντομηχανική πιθανότητα σύνθεσης της φαρμακευτικής ουσίας, αλλά και τα στάδια της
σύνθεσης, και επομένως μπορούμε με βάση το budget εξόδων και την πρόβλεψη πωλήσεων
του φαρμάκου να προσδιορίσουμε το επίπεδο κερδοφορίας του φαρμάκου. Στον αντίποδα,
κανένας εθνοφαρμακολόγος δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι αναλύοντας την παράδοση ενός
συγκεκριμένου πληθυσμού, θα προσφέρει στην εταιρεία ένα νέο φάρμακο σε εύλογο χρονικό
διάστημα, το οποίο θα είναι καλύτερο από τα ανταγωνιστικά του.
Η ελάττωση της φαρμακευτικής παιδείας στα Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.
Την ίδια στιγμή που τα φαρμακευτικά
τμήματα των Ασιατικών και Αμερικάνικων
πανεπιστημίων ενισχύουν ιδιαίτερα τη
Φαρμακογνωσία με βιολογική κατεύθυνση,
τα Ευρωπαϊκά στρέφουν το ενδιαφέρον τους
περισσότερο στην Χημεία. Ως αποτέλεσμα, οι
μελέτες των τμημάτων φαρμακογνωσίας
γίνονται κυρίως σε επίπεδο ταυτοποίησης
δομών και όχι σε επίπεδο είτε σχέσης δομής
/δράσης,
είτε
σχέσης
δράσης/
φυτογεωγραφίας. Με άλλα λόγια, τα τμήματα
φαρμακογνωσίας
των
ευρωπαϊκών
πανεπιστημίων
μπορούν
εύκολα
να
απαντήσουν σε ερωτήματα του τύπου «Τι
ουσίες περιέχει η δρόγη Hyoscyamus Niger;”
Δεν μπορούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις
του τύπου « σε ποια γεωγραφικά μήκη /
πλάτη και σε ποιες οικογένειες φυτών
υπάρχει πιθανότητα να ανεβρεθούν συμπαθομιμητικές αμίνες;»
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Το πρόβλημα της βιομάζας.
Σε αρκετές περιπτώσεις όπου το φάρμακο δεν μπορεί να
παραχθεί με χημικές μεθόδους, υπάρχει ο κίνδυνος να χαθεί
για πάντα η φυσική πρώτη ύλη στην οποία ανεβρέθηκε.
Πράγματι, η ρύπανση του περιβάλλοντος και η
κατασπατάληση των φυσικών πόρων σε συνδυασμό με την
υπόλοιπη ανθρώπινη επέμβαση και τις κλιματικές μεταβολές
έχουν οδηγήσει στην απώλεια εκατοντάδων μορφών ζωής.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι εάν η μορφή ζωής από την οποία
λαμβάνεται το φάρμακο είναι δύσκολα αναπαραγώγιμη και
βιώσιμη σε ελεγχόμενο περιβάλλον τότε υπάρχει ο κίνδυνος
της διακοπής της παραγωγής του φαρμάκου με ανυπολόγιστες
αρνητικές συνέπειες για τις φαρμακευτικές εταιρείες.
Το πρόβλημα του management
Η έλλειψη μεγάλου αριθμού εξειδικευμένων φαρμακοποιών
στα θέματα της Εθνοφαρμακολογίας στις εταιρείες οδήγησε
σε σχηματισμό ομάδων εργασίας από διαφορετικούς
επιστήμονες (χημικούς, φαρμακολόγους, βιολόγους, ιατρούς,
γεωπόνους, ανθρωπολόγους κλπ) οι οποίες δεν συντονίζονταν
αρμονικά με αποτέλεσμα την καθυστέρηση των σχετικών
projects .
Η επανείσοδος των φαρμάκων φυσικής προέλευσης: Νέες ευκαιρίες
Τα παραπάνω προβλήματα φαίνονταν αρκετά μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990 για να
αποθαρρύνουν τις φαρμακευτικές εταιρείες στην εκτενή και γενναιόδωρη χρηματοοικονομικά έρευνα
στα προϊόντα φυσικής προέλευσης. Και ενώ τα φάρμακα φυσικής προέλευσης φαίνονταν να περνούν
σε δεύτερη μοίρα, χάρις σε μερικές ανακαλύψεις η εικόνα αναστράφηκε: Η ανακάλυψη των
αντυπερτασικών της κλάσης των αναστολέων του μετατρεπτικού ενζύμου της Αγγειοτενσίνης, των
στατινών, η επανείσοδος των αντιχολινεργικών, η ανακάλυψη νέων αντιβιοτικών, αντιικών,
αντικαρκινικών, ανοσοκατασταλτικών και φαρμάκων για τη νόσο του Alzheimer και του Aids
επανέφεραν τα φυσικά φάρμακα στο προσκήνιο. Η έλευση της βιοτεχνολογίας όμως είναι αυτή που
έδωσε τη χαριστική βολή για την επάνοδο των φυσικών πηγών με μια νέα όμως μορφή. Χάρις τη
βιοτεχνολογία δεν χρειαζόμαστε πια τη δραστική ουσία του οργανισμού, αλλά το γονίδιο που την
παράγει. H έλευση των OTC αλλά και των
φαρμακευτικών καλλυντικών συμπληρώνει την
πανηγυρική επανείσοδο των φαρμάκων φυσικής
προέλευσης. Οι υδροκαλλιέργειες, οι καλλιέργειες
φυτών σε δοκιμαστικό σωλήνα, καθώς και οι
κυτταροκαλλιέργειες έδωσαν τη λύση σε πολλά
από τα προβλήματα που περιγράφηκαν
παραπάνω. Τέλος, η ενίσχυση του ειδικού τύπου
με περιοδικά ειδικά στην Εθνοφαρμακολογία με
υψηλό impact factor, η συστηματοποίηση και
τελειοποίηση
των
μεθόδων
της
Εθνοφαρμακολογίας με τη βοήθεια τόσο
αξιόλογων ερευνητών στο χώρο των εταιρειών
όσο και στον ακαδημαϊκό χώρο, η οργάνωση των
εταιρειών Εθνοφαρμακολογίας, η εκτεταμένη
χρήση
βάσεων
δεδομένων
τόσο
στην
Εθνοφαρμακολογία όσο και στην φυτοχημεία και
τη φαρμακογνωσία η βελτίωση των μεθόδων
επιλογής στην αναζήτηση φυτών (screening)
συντελούν στην ολοκληρωμένη έρευνα στα
φάρμακα φυσικής προέλευσης.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

Σύγχρονες μέθοδοι ανεύρεσης φαρμάκων φυσικής προέλευσης
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στην εποχή πριν από τη συγκρότηση και βελτιστοποίηση των
μεθόδων της Εθνοφαρμακολογίας, ο μοναδικός τρόπος ανεύρεσης ήταν το Screening:
Συλλέγονταν οι δρόγες σχεδόν τυχαιοποιημένα, γίνονταν οι κατάλληλες χημικές αναλύσεις, και
ακολουθούσε ο φαρμακολογικός έλεγχος με τη μέθοδο
Crystal
Ball.
Χρησιμοποιούνταν
δηλαδή
μοντέλα
πειραματοζώων και εκ του αποτελέσματος αποφασιζόταν η
περαιτέρω τύχη του φαρμάκου. Η διαδικασία αυτή απεδείχθη
αφενός μεν χρονοβόρα, αν σκεφτεί κανείς ότι μέχρι το 1985
είχαν ερευνηθεί 35.000 φυτά επι συνόλου 300.000 αφετέρου
δε δαπανηρή γιατί απαιτούσε τη θυσία μεγάλου αριθμού
πειραματοζώων η οποία πολλές φορές ήταν άδικη, αν και
μετα την ιστορία της θαλιδομίδης αποδείχτηκε επιβεβλημένη.
Η εξελίξεις στη μοριακή βιολογία και τη μοριακή
φαρμακολογία όμως, επέφεραν μια σημαντική αλλαγή:
Τώρα μπορούμε να έχουμε ενζυμικά συστήματα και
υποδοχείς ώστε να μελετάμε την επίδραση του εκχυλίσματος
στα βιοχημικά συστήματα που μας ενδιαφέρουν και μάλιστα
σε παθοβιοχημικά συστήματα.
Η δεύτερη μεγάλη αλλαγή ήρθε από την ρομποτική. Με τη
βοήθεια της ρομποτικής είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί σε
σύντομο χρονικό διάστημα ταυτόχρονος έλεγχος της
επίδρασης
πολλαπλών
εκχυλισμάτων
σε
βιοχημικά
συστήματα. Έτσι, η διαδικασία της ανάλυσης και του
φαρμακολογικού ελέγχου συντομεύεται ενώ ο αριθμός των
πειραματοζώων ελαττώνεται συνεχώς με δραματικά θετικές
συνέπειες για το κόστος της έρευνας.
Η Τρίτη μεγάλη αλλαγή έρχεται από την μεθόδευση και
ανάπτυξη μοντέρνων εθνοφαρμακολογικών μεθόδων .
Εν συντομία, οι νέες μέθοδοι είναι οι ακόλουθες:
Μελέτη της Εθνοφαρμακολογίας των πρωτευόντων
θηλαστικών πέραν του ανθρώπου
Τα πρωτεύοντα ζώα αποτελούν την οικογένεια στην ο ποία
ανήκει και ο ανθρωπος. Πρόκειται για ζώα που τόσο η
νόηση τους οσο και τα σωματικά τους χαρακτηριστικά
μοιάζουν πολύ με εκείνα του ανθρώπου. Το πόσο μεγάλος
είναι ο βαθμός της ομοιότητας δεν μπορεί να αποδειχθεί σε
επίπεδο εργαστηρίου διότι εάν αναπτυχθεί η οδός της
επικοινωνίας μεταξύ του πειραματοζώου και του
πειραματιστή, υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης φαινομένου
placebo στο πειραματόζωο (Rodriguez et al., 1998). Από
την άλλη μεριά , η παρατήρηση των πρωτευόντων στο
φυσικό τους περιβάλλον με τεχνικές στις οποίες ο
παρατηρητής δεν επηρεάζει το πείραμα, ανακαλύφθηκε ότι
οι πίθηκοι χρησιμοποιούν διάφορα φυτά και ζώα (τερμίτες)
τα οποία τους προστατεύουν από λοιμώδη και παρασιτικά
νοσήματα. Ανακαλύφθηκε ότι η γνώση αυτή είναι επίκτητη
και μεταφέρεται στους απογόνους με «διδασκαλία» από τη
μητέρα προς το παιδί. Ανακαλύφθηκε επίσης ότι δια της διδασκαλίας η μητέρα μαθαίνει στο
παιδί ακόμα και τη μέγιστη δόση που πρέπει να λαμβάνει. Παρότι η παρατήρηση ότι τα ζώα
κατά καιρούς χρησιμοποιούν διάφορα φυτά για την αυτοπροστασία τους ή για την
αυτοθεραπεία τους από διάφορες νόσους, εν τούτοις οι παρατηρήσεις σε πιθήκους αυξάνει τις
πιθανότητες για ανεύρεση φαρμάκων καταλλήλων για ανθρώπινη χρήση με σχετικό υψηλό
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προφίλ ασφάλειας και αποτελεσματικότητας. Η έρευνα σε πιθήκους εχει αποδώσει μέχρι
σήμερα ένα φάρμακο κατά της μαλάριας (Lariam®, Roche) ενώ δυο αντιπαρασιτικά και ένα
αντικαρκινικό βρίσκονται σε φάση ΙΙΙ.

