
Νεότερα δεδομένα για τις θεραπείες της Κυστικής Ίνωσης 

Τροποποιητές CFTR πρωτεΐνης 

Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται συνεχώς νέες καινοτόμες θεραπείες που στοχεύουν 

στην αιτία της νόσου και ειδικότερα στην επιδιόρθωση ή την ενίσχυση της λειτουργίας της 

παθολογικής CFTR πρωτεΐνης. Έως πρόσφατα, έγκριση κυκλοφορίας είχαν λάβει τρία 

φάρμακα, το Ivacaftor , ο συνδυασμός Lumacaftor/Ivacaftor και ο συνδυασμός 

Tezacaftor/Ivacaftor. 

Το Ivacaftor, που αποτελεί ενισχυτή (potentiator) της CFTR πρωτεΐνης, απευθύνεται κυρίως 

σε ασθενείς με μία τουλάχιστον μετάλλαξη τάξης ΙΙΙ που φέρουν μη λειτουργική CFTR 

πρωτεΐνη στη μεμβράνη των επιθηλιακών κυττάρων. Το φάρμακο επιτυγχάνει τη διάνοιξη 

του διαύλου της CFTR πρωτεΐνης και τη μερική αποκατάσταση της διαμεμβρανικής 

κυκλοφορίας των ιόντων. 

O συνδυασμός Lumacaftor/Ivacaftor αφορά αποκλειστικά ομοζυγώτες της F508del 

μετάλλαξης που αποτελούν και την πολυπληθέστερη ομάδα ασθενών με ΚΙ. Το Lumacaftor, 

που είναι επιδιορθωτής (corrector) της CFTR πρωτεΐνης, εμποδίζει την αποδόμηση της 

τελευταίας εντός του ενδοπλασματικού δικτύου με αποτέλεσμα ένα ποσοστό της να 

καταφέρνει να εγκατασταθεί στην κυτταρική μεμβράνη εκεί η λειτουργικότητά της 

ενισχύεται από το Ivacaftor.  

Ο συνδυασμός Tezacaftor/Ivacaftor (το tezacaftor αποτελεί επιδιορθωτή) αφορά τόσο σε 

ασθενείς ομοζυγώτες της μετάλλαξης F508del όσο και σε διπλούς ετεροζυγώτες F508del με 

μία από 14 άλλες μεταλλάξεις.  

Στις 21 Οκτωβρίου του 2019, εγκρίθηκε ένα τέταρτο φάρμακο, ο τριπλός συνδυασμός 

Elexacaftor/Tezacaftor/Ivacaftor (δύο επιδιορθωτές και ένας ενισχυτής). Πρόκειται για 

θεραπεία η οποία απευθύνεται σε ποσοστό 80-90% των ασθενών. Εκτός από τα φάρμακα 

που αναφέρθηκαν, υπάρχουν πολλά ακόμη που βρίσκονται σε στάδιο κλινικών μελετών με 

τα αρχικά αποτελέσματα να είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.  

Γονιδιακή θεραπεία 

Η χαρτογράφηση του γονιδίου της ΚΙ και η περιγραφή της CFTR πρωτεΐνης έχει ωθήσει εδώ 

και αρκετά χρόνια τους ερευνητές στην προσπάθεια ανεύρεσης τρόπου μεταφοράς του 

φυσιολογικού γονιδίου στα επιθηλιακά κύτταρα του αναπνευστικού συστήματος, ώστε να 

καταστεί δυνατή η παραγωγή φυσιολογικής πρωτεΐνης. Το μεγάλο πλεονέκτημα της 

γονιδιακής θεραπείας θα ήταν η δυνατότητα εφαρμογής της στο σύνολο των ασθενών 

άσχετα από τις μεταλλάξεις που φέρουν. Προς το παρόν πάντως η θεραπευτική αυτή 

προσέγγιση βρίσκεται σε πιο πρώιμη φάση ανάπτυξης σε σχέση με τους τροποποιητές της 

CFTR πρωτεΐνης. Τα μέχρι στιγμής δεδομένα ωστόσο είναι αρκετά αισιόδοξα. 