Μελέτη της γραπτής λαϊκής παράδοσης στην Εθνοφαρμακολογία
Είναι γεγονός ότι η Εθνοφαρμακολογία διάνυσε μεγάλο χρονικό
διάστημα μέχρι να καταφέρει να πείσει τον κόσμο των
φαρμακευτικών εταιρειών για την συμβολή της στην ανακάλυψη
νέων φαρμάκων. Αυτό οφειλόταν στην δυτικού τύπου
προσέγγιση των εθνοφαρμακολόγων στους πληθυσμούς που
κατείχαν προφορικά την γνώση για τα φάρμακα ως μέρος της
κουλτούρας τους. Τα αίτια των αρχικών αποτυχιών της
εθνοφαρμακολογίας ήταν δύο:
• Η χρησιμοποίηση κατευθυνόμενων ερωτηματολογίων
δυτικής προσέγγισης ( evidential intelligence interviews)
• Η άγνοια του παθολογικού συστήματος του πληθυσμού
που μελετούσαν: Οι εθνοφαρμακολόγοι δεν διέθεταν
επιδημιολογικά στοιχεία της περιοχής του πληθυσμού και
έτσι δεν ήταν σε θέση να γνωρίζουν ούτε το πόσο σοβαρή
ήταν η έκταση μιας συγκεκριμένης νόσου στον συγκεκριμένο πληθυσμό , ούτε και το
κατά πόσο ο πληθυσμός είχε αντίληψη της συγκεκριμένης νόσου. Εάν επομένως το να
προσβληθεί κάποιος από μια νόσο σε μια περιοχή αποτελούσε taboo για τον
συγκεκριμένο πληθυσμό, οι πληροφορίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην
ανεύρεση ενός φαρμάκου αποκρύπτονταν στον ερευνητή, ειδικά επειδή ή όταν
ακολουθούσε δυτικού τύπου προσέγγιση. Έτσι, στους Εβραίους για παράδειγμα, το
πρόβλημα δεν ήταν η λέπρα, αλλά το ότι κάποιος ήταν λεπρός, που σημαίνει ότι για
κάποιο λόγο ήταν τιμωρημένος από το Θεό.
Κάτω από αυτές τις περιστάσεις, οι εθνοφαρμακολόγοι στράφηκαν σε λαούς οι οποίοι
διέθεταν καταγεγραμμένη κουλτούρα φαρμάκου. Ενδεικτικά αναφέρονται :
• Οι Έλληνες. Ίσως είναι ο λαός με τη μεγαλύτερη γραπτή καταγεγραμμένη κουλτούρα.
Οι αναφορές του Θεόφραστου (φωτογραφία), του Ιπποκράτη, του Διοσκουρίδη
(materia medica) του Γαληνού από την αρχαία Ελλάδα, του Νικολάου του Μυρεψού από
το Βυζάντιο, του Διονυσίου Πύρου του Θεσσαλού από τους νεώτερους χρόνους
αποτελούν ένα πρότυπο καταγεγραμμένης εθνοφαρμακολογίας.
• Οι Κινέζοι έχουν επίσης μεγάλη παράδοση στην γραπτή Εθνοφαρμακολογία. Η κινέζικη
φαρμακολογία θεωρείται από τις αρχαιότερες εάν όχι η
αρχαιότερη καθώς εχει ιστορία 5000 ετών και εχει
καταγράψει συστηματικά την παρασκευή
και τις
ιδιότητες χιλιάδων φαρμάκων που προέρχονται από
αντίστοιχα φαρμακευτικά φυτά. Η Κινέζικη “Materia
Medica” εχει προσφέρει στις δυτικές φαρμακευτικές
εταιρείες
αρκετά
φάρμακα-οδηγούς.
Οι
συμπαθομιμητικές αμίνες (β-διεγέρτες , ma huang)
ανήκουν στην γνωστότερη ίσως κατηγορία.
• Οι Ινδοί διαθέτουν επίσης ισχυρότατη καταγεγραμμένη
εθνοφαρμακολογία. Η λογική της Ayurveda που στην
ουσία αποτελεί φιλοσοφημένη προσέγγιση υγείας και
όχι απλά φαρμακολογική περιγραφή αποτελεί έναν
πολύτιμο οδηγό προς μελέτη ακόμη και με τα μάτια του
δυτικού επιστήμονα. Το ταχύτερο βλενολυτικό με βάση
τη μέχρι σήμερα βιβλιογραφία, η αμβροξόλη προέρχεται
από εκμετάλλευση της φαρμακολογίας της Ayurveda
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•

Οι Αιγύπτιοι έχουν επίσης αξιόλογες γραπτές πηγές όπως εχει αποδειχτεί με τις
αρχαιολογικές ανασκαφές (πάπυρος Ebers κλπ)

Εφαρμογή σύγχρονων ανθρωπολογικών μεθόδων στην Εθνοφαρμακολογία
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η Εθνοφαρμακολογική μελέτη στο παρελθόν σε λαούς οι
οποίοι δεν διέθεταν γραπτή παράδοση ήταν εξαιρετικά δύσκολη παρόλο που η αρχή της είναι
εξαιρετικά εύκολη: Οι άνθρωποι στην πορεία της αναζήτησης της τροφής, διαπίστωσαν ότι
κάποια φυτά ή ζώα εμφάνιζαν φαρμακολογική δράση .Η γνώση αυτή περνούσε με την
προφορική
παράδοση
στις
επόμενες γενιές. Έτσι, ο ανθρωπος
κατάφερε να συγκεντρώσει μια
φιλτραρισμένη από τον χρόνο
εμπειρία σε σχέση με τα φάρμακα
που μπορούσε να πάρει από τη
φύση. Η εμπειρία αυτή σε πολλές
περιπτώσεις έπρεπε να μείνει
προφορική γιατί κάποιες φυσικές
πηγές
χρησιμοποιούνταν
στον
πόλεμο κατά τον αντιπάλων
φυλών.
Η
Ελληνική
λέξη
τοξικολογία γεννήθηκε για να
περιγράψει ακριβώς το σύνολο των
δρογών
που
ήταν
τόσο
δηλητηριώδεις ώστε να χρησιμοποιούνται στα βέλη των τόξων των πολεμιστών (τοξικές).Με
το πέρασμα των γενεών και την αύξηση της γνώσης, η διαφύλαξη και μετάδοση των σχετικών
πληροφοριών ανατέθηκε σε αυτούς που ασχολούνταν με τα της υγείας του πληθυσμού. Στις
περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις τα άτομα αυτά είχαν και την ιδιότητα του ιερέα με
αποτέλεσμα η πραγματική γνώση να περιτυλιχθεί σε ένα πέπλο μύθου και μαγείας, γεγονός
που ισχύει ακόμη και σήμερα σε αρκετές ανθρώπινες φυλές. Για να αντιμετωπίσει το
πρόβλημα αυτό η εθνοφαρμακολογία ζήτησε βοήθεια τόσο από τη στατιστική οσο και από την
ανθρωπολογία. Οι καινούργιες τεχνικές που προστέθηκαν ήταν κυρίως οι ακόλουθες:
• Ενεργή διαβίωση μαζί με τον πληθυσμό για παρατεταμένο χρονικό διάστημα ούτως
ώστε να γίνει ο εγκλιματισμός και η αναγκαία κατανόηση της κουλτούρας του
πληθυσμού
• Σύναψη στενών σχέσεων με τα άτομα που σχετίζονται με τη γνώση για αρκετό
διάστημα πριν από τη λήψη συνέντευξης
• Συστηματική μελέτη του φιλοσοφικού τρόπου προσέγγισης του πληθυσμού απέναντι
στα θέματα της υγείας και της ασθένειας
• Συστηματική μελέτη του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνονται και βιώνουν τα άτομα
του πληθυσμού την επέλευση της δράσης και των ανεπιθυμήτων ενεργειών της δρόγης,
πάντα σε συνάρτηση με την κουλτούρα και το παθολογικό σύστημα του πληθυσμού
που μελετάται. Η παρατήρηση αυτή είναι φοβερά σημαντική παρόλο που η κουλτούρα
του υπό μελέτη πληθυσμού είναι διαφορετική από την κουλτούρα του υπολοίπου
κόσμου γιατί θα εξαχθούν πολύτιμα συμπεράσματα σε σχέση με το τι θα αναμένεται
από την επίδραση του placebo. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η μελέτη της
επίδρασης ενός φυτού που η τοπική παράδοση ισχυρίζεται ότι απαλύνει τον πόνο. Εάν η
παράδοση βασίζεται σε λόγια πολεμιστών, τότε υπάρχει ο κίνδυνος της αρνητικής
παρεκτροπής: Οι πολεμιστές κατά βάθος μπορεί να χαίρονται που τραυματίστηκαν διότι
αυτό σημαίνει ότι γι αυτούς τελείωσε ο πόλεμος και θα μεταφερθούν κοντά στους
δικούς τους.. Αντίθετα, στον άμαχο πληθυσμό που η σωματική του ακεραιότητα έρχεται
σε συνάρτηση με την ικανότητα του για σωματική εργασία και επομένως επιβίωση, η
θετική παρεκτροπή του placebo είναι πιο πιθανή
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•

•

Η χρήση βιωματικής γνώσης από τον ίδιο εθνοφαρμακολόγο κάτω από τις οδηγίες του
κατέχοντος
• Η συστηματική παρακολούθηση των ατόμων
εκείνων του υπό
• πληθυσμού που φαίνεται να συγκεντρώνουν
τα περισσότερα οφέλη από την αγωγή σε
σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό (focus
groups).
• Η χρήση συνδυασμού ανοιχτών και
κλειστών διερευνητικών ερωτήσεων για την
συγκρότηση δομημένων και ελευθέρων
συνεντεύξεων (structured & unstructured
interviews)
• H συστηματική γλωσσολογική μελέτη του
ονόματος με το οποίο αναφέρεται το όνομα
της δρόγης στην τοπική κοινωνία. Η
γλωσσολογική μελέτη μπορεί να φέρει στην
επιφάνεια τον πιθανό συνολικό χρόνο στον
οποίο υπάρχει λαϊκή εμπειρία από τη χρήση
της δρόγης, καθώς και μια γλωσσολογική
επιβεβαίωση ότι η δρόγη σίγουρα εμφανίζει
δράση. Με την τεχνική αυτή εξετάζονται και
όλες οι πιθανές συνωνυμίες της δρόγης.
• Καταγραφή και ανάλυση της «διαλογικής
συνομιλίας»:
Καταγράφονται
και
αξιολογούνται όλες οι ελεύθερες συζητήσεις
στις
οποίες
χρησιμοποιείται
για
οποιονδήποτε λόγο το όνομα της δρόγης.
Φυσικά, καταγράφονται και όλοι οι διάλογοι
μεταξύ ιατρού-ιερέα και ασθενή από τη στιγμή της έναρξης των συνομιλιών τους, κατά
τη διάρκεια της λήψης του φαρμάκου, μέχρι και την επόμενη λήψη του (Discourse
analysis)
Μελέτη όλων των ηθών και εθίμων που ακολουθούν την ανεύρεση, καλλιέργεια,
συγκομιδή, ξήρανση, φύλαξη της δρόγης, καθώς και όλη η εθνοφαρμακευτική
διαδικασία.
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Σύγχρονα φάρμακα φυσικής προέλευσης στην χρόνια αποφρακτική
πνευμονοπάθεια

H χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια είναι γνωστή και ως
νόσος του καπνιστή. Ουσιαστικά ξεκινά ως νόσος με τη
μεταφορά του καπνού στην Ευρώπη από τον Jean Nicot. Η
νόσος ωστόσο άργησε πολύ να αναγνωριστεί εν μέρει και λόγω
της ομοιότητας των συμπτωμάτων που εμφανίζει και το άσθμα:
Τόσο στην χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια οσο και στο
άσθμα εμφανίζεται δύσπνοια λόγω της στένωσης του αυλού των αεραγωγών. Στο άσθμα η
στένωση αυτή οφείλεται κυρίως σε αλλεργιογόνο γι αυτό και είναι αντιστρεπτή. Εάν δηλαδή ο
ευπαθής πληθυσμός αποφύγει την έκθεση στο αλλεργιογόνο, τότε δεν εμφανίζεται ο
βρογχόσπασμος. Αντίθετα στη νόσο του καπνιστή, λόγω της καταστροφής των πνευμονικών
κυψελίδων από τη θερμοκρασία και τις τοξικές ουσίες του καπνού η βλάβη είναι μη
αντιστρεπτή και επομένως μόνιμη. Άλλα συμπτώματα της ΧΑΠ είναι ο βήχας και η παραγωγή
πτυέλων. Η νόσος μέχρι σήμερα είναι μη θεραπεύσιμη και μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο .Η
χρήση βρογχοδιασταλτικών φαρμάκων σταθεροποιεί τη νόσο.
Ενδιαφέρον από φαρμακολογικής άποψης είναι το γεγονός ότι ενώ στην περίπτωση
του άσθματος ο τόνος που φαίνεται κυρίαρχος είναι εκείνος του συμπαθητικού νευρικού
συστήματος, στην χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια ο τόνος που εχει βαρύνουσα σημασία
είναι του παρασυμπαθητικού. Έτσι,
δεν είναι τυχαίο ότι τα παράγωγα
της ατροπίνης μπήκαν από πολύ
νωρίς στην θεραπεία της νόσου
του καπνιστή.
Η
ατροπίνη
και
τα
παράγωγα της εισήχθηκαν στην
θεραπευτική, εμφανίζοντας τη
γνωστή αντιχολινεργική δράση (
την
καταστολή
δηλαδή του
παρασυμπαθητικού συστήματος)
αλλά και τις συνεπακόλουθες
ανεπιθύμητες
ενέργειες,
όταν
χορηγούνται
per
os
όπως
Ταχυκαρδία, ξηροστομία, επίσχεση
ούρων κλπ. Τα προβλήματα αυτά
ξεπεράστηκαν όταν σχεδιάστηκαν
τα τεταρτοταγή άλατα του αμμωνίου. Με τη μορφή αυτή το μόριο της ατροπίνης κατάφερε
εφόσον χορηγείται στην εισπνεόμενη μορφή να μην εισέρχεται στη συστηματική κυκλοφορία.
Το πρώτο τέτοιο ημισυνθετικό παράγωγο της ατροπίνης ήταν το βρωμιούχο ιππρατρόπιο
(Atrovent®), που αποτέλεσε την αγωγή βάσης για την αντιμετώπιση της χρόνιας
αποφρακτικής πνευμονοπάθειας.
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Η αναζήτηση βρογχοδιασταλτικών από τη φύση δεν έπαψε ποτέ. Η αναζήτηση αυτή
δεν είχε πάντα ή μόνο λόγους επιστημονικούς, αλλά και λόγους παραγωγής. Η παραγωγή της
ατροπίνης και των παραγώγων της γίνεται ακόμα και σήμερα από
εκχυλίσματα φυτών που περιέχουν τον ατροπινικό πυρήνα (τροπάνιο).
Η εταιρεία που παρήγαγε το ιππρατρόπιο είχε στην δεκαετία του 1990
δυο στόχους: Καταρχήν ήθελε να βρει τρόπο να δημιουργήσει ένα
αντιχολινεργικά που να δίνεται μια φορά την ημέρα. Ενδιαφερόταν
επίσης να αναζητήσει φυτά πλούσια σε παράγωγα της ατροπίνης για
τον παραπάνω σκοπό. Το τμήμα βιομηχανικής παραγωγής της εταιρείας
όμως ενδιαφερόταν να λύσει ένα άλλο πρόβλημα: την ευαισθησία της
Atropa Belladonna ως προς την περιεκτικότητα σε αλκαλοειδή. Οσο περισσότερη ατροπίνη
απέδιδαν οι ποικιλίες των φυτών που επιλέγονταν, τόσο πιο ευαίσθητες ήταν στην υγρασία
ακόμη και υπό ελεγχόμενες συνθήκες, με αποτέλεσμα προβλήματα στην τροφοδοσία της
αγοράς. Έτσι, η εταιρεία αποφάσισε την
ανεύρεση κατάλληλων στελεχών που να
αντέχουν στην υγρασία. Το project
ανατέθηκε σε μια ομάδα στην οποια
συμμετείχαν και εθνοφαρμακολόγοι, οι οποίοι
επισκέφτηκαν την περιοχή του Αμαζονίου. Οι
Εθνοφαρμακολόγοι ανακάλυψαν τη χρήση
του φυτού Duboisia Mycoporoides (φωτ.)
από τους αυτόχθονες πληθυσμούς. Το φυτό
βρέθηκε πλούσιο σε αντιχολινεργικές ουσίες,
μια εκ
των οποίων με μικρή τροποποίηση
έδωσε το φάρμακο Τιοτρόπιο.
Το Τιοτρόπιο απεδείχθη μεγάλη
ανακάλυψη όχι μόνο διότι ήταν το πρώτο
αντιχολινεργικό που δίνεται εισπνεόμενα μια
φορά την ημέρα , αλλά λόγω της
αποτελεσματικότητας του στη νόσο: Εκτός
από τη βρογχοδιασταλτική του ικανότητα που
οδηγεί σε μείωση της δύσπνοιας και σαφή
βελτίωση των αναπνευστικών παραμέτρων,
το φάρμακο σύμφωνα με τις μελέτες
βελτιώνει εμφανέστατα την ποιότητα ζωής
των ασθενών. Το τιοτρόπιο (Spiriva®)
παράγεται μέχρι και σήμερα ημισυνθετικά, με
πρώτη ύλη τα εκχυλίσματα από την
συστηματική καλλιέργεια του Duboisia
Mycoporoides στην Βραζιλία σε ελεγχόμενο πλέον περιβάλλον
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Σύγχρονα φάρμακα από φυσικές πρώτες ύλες στην απόχρεμψη

φωτ. Adhatoda vasica [Justicia adhatoda, Malabar nut]

Στους πρόποδες των Ιμαλαΐων οι κάτοικοι χρησιμοποιούν εδώ και δυο 2000 χρόνια
ένα φυτό που τους βοηθά στην καλλιέργεια του ρυζιού. Η βοήθεια που τους παρέχει
συνίσταται στον θάνατο όλων των φυτών που αναπτύσσονται σε περίσσεια νερού εκτός από
το ρύζι. Το φυτό αυτό προστατεύει το ρύζι και από πολλά έντομα και μερικά τρωκτικά. Στο
τέλος, πεθαίνει και το ίδιο από την περίσσεια νερού σε συνδυασμό με την αλλαγή της
θερμοκρασίας που σηματοδοτεί το τέλος της καλλιεργητικής σαιζόν. Το φυτό είναι το Justicia
adhatoda. Το φυτό είναι καταγεγραμμένο ως μια από τις κυριότερες δρόγες της Ayurveda με
το όνομα Adhatoda vasica.
Προσεκτικά σχεδιασμένες μελέτες που έγιναν την δεκαετία του 1960 έδειξαν ότι οι
Ιθαγενείς χρησιμοποιούν το φυτό και για την προσωπική τους υγεία, γεγονός που εξηγεί τη
χρήση του στην Ayurveda. Η Εθνοφαρμακολογική έρευνα έφερε στην επιφάνεια τη χρήση
του φυτού στην αντιμετώπιση του άσθματος. Για το σκοπό αυτό, συλλέγονται τα φύλλα του,
ξεραίνονται και καπνίζονται. Αφέψημα του φυτού, θεωρείται ότι καθαρίζει το αίμα, και βοηθά
στην αντιμετώπιση της γονόρροιας. Το φυτό χρησιμοποιείται ως αφέψημα για τη διευκόλυνση
της απόχρεμψης. Τέλος, το φυτό εμφανίζει αντισπασμωδική δράση.
Για όλες τις παραπάνω χρήσεις, οι κάτοικοι της περιοχής προχώρησαν και σε
περαιτέρω επεξεργασία του φυτού. Τα αποξηραμένα φύλα λειοτριβούνται σε μεγάλα γουδιά
μέχρι να γίνουν σκόνη, η οποία την οποία ονομάζουν Vasak(a). Tα τελευταία μάλιστα χρόνια,
μικρές εταιρείες τοπικής αρχικά εμβέλειας μεθόδευσαν την παραγωγή του Vasak , και
κυκλοφορούν στο εμπόριο τη σκόνη της Adhatoda vasica με αυτό το όνομα για να καλύψουν
τις ανάγκες των ιατρών τόσο της Ayurveda οσο και της younani.
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Το γεγονός αυτό προκάλεσε το ενδιαφέρον μιας
«δυτικής» φαρμακευτικής εταιρείας (Boehringer
Ingelheim)
η οποία είχε παράδοση στα
αλκαλοειδή.
Η
εταιρεία
ανέθεσε
στον
εθνοφαρμακολόγο
Putt να επιβεβαιώσει τις
τοπικές λαϊκές παραδώσεις για τη χρήση της
δρόγης, και να αποστείλει δείγματα του φυτού
όπως ακριβώς συντηρούνται από τους κατοίκους,
καθώς και οδηγίες για τον τρόπο παρασκευής και
χρήσης του φυτού.
Από την χημική ανάλυση των δειγμάτων
πιστοποιήθηκε η ύπαρξη ενός αλκαλοειδούς που
ονομάστηκε βασικίνη λόγω του ονόματος του
φυτού.
Ο φαρμακολογικός έλεγχος έδειξε ότι η βασικίνη εχει
αντιχολινεργικές ιδιότητες και για το λόγο αυτό εξηγήθηκε
η βρογχοδιασταλτική της ενέργεια. Το αλκαλοειδές
εμφάνιζε επίσης βλεννορυθμιστική δράση, γεγονός
παράδοξο
για
αντιχολινεργικό.
Εκτός
από
τη
βλεννορυθμιστική δράση η βασικίνη εμφάνισε την ιδιότητα
να προκαλεί δακρύρροια και αύξηση της ποσότητας των σπερματικών υγρών στα θηλαστικά,
παρόλο που οι ιστοχημικές μελέτες έδειξαν προτίμηση του αλκαλοειδούς για συγκέντρωση
στον πνεύμονα. Τέλος, η βασικίνη εμφάνιζε τοπική αναισθητική δράση στον φάρυγγα. Η
βασικίνη όμως απεδείχθη εξαιρετικά τοξική όταν ενσωματώθηκε σε δυτικές φαρμακοτεχνικές
μορφές. Τα επίπεδα της στο πλάσμα ήταν ασταθή λόγω της μεταβλητής διαθεσιμότητας της
που δεν μπορούσε να σταθεροποιηθεί με βάση την τότε τεχνογνωσία. Έτσι η εταιρεία
προχώρησε σε μια μικρή τροποποίηση στο μόριο της βασικίνης που συνίσταται σε βρωμίωση
και άνοιγμα του δακτυλίου. Το νέο μόριο ονομάστηκε βρωμεξίνη, και εμφάνιζε σταθερές
φαρμακοδυναμικές και φαρμακοκινητικές παραμέτρους. Η βρωμεξίνη δεν εμφάνιζε
βρογχοδιασταλτική δράση μεν , αλλά οι
αποχρεμπτικές και κυρίως οι βλεννορυθμιστικές της
ιδιότητες ήταν εξαιρετικές με βάση τα κριτήρια της
εποχής. Έτσι, το φάρμακο κυκλοφόρησε διεθνώς
με το όνομα Bisolvon ®, με την αποχρεμπτική και
βλενορρυθμιστική του έκκριση. Μετα την
κυκλοφορία του φαρμάκου ήρθαν στην επιφάνεια
δυο ακόμη ανακαλύψεις οι οποίες επιβεβαίωσαν
την ποιοτική δουλειά των εθνοφαρμακολόγων
στην Adhatoda vasica: Η βρωμεξίνη πήρε έγκριση
για μια σπάνια νόσο, το σύνδρομο Sjoergen που
χαρακτηρίζεται από ξηροφθαλμία λόγω δραματικής ελάττωσης της παραγωγής δακρύων.
Επίσης, άλλες μελέτες έδειξαν ότι η βρωμεξίνη όπως και η βασικίνη εχει την ιδιότητα της
αύξησης του όγκου του σπέρματος, γεγονός που την κάνει πολύτιμο φάρμακο στα χέρια των
ουρολόγων.
Κι ενώ οι νέες αυτές ενδείξεις προστίθεντο στη φαρέτρα της βρωμεξίνης, ο βασικός
μηχανισμός της βλενορρυθμιστικής δράσης του φαρμάκου δεν είχε ακόμη διασαφηνιστεί.
Κατά την δεκαετία του 1970, σωρεία μελετών που απεδείκνυαν ότι η συγχορήγηση
βρωμεξίνης με πενικιλλίνες και κεφαλοσπορίνες είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση της
συγκέντρωσης των αντιβιοτικών στο βρογχικό έκκριμα ήρθαν στην επιφάνεια. Λόγω του
προφανούς κλινικού οφέλους από το συνδυασμό αυτό, αποφασίστηκε από την εταιρεία να
μελετηθεί εάν υπάρχει συγκεκριμένος μηχανισμός για τη δράση αυτή της βρωμεξίνης. Σε
μελέτες in vitro η βρωμεξίνη δεν φάνηκε να εμφανίζει καμία πρόσδεση με τα αντιβιοτικά. Σε
συστήματα ελεύθερα κυττάρων δεν φάνηκε καμία αλληλεπίδραση τέτοια, που να δικαιολογεί
την κλινική παρατήρηση. Σε κλινικό όμως επίπεδο, παρατηρήθηκε αύξηση της σύνθεσης του
επιφανειοδραστικού παράγοντα (surfactant) σε ασθενείς που λάμβαναν βρωμεξίνη. Η αύξηση
αυτή ήταν μικρή, αλλά στατιστικά σημαντική. Για ακόμα μια φορά όμως οι κλινικές αυτές
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παρατηρήσεις, δεν μπόρεσαν να επαληθευτούν στο εργαστήριο. Πράγματι, σε απομονωμένα
παρασκευάσματα με πνευμονοκύτταρα ΙΙ και
κύτταρα Clara η βρωμεξίνη δεν αύξησε τα επίπεδα
του επιφανειοδραστικού παράγοντα. Έτσι, οι
ερευνητές προσανατολίστηκαν
στην ιδέα ότι
κάποιος από τους μεταβολίτες της βρωμεξίνης
ήταν υπεύθυνος για τη δράση αυτή. Η έρευνα
έδειξε ότι ο 12ος μεταβολίτης της βρωμεξίνης
εμφάνιζε την ιδιότητα της διέγερσης της
παραγωγής του επιφανειοδραστικού παράγοντα,
γεγονός που έδωσε τελικά και την εξήγηση για τον βλεννορυθμιστικό μηχανισμό του
φαρμάκου. Στον μεταβολίτη αυτό δόθηκε το όνομα αμβροξόλη, και σύντομα ξεκίνησε ένα
πρόγραμμα κλινικών δοκιμών του φαρμάκου. Η αμβροξόλη απεδείχθη ότι εχει εξαιρετικά
ταχεία δράση (από την 1η ημέρα) γεγονός που οδήγησε την εταιρεία στην άμεση εμπορική
εκμετάλλευση της αμβροξόλης (Mucosolvan®).
Σήμερα γνωρίζουμε ότι ο επιφανειοδραστικός παράγοντας είναι η ουσία που συνθέτει η φύση
για να γίνει η βλεννόλυση. Ο παράγοντας αυτός, συντίθεται από τους πνεύμονες από τον 6ο7ο μήνα της κύησης. Ο πρωταρχικός του σκοπός είναι να εμποδίζει την έκπτυξη των
πνευμόνων, γι αυτό και στα πρόωρα νεογνά που δεν υπάρχει σε αρκετή συγκέντρωση
εμφανίζεται το σύνδρομο της αναπνευστικής δυσχέρειας (IRDS). H αντιμετώπιση του γίνεται
με έγχυση εξωγενούς surfactant. Γνωρίζουμε επίσης ότι ο επιφανειοδραστικός παράγοντας
δρα όπως το απορρυπαντικό: Γαλακτωματοποιεί τη βλέννη και με τον τρόπο αυτό γίνεται η
απόχρεμψη με τη βοήθεια του κροσσωτού επιθηλίου του τραχειοβρογχικού δέντρου.
Τόσο η βρωμεξίνη οσο και η αμβροξόλη αποτελούν πολύτιμα φάρμακα της καθημερινής
πρακτικής. Ένα κλασσικό παράδειγμα ότι η Δυτική και η Ανατολική φαρμακευτική εκτός από
διαφορές έχουν και πολύτιμες ομοιότητες. Και τα δύο φάρμακα παράγονται ημισυνθετικά, με
πρώτη ύλη τη βασικίνη που προέρχεται από καλλιέργεια του φυτού στο εργοστάσιο της
εταιρείας στο Πακιστάν.

φωτ. Adhatoda vasica
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Σύγχρονα φάρμακα από φυσικές πρώτες ύλες
στην αντιμετ ώπιση της υπερχοληστεριναιμίας

Η αντιμετώπιση του προβλήματος της υπερχοληστεριναιμίας και της
υπερτριγλυκεριδιναιμίας στον σύγχρονο κόσμο έγινε θέμα μείζονος σημασίας όταν απεδείχθη
ότι οι υψηλές τιμές χοληστερίνης συσχετίζονται ευθέως με την αθηρωμάτωση και επομένως
με τον κίνδυνο εμφάνισης εμφράγματος του μυοκαρδίου, εγκεφαλικού επεισοδίου και
περιφερικών αγγειοπαθειών. Τα φάρμακα που υπήρχαν διαθέσιμα μέχρι τη δεκαετία του 1980
δεν έδιναν σίγουρη λύση στο πρόβλημα της χοληστερίνης: Οι φιμπράτες δεν είχαν ξεκάθαρο
μηχανισμό δράσης και η δράση τους ήταν ήπια. Το αντιβιοτικό Νεομυκίνη που ενεργεί
κατακρημνίζοντας την χοληστερίνη στο έντερο και επομένως παρεμποδίζοντας την
απορρόφηση της, ηταν αποτελεσματικό σε περιστατικά κληρονομικής υπερχοληστεριναιμίας
αλλά προκαλούσε διάρροια και ναυτία, γεγονός που εμπόδιζε τη μακροχρόνια χρήση της. Το
ίδιο συνέβαινε και με τη χολεστυραμίνη. Το νικοτινικό οξύ εμφάνιζε δράση αλλά σε αυξημένες
δόσεις με αποτέλεσμα την εμφανιση μη ανεκτών παρενεργειών λόγω αυξημένης
αγγειοδιαστολής. Οι φυτοστερόλες εμφάνιζαν επίσης δράση παρεμποδίζοντας ανταγωνιστικά
την εντερική απορρόφηση της χοληστερίνης αλλά είχαν δυσάρεστη γεύση και έπρεπε να
χρησιμοποιούνται συχνα. Η D-θυροξίνη περιορίζει το κλάσμα των LDL αλλά επιτείνει τον
μεταβολισμό και μπορεί να εμφανίσει στηθάγχη και αρρυθμίες.
Κάτω από τις συνθήκες αυτές, και με δεδομένο ότι νεώτερες μελέτες κατέβαζαν προς
τα κάτω τα φυσιολογικά όρια τιμών της χοληστερόλης, δημιουργούσε την επιτακτική ανάγκη
να βρεθεί μια νέα θεραπευτική κατηγορία υπολιπιδαιμικών φαρμάκων. Η έρευνα εστιάστηκε
στο ένζυμο HMG-CoA αναγωγάση. Το ένζυμο αυτό καταλύει την αντίδραση που οδηγεί στο
σχηματισμό του μεβαλονικού οξέως, το οποίο είναι η πρόδρομη ουσία για την βιοσύνθεση της
χοληστερίνης. Το κύριο χαρακτηριστικό της βιοχημικής αυτής αντίδρασης είναι ότι γίνεται με
τρόπο μη αντιστρεπτό. Επομένως, εάν κάποιος ανακάλυπτε ένα φάρμακο που θα μπορούσε
να ανταγωνιστεί ή να αδρανοποιήσει το ένζυμο, τότε θα μπορούσε να ανασταλθεί η
βιοσύνθεση της χοληστερίνης. Τέτοιο φάρμακο όμως δεν μπόρεσε να έρθει από την
φαρμακευτική χημεία. Οι ερευνητές τότε, στράφηκαν προς τη φύση. Η χοληστερόλη αποτελεί
ένα πολύ σημαντικό βιομόριο διότι χρησιμοποιείται από το κύτταρο για τον σχηματισμό των
μεμβρανών για την βιοσύνθεση της βιταμίνης D καθώς επίσης για την βιοσύνθεση των
στεροειδών ορμονών.
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Θεωρητικά επομένως, η αναστολή της
βιοσύνθεσης της χοληστερίνης στα μικρόβια θα
μπορούσε να οδηγήσει στο θάνατο του
μικροβίου. Εάν αυτή η υπόθεση εργασίας ηταν
σωστή τότε θα έπρεπε να υπάρχουν
μικροοργανισμοί που να διαθέτουν τέτοιες
ουσίες που να αναστέλλουν την βιοσύνθεση
χοληστερίνης σε άλλους μικροοργανισμούς
στην μάχη για την επιβίωση. Αυτό βέβαια,
προϋπέθετε την ύπαρξη του ενζύμου HMG-CoA
αναγωγάση
στα
μικρόβια,
κάτι
που
επιβεβαιώθηκε από τα σχετικά πειράματα.
Οι Endo & Kuroda μετα από δυο χρόνια
ερευνών στην παραπάνω υπόθεση εργασίας
ανίχνευσαν σε 6000 μικροοργανισμούς την
ικανότητα να παράγουν ουσίες που θα
ανέστειλαν
τη
δράση
της
HMG-CoA
αναγωγάσης.
Στην αρχή βρέθηκε ένα
αντιβιοτικό από τον μύκητα Penicillium citrinum, που ονομάστηκε Κιτρινίνη. Η κιτρινίνη
προκαλούσε μη αντιστρεπτή αναστολή της HMG-CoA αναγωγάσης. Οι ερευνητές προχώρησαν
ένα βήμα παραπέρα. Έκαναν μεγάλης κλίμακας εκχύλιση στο υλικό του μύκητα: Εκχυλίστηκαν
600 λίτρα καλλιέργειας με την απαιτούμενη(πολλαπλάσια) ποσότητα οργανικών διαλυτών.
Από τα 600 αυτά λίτρα καλλιέργειας απομονώθηκαν τελικά 23 mg από μια ουσία που έμοιαζε
καταπληκτικά με την HMG-CoA Αναγωγάση και μπορούσε να αναστείλει τη δράση της με
τρόπο αποτελεσματικό και παρατεταμένο. Η ουσία ονομάστηκε Μεβαστατίνη (φωτ. επάνω).
Η μεβαστατίνη δοκιμάστηκε στα πειραματόζωα. Στις μελέτες αυτές εμφανίστηκε μια
σωρεία τεχνικών προβλημάτων που λίγο να οδηγήσουν την ανακάλυψη στην αφάνεια. Το
κυριότερο τεχνικό πρόβλημα ήταν ότι τα υπό δοκιμή πειραματόζωα από τις όρνιθες
(χρησιμοποιήθηκαν λόγω της γνώσης ότι υπάρχει χοληστερόλη στο αυγό) μέχρι τους
πιθήκους εμφάνιζαν παραλλαγές στα ενζυμικά συστήματα βιοσύνθεσης και καταβολισμού της
χοληστερόλης με μοναδικό κοινό σημείο την ύπαρξη HMG-CoA αναγωγάσης. Τα τεχνικά
προβλήματα όμως ξεπεράστηκαν, και η μεβαστατίνη απέδειξε την αποτελεσματικότητα της
που ήταν όμως ήπια. Έτσι η έρευνα
στράφηκε σε δύο κατευθύνσεις: Να γίνει
προσπάθεια να συντεθούν δραστικότερα
παράγωγα της Μεβαστατίνης, και να
συνεχιστεί η προσπάθεια
ανεύρεσης
δραστικότερης ουσίας από τη φύση.
Νικητής στον αγώνα αυτό αναδείχθηκε
αρχικά η φύση: Από καλλιέργειες του
μύκητα Aspergillus terreus απομονώθηκε
μια ουσία που διέφερε από τη μεβαστατίνη
κατά ένα μεθύλιο: Η λοβαστατίνη Η
λοβαστατίνη (φωτ. δεξιά) έδειξε στα
πειράματα ένα εξαιρετικό υπολιπιδαμικό
προφίλ, γεγονός που της έδωσε μια έξοχη
θέση
στην
φαρμακευτική
αγορά
(Mevacor®). Από την άλλη μεριά, η
φαρμακευτική χημεία έδωσε παράγωγα της
μεβαστατίνης: τη συμβαστατίνη. Τέλος,
επιτεύχθηκε η παραγωγή στατινών μέσω
της
χρήσης
μικροβίων
τα
οποία
τροποποιούν τη χημική δομή της μεβαστατίνης. Τέτοιο φάρμακο είναι η Πραβαστατίνη.
Σήμερα οι στατίνες (Lipitor ® , Mevacor®, Pravachol® Zoocor®, κλπ) θεωρούνται
αγωγή βάσης για την αντιμετώπιση των υπερχοληστεριναιμιών, και ανήκουν στην κατηγορία
φαρμάκων με τις υψηλότερες πωλήσεις στην φαρμακευτική αγορά.
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Φωτ. Aspergillus terreus. Ο μύκητας που παράγει την λοβαστατίνη (Mevacor®)
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Φάρμακα από φυσικές πρώτες ύλες
στην αντιμετώπιση της νόσου του Alzheimer
Σύμφωνα με την παγκόσμια οργάνωση
υγείας, περίπου 35 εκατομμύρια άτομα πρόκειται να
πάσχουν από τη νόσο που περιγράφτηκε από τον
Alzheimer(φωτ.) ως το 2010. Με τα σημερινά
στοιχεία, οι άνθρωποι που εμφανίζουν μόνιμη
απώλεια της μνήμης τους λόγω της νόσου αποτελούν
το 1.4% του υποσυνόλου του πληθυσμού που εχει
ηλικία μεταξύ 65-69. Το αντίστοιχο όμως ποσοστό
στις ηλικίες 85-89 ανέρχεται σε 21.6%
Στο παρελθόν η νόσος αντιμετωπιζόταν με
χολινεργικούς αγωνιστές όπως η DMAE, και με
φυσικές ουσίες (cholinergic precursors) όπως η
χολίνη και η CDP-χολίνη. Τα τελευταία χρόνια όμως
έχουν έρθει στο προσκήνιο αναστολείς της
χολινεστεράσης, που σαν αποτέλεσμα της δράσης
τους ενισχύουν τον χολινεργικό τόνο.
Αυτήν την φαρμακολογική πληροφορία μας
την δίδαξε ο Όμηρος στην Οδύσσεια. Καθώς
συνεχιζόταν η περιπλάνηση του Οδυσσέα, έφτασε
στο νησί της Κίρκης. Εκεί, η Κίρκη έδωσε στους
άνδρες του Οδυσσέα ένα δηλητήριο που τους έκανε να ξεχάσουν ότι ο τελικός τους
προορισμός ήταν η Ιθάκη. Τότε ο Οδυσσέας, έφτιαξε ένα αντίδοτο από ένα φυτό της
περιοχής, και το έδωσε στους άντρες του να πιουν. Μόλις το αντίδοτο έκανε τη δράση του οι
άνδρες ξανάρχισαν να θυμούνται κι έτσι δραπέτευσαν από το νησί της Κίρκης.
Το 1983 οι Πλαιτάκης & Duvoisin, δημοσίευσαν ένα άρθρο στο Journal of clinical
neuropharmacology σύμφωνα με το οποίο το δηλητήριο που έδωσε η Κίρκη στους
συντρόφους του Οδυσσέα ήταν Datura stramonium διότι η ατροπίνη που περιέχει μπορεί να
προκαλέσει αμνησία και παραισθήσεις. Η Datura stramonium είναι φυτό που αφθονεί στη
Μεσογειακή λεκάνη. Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, το φυτό επάνω στο οποίο βασίστηκε το
αντίδοτο του Οδυσσέα στους συντρόφους του πρέπει να ήταν το Galanthus nivalis. Στο φυτό
αυτό ανακαλύφθηκε μια ουσία που προκαλεί αναστολή της χολινεστεράσης και ονομάστηκε
γαλανταμίνη. Το συγκεκριμένο εύρημα των δυο ερευνητών ήταν εξαιρετικά σημαντικό όχι
μόνο από τη σκοπιά του Εθνοφαρμακολόγου
αλλά και από τη σκοπιά του απλού
ιστορικού: Στον ομηρικό κόσμο της Ιλιάδας,
η έννοια του φαρμάκου ως αγαθού εχει
σχεδόν αμελητέα σημασία, διότι οι ήρωες
της Ιλιάδας, τραυματίζονται αλλά είτε
πεθαίνουν, είτε επανέρχονται δριμύτεροι, και
πάντως δεν αρρωσταίνουν ποτέ. Αντίθετα
στην οδύσσεια η χρήση του φαρμάκου που,
αν και χρησιμοποιούμενο στην προκειμένη
περίπτωση ως αντίδοτο, βοηθάει τη μνήμη,
αποδεικνύει το φόβο που είχαν οι αρχαίοι
Έλληνες τόσο για τα γηρατειά όσο και για τις
παθήσεις που τα συνοδεύουν. Η ενίσχυση
της μνήμης έκανε τον Οδυσσέα και τους
συντρόφους του να ξαναθυμηθούν το σκοπό
τους που ήταν η επιστροφή στην Ιθάκη. Η
δρόγη καταγράφεται από τον Διοσκουρίδη
στο περί ύλης Ιατρικής ως τονωτικό και
διεγερτικό της μνήμης. Η καταγραφή αυτή
δεν πέρασε στους μεταγενέστερους συγγραφείς της αρχαιότητας και του Μεσαίωνα.
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Το 1950 ο Βούλγαρος Εθνοφαρμακολόγος Paskov
κατέγραψε τη συνήθεια του πληθυσμού μερικών χωριών στη
χρήση της δρόγης με στόχο την ανακούφιση του
νευρόπονου. Οι χωρικοί έτριβαν τα φύλα του φυτού στις
πάσχουσες περιοχές. Η περαιτέρω φαρμακογνωστική μελέτη
που επακολούθησε οδήγησε στην απομόνωση
του
αλκαλοειδούς γαλανταμίνη. Η φαρμακολογική έρευνα έδειξε
ότι η γαλανταμίνη αναστέλλει την ακετυλοχολινεστεράση, το
ένζυμο δηλαδή που προκαλεί τη διάσπαση
του
νευρομεταβιβαστή ακετυλοχολίνη. Η ακετυλοχολίνη παίζει
σημαντικό ρόλο τόσο στην μυϊκή σύσπαση όσο και στη
διατήρηση του μυϊκού τόνου. Έτσι, η γαλανταμίνη
χρησιμοποιήθηκε επιτυχώς στην αντιμετώπιση της νευρίτιδας
και της νευραλγίας καθώς και στην οφθαλμολογία και γαστρεντερολογία. Χρησιμοποιήθηκε
επίσης και στην αντιμετώπιση της παράλυσης λόγω προσβολής από πολιομυελίτιδα.
Το 1980 διαπιστώθηκε ότι το φάρμακο είναι σε θέση να διαπερνά τον
αιματοεγκεφαλικό φραγμό, γεγονός που επέσυρε την προσοχή των ερευνητών της βελγικής
φαρμακευτικής εταιρείας Jansen. To γεγονός της δράσης του φαρμάκου στο ΚΝΣ
δημιούργησε το ερώτημα της πιθανής χρήσης του στη νόσο του Alzheimer. Τα αποτελέσματα
ήταν τόσο ενθαρρυντικά που
αποφασίστηκε η μαζική παραγωγή
του φαρμάκου. Έτσι, το 2001 η
γαλανταμίνη πήρε έγκριση από τον
FDA για τη νόσο του Alzheimer
(Revinyl®). Η ανάγκη για παραγωγή
μεγάλων ποσοτήτων οδήγησε σε
συστηματική έρευνα τόσο για την
ολική χημική του σύνθεση, όσο και
για την ανεύρεση άλλων φυσικών
πηγών πλούσιων σε γαλανταμίνη).
Τελικά ο βολβός του Νάρκισσου
(Narcissus
pseudonarcissus,
daffodil) βρέθηκε τόσο πλούσιος σε
γαλανταμίνη που χρησιμοποιείται σε
καλλιέργειες στο Βέλγιο για την
εξαγωγή του φαρμάκου που προερχόμενο από τη φύση καλείται να αντιμετωπίσει μια φυσική
νόσο.
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Σύγχρονα Φάρμακα από φυσικές πρώτες ύλες
στην αντιμετώπιση της νόσου τού Parkinson:

Η νόσος του Parkinson αποτελεί μια από τις πιο συχνές νευροεκφυλιστικές παθήσεις.
Περίπου ένας στους εκατό ανθρώπους με ηλικία άνω των 60 υποφέρει από τη νόσο αυτή. Η
νόσος αυτή πήρε το όνομα του ανθρώπου που πρώτος την περιέγραψε το 1817, και
εκδηλώνεται κυρίως με τρόμο, δυσκαμψία, και βραδυκινησία Η νόσος προκαλείται από
καταστροφή των πυρήνων του εγκεφαλικού στελέχους που περιέχουν νευρομελανίνη, με
απώλεια των νευροδαβιβαστικών ουσιών δηλαδή της ντοπαμίνης και της νοραδρεναλίνης. Η
νόσος του Parkinson ανήκει στις νόσους των μιτοχονδρίων, και στην παθογέννεση της
συμβάλουν γενετικοί, και περιβαλλοντολογικοί παράγοντες (πχ κατανάλωση νερού από
πηγάδια, χρήση του εντομοκτόνου ροτενόνη κλπ).
Η πρώτη απόπειρα για την αντιμετώπιση της νόσου του Parkinson έγινε με τη χρήση
παραγώγων της Ατροπίνης (αντιχολινεργικών). Σε αυτό συνέβαλε τόσο η απευθείας
παρατήρηση, οσο και το γεγονός ότι η χορήγηση φυσοστιγμίνης στους ασθενείς αυτούς
χειροτέρευε την κλινική τους εικόνα. Έτσι, η φυσοστιγμίνη δίδαξε ότι στη νόσο του Parkinson
υπερισχύει η δράση της ακετυλχολίνης γι αυτό και φάρμακα που την ανταγωνίζονται όπως η
ατροπίνη βελτιώνουν την κλινική εικόνα του ασθενή, ενώ φάρμακα που την μιμούνται όπως η
φυσοστιγμίνη χειροτερεύουν την κλινική του εικόνα

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

Ωστόσο η βελτίωση
που έδιναν τα παράγωγα της
ατροπίνης δεν μπορούσε να
εξηγήσει από μόνη της τον
παθοφυσιολογικό
μηχανισμό
της νόσου. Μεταγενέστερες
έρευνες έδειξαν ότι στην νόσο
του Parkinson υπάρχει απώλεια
του
νευρομεταβιβαστή
Ντοπαμίνη.
Οι
ερευνητές
χορήγησαν αρχικά Ντοπαμίνη
στους παρκινσονικούς, χωρίς
όμως αποτέλεσμα γιατί η
ντοπαμίνη δεν μπορούσε να
διαπεράσει
τον
αιματοεγκεφαλικό φραγμό. Οι
έρευνες
προσωρινά
σταμάτησαν. Το 1961 όμως ο
φαρμακολόγος Birkmayer χορήγησε εκχύλισμα του φυτού mucuna pruniens,οικ. Favacae σε
παρκινσονικούς ασθενείς, βασισμένος σε μελέτη δυο Εθνοφαρμακολόγων σε ορεινούς
απομονωμένους πληθυσμούς της Βραζιλίας, όπου το φυτό είναι γνωστό με το όνομα
Nescafé! Στους πληθυσμούς αυτούς το φυτό χρησιμοποιείται ως αφροδισιακό για τους
ηλικιωμένους αλλά οι εθνοφαρμακολόγοι παρατήρησαν ότι η αφροδισιακή του δράση είναι
ιδιαίτερα εμφανής μόνο σε ασθενείς με νόσο του Parkinson. Χημική ανάλυση του φυτού
έδειξε ότι αποτελείται σε ποσοστό 7-10% από το αμινοξύ L-DOPA. Στο μεταξύ, οι σχετικές
έρευνες είχαν αποδείξει ότι η L-DOPA είναι το αμινοξύ – πρόδρομος της Ντοπαμίνης στον
εγκέφαλο. Τα πρώτα πειράματα με L-Dopa ήταν αποθαρρυντικά. Το φάρμακο προκαλούσε
πτώση της πίεσης σε υγιείς ασθενείς, , και φαινόταν να μεταβολίζεται πριν περάσει τον
αιματοεγκεφαλικό φραγμό. Ένας Έλληνας νευρολόγος όμως, Ο Καθ/τής Κοτζιας (η πλατεία
Κοτζιά είναι προς τιμήν του πατέρα του) πειραματίστηκε με υψηλότερες δόσεις και απέδειξε
ότι ένα η δόση της L-Dopa αυξηθεί προοδευτικά, τότε το φάρμακο μπορεί να γίνει
αποτελεσματικό και καλά ανεκτό από τους ασθενείς. Έτσι, η L-Dopa άρχισε να παράγεται
μαζικά. Η παραγωγή στην αρχή βασιζόταν στην εκχύλιση του φυτού διότι το κόστος
διαχωρισμού των δυο ισομερών ήταν υψηλότατο. Με την πρόοδο όμως των τεχνικών, η LDopa παράγεται σήμερα συνθετικά.
H L-Dopa είναι το βασικό φάρμακο για την αγωγή της νόσου του πάρκινσον. Το
γεγονός όμως ότι η αποτελεσματικότητα του φαρμάκου ελαττώνεται στην πορεία του
χρόνου, οδήγησαν στην ανάπτυξη φαρμάκων όπως η πραμιπεξόλη που σκοπό έχουν να
καθυστερήσουν οσο περισσότερο γίνεται την έναρξη και την μεγιστοποίηση της δόσης της LDopa. Στο μεταξύ το θαυματουργό αμινοξύ βρέθηκε ότι υπάρχει και στη φάβα. Οι
Βασιλόπουλος και Σπέγγος απέδειξαν ότι η κατανάλωση 250 γραμμαρίων μαγειρεμένης φάβας
προκαλεί την ίδια κλινική εικόνα που προκαλεί και η λήψη 125mg L-Dopa/12.5 mg carvidopa.
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Σύγχρονα Φάρμακα από φυσικές πρώτες ύλες στην αντιμετώπιση του πόνου

Η φύση στάθηκε ανέκαθεν ιδιαίτερα γενναιόδωρη απέναντι στον άνθρωπο όσον αφορά την
ανακούφιση από τον πόνο του. Δεκάδες ενώσεις έχουν ανακαλυφθεί από τη φύση οι οποίες
μέσω διαφορετικών φαρμακοδυναμικών ενεργειών (αναλγητική, αντιφλεγμονώδης,
σπασμολυτική, αναισθητική ) οδηγούν τελικά στην ανακούφιση από το πόνο. Από αυτές, η
πιο γνωστη-κλασσική φαρμακοδυναμική ενέργεια προέρχεται από τα
μη στεροειδή
αντιφλεγμονώδη αναλγητικά. Το πιο γνωστό από αυτά είναι η ασπιρίνη. Περιγράφεται από
τον Διοσκουρίδη ως αφέψημα από φλοιό της ιτιάς (Salix alba). Με την πρόοδο των ερευνών
αποκαλύφθηκε ότι τα σαλικυλικά έχουν ιδιαίτερη σημασία στη βιολογία των φυτών. Τα
σαλικυλικά προκαλούν ανθοφορία στα αλπικά φυτά αυξάνοντας τοπικά τη θερμοκρασία του
φυτού. Η ιδιότητα αυτή εχει περάσει κατά κάποιον τρόπο στους ανώτερους οργανισμούς
όπου εχει αποδειχθεί ότι τα σαλικυλικά
επηρρεάζουν το θερμορυθμιστικό κέντρο.
Σε συνήθεις δώσεις σε υγιείς δεν
εμφανίζουν δράση. Σε συνήθεις δόσεις σε
εμπύρετους ελαττώνουν τον πυρετό, ενώ
σε πολύ υψηλές δόσεις, προκαλούν
Υπερπυρεξία. Μια άλλη σημαντική ιδιότητα
των σαλικυλικών είναι η χρήση τους στην
επικοινωνία μεταξύ φυτών. Εάν ένα φυτό
προσβληθεί από έναν ιό, τότε προκαλείται
έκλυση σαλικυλικού μεθυλεστέρα, ο
οποίος
προσλαμβανόμενος
από
τα
γειτονικά φυτά του ίδιου είδους, εμποδίζει
την εξάπλωση του ιού στα υπόλοιπα φυτά
(φωτ. κάτω).
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Μετά την ανακάλυψη ότι η ασπιρίνη δρα
αναστέλλοντας τη δράση της κυκλοξυγονάσης, έγινε
μεγάλη προσπάθεια για τη σύνθεση παραγώγων και
αναλόγων φαρμάκων με τον ίδιο μηχανισμό δράσης. Η
έρευνα συνίστατο και συνίσταται ακόμη στην
ανεύρεση
παραγώγων
που
θα
είναι
πολύ
αποτελεσματικότερα από την ασπιρίνη χωρίς να
εμφανίζουν τις ανεπιθύμητες ενέργειες από το
γαστρεντερικό. Μια από τις ουσίες αυτές είναι η
μελοξικάμη. Το μόριο αυτό ξεκίνησε ως δημιούργημα
αποκλειστικά της φαρμακευτικής χημείας, αφού από
χημικής άποψης ανήκει στις οξικάμες. Οι ερευνητές
έψαχναν για μια ουσία που να είναι ισχυρότερη
φαρμακολογικά και ασφαλέστερη τοξικολογικά από
την πιροξικάμη. Οι διάφορες πλευρικές αλυσίδες που προστέθηκαν στον πυρήνα της οξικάμης
δεν έδωσαν καλύτερο αποτέλεσμα. Έτσι, οι ερευνητές στράφηκαν στο να βελτιώσουν την
κινητική του προς παρασκευή φαρμάκου. Σύμφωνα με την υπόθεση εργασίας που
διατυπώθηκε, εάν αυξανόταν η λιποφιλία του μορίου, τότε θα μπορούσε να διαπεράσει
γρήγορα τους φραγμούς του γαστρικού βλεννογόνου με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση των
τοπικής αιτιολογίας γαστρεντερικών διαταραχών (παγίδα ιόντων, αναστολή της
γαστροπροστατευτικής προσταγλανδίνης). Οι προσθήκες αντίστοιχων λιπαρών πλευρικών
αλυσίδων είτε ελάττωναν δραματικά την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου είτε αύξαναν
δραματικά την τοξικότητα. Τελικά η λύση ήρθε από τη φύση. Οι εθνοφαρμακολόγοι
πρότειναν να ανευρεθεί η πλευρική λιπαρή αλυσίδα σε φυτά πολύ γνωστά για τη μεγάλη τους
περιεκτικότητα σε νερό. Προτάθηκαν τρεις τέτοιες δρόγες: Το μάγκο, το καρπούζι και η
νεροκολοκύθα. Τελικά το περισπέρμιο του καρπουζιού (water melon) έδωσε την πλευρική
αλυσίδα γι αυτό και η δραστική ουσία ονομάστηκε
μελοξικάμη. Τόσο η φαρμακοδυναμική όσο και η
φαρμακοκινητική
του μορίου
δικαίωσαν τους
ερευνητές: Η μελοξικάμη διαλύεται στις κυτταρικές
μεμβράνες 10 φορές περισσότερο από την πιροξικάμη,
και απομακρύνεται από αυτές δυο φορές ταχύτερα σε
σχέση με τη δικλοφενάκη. Η μελοξικάμη (Movatec®)
παράγεται σήμερα εξ ολοκλήρου χημικά, και χρησιμοποιείται στην αντιμετώπιση ρευματικών
παθήσεων και γενικά παθήσεων των σκληρών μορίων με στόχο την αναλγησία μέσω της
αντιφλεγμονώδους δράσης.
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Σύγχρονα Φάρμακα από φυσικές πρώτες ύλες στην αντιμετώπιση της
υπέρτασης

Οι επιστήμονες δεν περίμεναν μέχρι τα πρόσφατα χρόνια για να θεραπεύσουν την
υπέρταση. Ένας μεγάλος αριθμός αντυπερτασικών φαρμάκων τους έδωσε εδώ και αρκετά
χρόνια τη δυνατότητα να καταπολεμήσουν την ασθένεια αυτή που ταλαιπωρεί εκατομμύρια
ασθενών σε όλο τον κόσμο. Μερικά από τα αντυπερτασικά αυτά ανήκαν στα φάρμακα
φυσικής προέλευσης όπως πχ τα αλκαλοειδή της Raouwolfia (rezerpine).
To 1898 οι Tigerstedt & Bergman τόνισαν ότι να νεφρά μπορεί να είναι υπεύθυνα για τη
γένεση της υπέρτασης: Ανακάλυψαν ότι το εκχύλισμα του νεφρού ενός κουνελιού, όταν
ενεθεί σε άλλα κουνέλια προκαλεί υπέρταση. Οι ερευνητές έδωσαν στο εκχύλισμα του
κουνελιού το όνομα ρενίνη. Έπρεπε να περιμένουμε περισσότερο από μισό αιώνα για να
μάθουμε ότι το προϊόν που προκύπτει από την ειδική πρωτεολυτική δράση της ρενίνης
υπάρχει σε δύο μορφές: Το 1954, οι Skeggs et al., απέδειξαν την ύπαρξη της αγγειοτενσίνης Ι
και της αγγειοτενσίνης ΙΙ, και εξακρίβωσαν ποιο είναι το ένζυμο που μετατρέπει την
(ανενεργό) αγγειοτενσίνη Ι σε (ενεργό) αγγειοτενσίνη ΙΙ. Το ένζυμο αυτό ονομάστηκε ένζυμο
της μετατροπής της αγγειοτενσίνης.
Το 1965, μια περιοχή του Αμαζονίου είχε παρουσιάσει τα πρώτα πλήγματα της
επιθετικής επεμβατικής πολιτικής του ανθρώπου στο περιβάλλον. Στα βάθη του Αμαζονίου
υπήρχε μια φυλή που χρησιμοποιούσε το αραιωμένο δηλητήριο του φιδιού Bothrops Jararaca
για την ανακούφιση από υπερβολικό και συνεχιζόμενο πονοκέφαλο στους υπέργηρους. Οι
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ιθαγενείς έπιαναν τα φίδια, τα ανάγκαζαν να αποβάλλουν το δηλητήριο τους το οποίο
αραίωναν εκατοντάδες φορές. Στη συνέχεια , βουτούσαν στο υγρό ένα αιχμηρό κομμάτι
ξύλου. Κατόπιν σε μια ειδική τελετή έμπηγαν τις ακίδες στο σώμα του υπέργηρου. Μια
διαταραχή όμως στο οικοσύστημα της περιοχής είχε προκαλέσει τη μετανάστευση του φιδιού
σε σχετικά πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή, με αποτέλεσμα τον θάνατο αρκετών Ιθαγενών που
ανήκαν σε άλλες φυλές από το δάγκωμα του φιδιού. Η κυβέρνηση αποφάσισε τη συστηματική
εξόντωση των φιδιών.

Έστειλαν όμως και μερικά δείγματα από το δηλητήριο του φιδιού στον φαρμακολόγο Ferreira
με στόχο τη μελέτη του μηχανισμού δράσης του δηλητηρίου και την πιθανότητα παραγωγής
αντιοφφικού ορρού για το συγκεκριμένο φίδι. Ο Ferreira διαπίστωσε ότι ο λόγος θανάτου των
θυμάτων από το δηλητήριο του φιδιού ήταν η υπερβολική πτώση της αρτηριακής πίεσης που
οδηγούσε σε collapsus του καρδιοαναπνευστικού συστήματος. Μελετώντας στη συνέχεια τον
τρόπο που επιτυγχανόταν η υπόταση, ο Ferreira βρήκε ότι το δηλητήριο του φιδιού
προκαλούσε ενίσχυση της δράσης ενός υποτασιογόνου εννιαπεπτιδίου, της βραδυκινίνης.
Ο Ferreira παρουσίασε τα αποτελέσματα της έρευνας του στον φαρμακολόγο Vane
οποίος την εποχή εκείνη υπήρξε επιστημονικός σύμβουλος της εταιρείας Squibb. O Vane, που
αργότερα τιμήθηκε με το βραβείο Nobel (για διαφορετική όμως ανακάλυψη) μελετώντας το
δηλητήριο του φιδιού ανακάλυψε ότι αναστέλλει τη μετατροπή της αγγειοτενσίνης Ι σε
αγγειοτενσίνη ΙΙ. Δεν μπορούσε όμως να εξηγήσει τον μηχανισμό της δράσης αυτής,
απλούστατα διότι δεν είχε ανακαλυφθεί η χημική δομή του δηλητηρίου του φιδιού. Το έργο
αυτό επιτελέστηκε από τους Cushman & Ondetti . To 1971 κατόρθωσαν να απομονώσουν έξι
διαφορετικά πεπτίδια στο δηλητήριο του φιδιού που παρουσίαζαν τα χαρακτηριστικά της
αναστολής του μετατρεπτικού ένζυμου της αγγειοτενσίνης και της ενίσχυσης της
βραδυκινίνης.
Το πιο ισχυρό από αυτά ήταν το εννιαπεπτίδιο τεπροτίδιο.
Με την βοήθεια κι άλλων αποκαλύψεων μπόρεσε να γίνει αντιληπτή τόσο η ενεργή
θέση του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης,
όσο και τα ενεργά τμήματα του τεπροτίδιου που
αλληλεπιδρούσαν με το μετατρεπτικό ένζυμο της
αγγειοτενσίνης. Η περιοχή της σουκίνιλο- προλίνης του
εννιαπεπτίδιου ήταν η περιοχή που ταίριαζε από
χημικής άποψης. Έτσι, αποφασίστηκε η σύνθεση και
δοκιμασία της ηλεκτριλο προλίνης στην υπέρταση. Το
μόριο έδωσε καλά αποτελέσματα, χρειάστηκε όμως μια
ελαφριά τροποποίηση της δομής του για να
σταθεροποιηθεί το κλάσμα των φαρμακοδυναμικών
και φαρμακοκινητικών παραμέτρων του που σχετίζεται με τη σύνδεση του μορίου με το ιόν
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ψευδαργύρου που υπάρχει
στο μετατρεπτικό ένζυμο
της αγγειοτενσίνης. Έτσι, η
καρβοξυτελική
άκρη
(COOH)
του
μορίου
αντικαταστάθηκε από ένα
σουλφιδρύλιο
(-SH).
H
Καπτοπρίλη είχε γεννηθεί. Η
καπτοπρίλη
πέρασε
επιτυχώς
όλους
τους
προκλινικούς και κλινικούς
ελέγχους και πέρασε στην
κυκλοφορία
(Capoten®).
Δημιούργησε
μια
νέα
φαρμακολογική
γενιά
αντυπερτασικών, τους ΑΜΕΑ (αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης που χρησιμοποιούνται
σήμερα τόσο στην υπέρταση όσο και στην υποστροφή της πάχυνσης της αριστερής κοιλίας
που οδηγεί σε καρδιακή ανεπάρκεια. Δυστυχώς όμως, η φυλή εκείνη που πραγματικά την
ανακάλυψε μέσω της διάθεσης στην ανθρωπότητα του δηλητηρίου του φιδιού, σήμερα εχει
εξαφανιστεί από το χάρτη μαζί με τα δέντρα της περιοχής, που υλοτομήθηκαν. Το φίδι
Bothrops Jararaca ανήκει σήμερα στα είδη που απειλούνται από εξαφάνιση.
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Σύγχρονα φάρμακα από φυσικές πρώτες ύλες με τη βοήθεια της βιοτεχνολογίας

φωτ. Η Σφίγγα- Χίμαιρα
Ένα από τα πολλά ερωτήματα που παρήγαγε ο τελεγκέφαλος του Homo Sapiens ήταν το γιατί
δεν μπορούσε να ενσωματώσει ή να αλλάξει κάποια από τα μέρη του σώματος του με
αντίστοιχα από άλλα ζώα. Το ερώτημα για την εποχή εκείνη φαίνεται λογικό για δυο λόγους:
Πρώτον Οι άνθρωποι είχαν εφεύρει το μπόλιασμα στα φυτά, άρα περίμενα να γίνει το ίδιο και
με τα ζώα, όπως και με τους ίδιους. Δεύτερον δεν γνώριζαν τη φυσιολογία του σώματος, και
δεν γνώριζαν ότι ο εγκέφαλος αποτελεί το ρυθμιστικό και καθοδηγητικό κέντρο του
οργανισμού. Έτσι, η επιθυμία του αυτή πέρασε στους μύθους και τις θρησκείες του.
Απόπειρες ενσωμάτωσης οργάνων παρατηρούνται από την εποχή του χαλκού σύμφωνα με
την οστεολογική εξέταση των ευρημάτων των ανασκαφών. Γραπτές περιγραφές απόπειρας
μεταμόσχευσης υπάρχουν σε κείμενα των Ινδών, των
Αιγυπτίων και των Ινδών. Μάλιστα, ένα γραπτό Ινδικό
κείμενο που χρονολογείται στο 700 π.Χ. περιγράφει
διαδικασία
ρινικής
επανασύστασης
με
χρήση
αυτομοσχεύματος η οποία μοιάζει πολύ με τις σημερινές
μεθόδους. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν δημιουργήσει το μύθο
της Χίμαιρας (φωτ.), ενώ στην καθημερινή τους μυθολογία
ο Πάνας, ο Πήγασος και οι Κένταυροι αποτελούσαν
χιμαιρικά πρότυπα. Οι θρησκείες και οι παραδόσεις της
Άπω Ανατολής είναι επίσης πλούσιες σε χιμαιρικές
συμβολικές παρουσιάσεις άλλοτε θρησκευτικού και άλλοτε
γενικού αλληγορικού χαρακτήρα. Ωστόσο, ο μύθος της
ύπαρξης χιμαιρικών οργανισμών, έγινε πραγματικότητα με
την έλευση της βιοτεχνολογίας
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Με τον όρο φαρμακευτικη Βιοτεχνολογία εννοούμε το τμήμα εκείνο της
Φαρμακευτικής, που ασχολείται με την εκμετάλλευση του συνόλου των γονιδίων της φύσης,
με αποκλειστικό σκοπό την παραγωγή φαρμάκων που προασπίζουν την υγεία (European
Industrial Pharmacists Association, 2001).
Με μια πρώτη ματιά η βιοτεχνολογία σοκάρει γιατί καταργεί τις διαφορές που κάνουν
έναν οργανισμό να ξεχωρίζει από έναν άλλο. Και τούτο διότι η βιοτεχνολογία επικεντρώνεται
στις ομοιότητες και όχι στις διαφορές. Η πιο κοινή ομοιότητα της ζωής είναι η ύπαρξη
νουκλεινικών οξέων. Η βιοτεχνολογία χρησιμοποιεί το DNA ενός οργανισμού, για να το
ενσωματώσει σε έναν άλλο, και να το υποχρεώσει γονιδιακά να παράγει κατά βούληση τις
ουσίες που εμείς θέλουμε. Έτσι, ένα γονίδιο που υπάρχει σε ένα φυτό μπορεί να εισαχθεί σε
ένα μικρόβιο. Ένα μικρόβιο μπορεί να συντηχθεί με ένα καρκινικό κύτταρο. Ένας τέτοιος
οργανισμός – χίμαιρα μπορεί να παράγει μαζικά το φάρμακο που υπήρχε στο φυτό. Η
διαδικασία αυτή είναι φυσικό να προκαλεί δέος και να γεννά προβλήματα βιοηθικής.
Παρατηρώντας όμως τα επιτεύγματα της βιοτεχνολογίας, από την διάθεση των προβιοτικών
μέχρι την διάθεση θρομβολυτικών φαρμάκων καθώς και βρώσιμων εμβολίων, τότε μπορεί
κανείς να ισχυριστεί ότι η φύση εχει κάνει ένα δυναμικό come back ως προς την επιρροή της
στο σχεδιασμό μοντέρνων φαρμάκων. Για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω,
εκτιμάται ότι ακόμη και η βιοτεχνολογία χρειάζεται την εθνοφαρμακολογία διότι στη φύση
υπάρχουν γονίδια που συνθέτουν βιολογικά ενεργείς ουσίες οι οποίες είναι πολύ πιο
αποτελεσματικές και ελεγχόμενες από τις αντίστοιχες ανθρώπινες. Για καθαρά ιστορικούς
λόγους, η βιοτεχνολογία διακρίνεται στις ακόλουθες υποκατηγορίες
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Κλασσική βιοτεχνολογία
Σχετίζεται με την τεχνολογία των ζυμώσεων, και χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα για
την παραγωγή αντιβιοτικών, αντικαρκινικών και ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων
μέσω συστηματικής καλλιέργειας των αντίστοιχων μικροοργανισμών

Εναλλακτική βιοτεχνολογία
Συνίσταται στην χρήση ζωντανών μικροοργανισμών οι οποίοι χορηγούνται στον
άνθρωπο για θεραπευτικούς ή προληπτικούς σκοπούς (πχ προβιοτικά, ιατρική ζύμη
(Ultra levure®)
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Επεμβατική βιοτεχνολογία
Συνίσταται στην ανεύρεση αποκοπή και μεταφορά σε
άλλον οργανισμό συγκεκριμένων γονιδίων τα οποία
εκφράζουν την ουσία για την οποία υπάρχει
φαρμακευτικό ενδιαφέρον. Ο οργανισμός δότης και ο
οργανισμός δέκτης είναι αρκετά διαφορετικοί. Πχ ένα
γονίδιο από φυτό, εισάγεται στο πλασμίδιο ενός
μικροβίου. Στη συνέχεια το μικρόβιο παράγει την ουσία
που παρήγαγε το φυτό. Αντίστροφα, το γενετικό υλικό
ενός ιού εισάγεται στο πλασμίδιο ενός βακτηρίου. Το
πλασμίδιο του μικροβίου εισάγεται στο γενετικό υλικό
ενός φυτού, το οποίο καλλιεργούμενο αρχίζει να παράγει
την πρωτεΐνη του κελύφους του ιού. Τρώγοντας το
φυτό (transgenic plant), ο ανθρωπος ανοσοποιείται
έναντι του ιού (edible vaccines).
Στην κατηγορία αυτή, ανήκει και η παραγωγή
μονοκλωνικών αντισωμάτων, η γονιδιακή θεραπεία
καθώς και η εκμετάλλευση των βλαστοκυττάρων

Ομοιοπαθητική βιοτεχνολογία
Στην ουσία πρόκειται για μια μορφή κλασσικής βιοτεχνολογίας. Στην κατηγορία αυτή,
ανήκει η παρασκευή των εμβολίων και των ορρών. Τα κλασσικά εμβόλια
αποτελούνταν από εξασθενημένους ή νεκρούς οργανισμούς, οι οποίοι χορηγούμενοι
στον άνθρωπο δημιουργούσαν αντισώματα έναντι του μικροοργανισμού. Οι ορροί
παράγονται από τη λήψη έτοιμων αντισωμάτων από το ορρό του ζώου στο οποίο
ενέθηκε ο παθογόνος μικροοργανισμός.

Φωτ. Ο Sabin ανακαλύπτει το εμβόλιο της πολυομελίτιδας
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Η λέξη εμβόλιο περικλείει από μόνη της μια νότα
Εθνοφαρμακολογίας: Οι Κινέζοι ήταν γνωστό ότι
προστατεύονταν από τον ιο τοποθετώντας σκόνη
από δέρμα αγελάδας που ήχε προσβληθεί και
επιζήσει από τον ιό. Επίσης μερικοί ασιατικοί
πληθυσμοί εφεραν εννσφηνωμένο στο κούτελο τους
μικρό σφαιρικό κομμάτι δέρματος από αγελάδα . Το
πρώτο εμβόλιο (δαμαλισμός) ανακαλύφθηκε από τον
Jenner που χρησιμοποίησε τις προσβεβλημένες
αγελάδες για την παραγωγή του. Ηταν τόση η
επίδραση του εργου του Jenner, που μετά τις
επιτυχίες του, δόθηκε στο φάρμακο το ονομα
αγελάδιο (Vaccine, από το Vacca= αγελάδα) ενώ η
διαδικασία του εμβολιασμού ονομάζεται vaccination .

Κλασική Βιοτεχνολογία: Φάρμακα από φυσικές πρώτες ύλες στην
ανοσοκαταστολή

Η ανοσοκαταστολή αποτελεί την ικανή και να αναγκαία συνθηκη για την επιτυχία της
μεταμόσχευσης ενός οργάνου. Με άλλα λόγια η έλλειψη ανοσοκαταστολής είναι ο κύριος
λόγος για την απόρριψη του μοσχευματος του δότη από τον δέκτη. Οι κατανόηση των
μηχανισμών της ανοσοδιέγερσης και της ανοσοκαταστολής αρχισαν να γίνονται κατανοητοί
μόνο μετα την πρόοδο των ερευνών στην ανοσολογία. Τα σύγχρονα φάρμακα όμως που
προκαλούν ανοσοκαταστολή ανακαλύφθηκαν με τυχαίο τρόπο από τη φύση.
Τα πρωτα ανοκατασταλτικά φάρμακα ληταν τα κορτικοστεροειδή, η 6μερκαπτοπουρίνη και η αζαθειοπρίνη. Το κλάσμα των επιτυχιών τους σε σχέση με τις
ανεπιθύμητες ενέργειες θυμίζει αντίστοιχες τιμές από αντικαρκινικά φάρμακα. Ετσι, η ανάγκη
για την εξευρεση ανοσοκατασταλτικών υπήρξε συνεχής και μη συσχεετιζόμενη με τις κατά
καιρούς ανοσολογικές γνώσεις που αποκτώνταν.
Το Μαρτιο του 1970 ενας εθνοφαρμακολόγος ο B.Thiele που εργαζόταν στην εταιρεία
Sandoz παρέδωσε στο εργαστήριο φαρμακογνωσίας δυο δείγματα από χώμα, από δυο
διαφορετικές περιοχές του πλανήτη (Wisconsin, USA/ Hardanger Vidda, Νορβηγία). Τα
κριτήρια συλλογής ήταν η χρήση του χώματος από αγρότες για την αντιμετώπιση των
μολυνσεων τους από τις γεωργικές εργασίες. Η ανάλυση του χώματος εδειξε ότι ήταν πλούσιο
στον μύκητα Tolypocladium inflatum ( φωτ.)
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Από τον μύκητα αυτόν, ο Z. Kis απομόνωσε δυο
ουσίες την κυκλοσπορίνη Α και την κυκλοσπορίνη C. Και οι
δύο ουσίες
επιβεβαίωσαν τους ισχυρισμούς του
Εθνοφαρμακολόγου διότι εμφάνησαν αντιμυκητιακή δράση.
Το φάσμα της δράσης τους όμως δεν ήταν ευρύ, και ετσι
εγκαταλήφθηκαν.
Η ίδια εταιρεία όμως είχε κάνει ανακαλύψει το 1962 μια άλλη
ουσία, την Οβαλασίνη στον μύκητα Pseudeurotrium ovalis. Η
Οβαλασίνη είχε εμφανίσει ανοσοκατασταλτική δράση, αλλά
απέτυχε στις κλινικές δοκιμές λόγω εξαιρετικής τοξικότητας.
Η γνωση όμως ότι οι μύκητες μπορεί να μας δώσουν
ανοσοκατασταλτικά είχε ανοίξει το δρόμο για την ερευνα. Το
1976, ο Jean Francois Borel χορηγόντας αυξημένη δόση του
φαρμάκου
για
μια
τοξικολογική
δοκιμή,
πέτυχε
ανοσοκαταστολή στα πειραματόζωα. Η κυκλοσπορίνη Α ήταν
το πρώτο ουσιαστικό ανοσοκατασταττικό.
Ωστόσο ο δρόμος για την αναγνώριση δεν ήταν ευκολος. Η κυκλοσπορίνη επρεπε να
ξεπεράσει το πρόβλημα της χαμηλής βιοδιαθεσιμότητας και της υψηλής νεφροτοξικότητας. Το
πρώτο πρόβλημα λύθηκε με αρκετή δυσκολία από τους φαρμακοποιούς της εταιρείας με τη
χρήση του νεου (τότε) εκδόχου tween 80.Το δευτερο όμως πρόβλημα συνοδευει ακόμη και
σήμερα το φάρμακο που εσωσε χιλιάδες ασθενείς. Σήμερα η χρήση του είναι περιορισμένη,
γιατι ήρθαν στην επιφάνεια ασφαλέστερα προιόντα τα οποία επισης παράγονται από μύκητες.
Το κυριότερο από αυτά είναι το Tacrolimus.

Φωτ. Κυκλοσπορίνη Α: το πρώτο ουσιαστικό ανοσοκατασταλτικό .Η δράση του αυτή
ανακαλύφθηκε από τον Jean Francois Borel (φωτ. επάνω)

Tacrolimus
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Φωτογραφία από δορυφόρο του όρους Tsukuma στην Ιαπωνία
Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, οι ερευνητές της εταιρείας που ίδρυσε ο
φαρμακοποιός Tomokichi Fujisawa εκαναν εκτεταμένο screening για την αναζήτηση μυκητων
με σκοπό την ανεύρεση ανοσοκατασταλτικών ουσιών. Η
υπόθεση εργασίας, περιελάμβανε το ότι οι μύκητες αυτοί θα
πρέπει να ζούν σε τόσο αντίξοες συνθήκες και παραυτα να μην
μπορούν να φονευτούν από ατομα του ιδιου είδους εξαιτίας
δυσμενών εξωγενών παραγόντων.
Τελικά, από την κορυφή του χιονισμένου βουνού
Tsukuma στην Ιαπωνία απομονώθηκε ενας στρεπτομύκητας
που ήταν αγνωστος μεχρι τότε στην ταξονομία. Ο μύκητα πήρε το όνομα του βουνου
(Streptomyces Tsukumaensis). Απο τον μύκητα αυτό απομονώθηκε η ουσία Tacrolimus. Σε
μελέτες in vitro και in vivo η ουσία εμφάνισε ισχυρή ανοσοκατασταλτική δράση μέσω της
αναστολής του πολλαπλασιασμού των Τα-λεμφοκυττάρων που επάγεται από την Ιντερλευκίνη
-2. Το φάρμακο στην συνέχεια δοκιμάστηκε από τον καθ/τη Starzl που ήταν ο πρώτος
χειρουργός που προέβει σε εγχείρηση μεταμόσχευσης Ηπατος. Τα αποτελέσματα ήταν πολύ
ενθαρρυντικά, ενώ το προφίλ τοξικότητας ήταν πολύ πιο ασθενές σε σύγκριση με την
κυκλοσπορίνη Α. Ετσι, το Tacrolimus πήρε εγκριση για κυκλοφορία με το ονμα Prograf®.
Εκτοτε, εχει σώσει χιλιάδες ζωές.
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φωτ.: Το Tacrolimus όπως φαίνεται στο πολωτικό μικροσκόπιο
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Σύγχρονα θρομβολυτικά από φυσικές πρώτες ύλες
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Ο χρόνος που απαιτήθηκε για την ανακάλυψη της κυκλοφορίας και της πήξης του
αίματος, ισοδυναμεί με την ιστορία της Ιατρικής. Αντίστοιχα μεγάλη ιστορία εχουν και τα
φάρμακα που αναστέλουν την πήξη του αίματος, καθώς και τα φάρμακα που προκαλούν λύση
του θρόμβου. Και στις δυο περιπτώσεις η φύση ήταν παρούσα με συγκεκριμένα φάρμακα.
Από τη μια μεριά ο φλοιός της ιτιάς εδωσε το αντιαιμοπεταλιακό φάρμακο ασπιρίνη. Από την
άλλη μεριά, η Βιοτεχνολογία εδωσε κατ αρχήν τις ηπαρίνες. Τα φάρμακα αυτά αναστέλλουν
την πήξη του αίματος και είναι εξαιρετικά χρήσιμα στην πρόληψη του εμφράγματος, του
εγκεφαλικού επεισοδίου και των περιφερικών αγγειοπαθειών.Κανένα από τα φάρμακα αυτά
όμως δεν μπορούσε να διαλύσει τον ηδη σχηματισμένο θρόμβο.
Είναι γνωστό όμως ότι οι μεγάλες ανακαλύψεις ξεκινάνε από λογικές μεν ,
απλούστατες δε, ερωτήσεις. Και μια από τις ερωτήσεις
που δεν εβρισκε απάντηση είναι το πώς είναι δυνατόν να
καταπονείται καθημερινα ενας οργανισμός και να μην
παθαίνει εμφραγμα λόγω της εσωτερικής κυκλοφορίας
των θρόμβων. Η απαντηση στην ερώτηση αυτή εφερε
οδηγησε την επιστημονική σκέψη στην ανακάλυψη του
μηχανισμού της ινωδόλυσης. Ωστόσω, εκείνο που εδωσε
την τελειοτική απάντηση στο ερώτημα, ήταν η
παρατήρηση ότι εάν εξεταστεί μετά από ένα χρονικό
διάστημα το στεεφανιαίο αγγείο ενός ανθρώπου που εχει
υποστεί εμφραγμα, τότε δεν θα είναι ορατός ο θρόμβος.
Με αλλα λόγια, το αγγείο θα φαίνεται ότι δεν είναι
αποφραγμένο, και τίποτα δεν θα μπορεί να εξηγήσει το
εμφραγμα που υπέστη. Η παρατήρηση αυτή οδήγησε σε
περαιτέρω ερευνα, μεσα από την οποία αποκαλύφθηκε
ότι υπάρχει μια ουσία μεσα στον οργανισμό που αποκαλείται ιστικός ενεργοποιητής του
πλασμινογόνου ( t-pA).
Τα πρώτα πειράματα εδειξαν ότι η χορήγηση ιστικού ενεργοποιητή του
πλασμινογόνου σε ατομα που υπέστησαν εμφραγμα τρεις ωρες πριν τη χορήγηση του
φαρμάκου, οδηγούν σε πλήρη αποφραξη του αγγείου με ανυπολόγιστες θετικές συνέπειες για
τον ασθενή. Η διαφορά ήταν τόσο πολύ σημαντική που ο FDA διέταξε την αμεση διακοπή των
πειραμάτων σύγκρισης με placebo.
Στα επόμενα ετη, οι ερευνητές κατάφεραν να απομονώσουν το ανθρώπινο γονίδιο
που εκφράζει τον ιστικό ενεργοποιητή του πλασμινογόνου και να τον ενσωματώσουν σε
χιμαιρικά κύτταρα με στόχο τη μαζική παραγωγή του φαρμάκου, κατι που επιτευχθηκε. Ετσι ο
ιστικός ενεργοποιητής του πλασμινογόνου παράγεται από την εταιρεία Boehringer Ingelheim
με την ακόλουθη διαδικασία:
1
2
3
4

Εξαγωγή του γονιδίου του tPA από ανθρώπινο κύτταρο
.Εισαγωγή σε κύτταρα θηλαστικών για δημιουργία τράπεζα κυττάρων
.Προσθήκη τέτοιων κυττάρων σε υλικό καλλιέργειας προς αναπαραγωγή/ζύμωση
.Απομάκρυνση του tPA από το υλικό

Το φάρμακο φέρεται στο εμπόριο με το όνομα Actilyse®
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Μετα την πολύχρονη εμπειρία από τη χρήση του Actilyse ήρθαν στην επιφάνεια και
μειονεκτήματα από τη χρήση του. Το κυριότερο από αυτά ήταν το σχετικά
πολύπλοκο δοσολογικό του σχήμα το οποίο προέκυπται από το γεγονός ότι το
φάρμακο εχει μικρό χρόνο ημιζωής.
Προσπάθειες των φαρμακοχημικών να τροποποιήσουν το μόριο κατέλειξαν σε
αποτυχία. Και τότε οι ερευνητές στράφηκαν προς τη φύση για να βρούν ιστικούς
ενεργοποιητές του πλασμινογόνου από άλλα ζώα. Αυτού του είδους ή αναζήτηση
είναι κατι το λογικό στη φαρμακευτική. Τέτοια αναζήτηση είχε ξαναγίνει στις
καλσιτονίνες, με αποτέλεσμα την αντικατάσταση των ανθρωπίνων, από εκείνες του
Σολομού.
Τελικά η ερευνα εφτασε μέχρι τον Αμαζόνιο. Εκει (ξανα)ανακαλύφθηκε μια
νυχτερίδα (Desmotus rotundus) που εμφάνιζε μια ιδιότητα θανάσιμη για τα μικρά
τρωκτικά θύματα της. Αρκούσε ένα ανεπαίσθητο δάγκωμα, οσο χρειάζεται για την
εξοδο του αίματος για να πεθάνουν τα ζώα από αιμορραγία. Η δε νυχτερίδα τρεφεται
όχι με το κρέας των ζώων αυτών, αλλά με το αίμα τους. Λόγω της ιδιότητας της
αυτής, η νυχτερίδα ονομαζόταν από τους χωρικούς νυχτερίδα- βρυκόλακας ( vampire
bat)

Το γονίδιο της νυχτερίδας βρυκόλακα για τον ιστικό ενεργοποιητή του πλασμινογόνου
απομονώθηκε, κλωνοποιήθηκε και μπήκε σε χιμαιρικά κύτταρα όπως και το ανθρώπινο. Τα
αποτελέσματα της χρήσης του ήταν πολύ καλύτερα από το ανθρώπινο, κι έτσι το φάρμακο
πήρε έγκριση με το όνομα Metalyse®. Πρόκειται για ένα από τα πιο διάσημα νοσοκομειακά
φάρμακα.
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