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Πρωτοποριακή μελέτη στο ΙΝΓΚ από την Κλινική Πολλαπλής Σκλήρυνσης

Φάρμακο κατά της πολλαπλής σκλήρυνσης

Η
Γ’  Νευρολογική Κλινική στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γε-
νετικής Κύπρου - Δρ Μάριος Παντζαρής, σε συνεργασία 
αρχικά (1997) με το Διαιτολόγο-Διατροφολόγο και συνερ-

γάτη του Ινστιτούτου κ. Γιώργο Λουκαΐδη και στη συνέχεια (2002) 
και με το Δρ Ιωάννη Πατρίκιο, Λιπιδολόγο, τότε επιστημονικό συ-
νεργάτη του ΙΝΓΚ και τώρα καθηγητή Ιατρικής Βιοχημείας στο Ευ-
ρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, κατέληξαν στο σχεδιασμό μιας κλινικής 
μελέτης που αφορούσε τη χρήση πολυακόρεστων λιπαρών οξέων 
και αντιοξειδωτικών βιταμινών (βιταμίνης Α και βιταμίνης Ε, ως μό-
ριο γ-τοκοφερόλης) στην υποτροπιάζουσα πολλαπλή σκλήρυνση. 
Η μελέτη αυτή πραγματοποιήθηκε με χρηματοδότηση του Υπουρ-
γείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μέσα από ένα ειδικό 
πρόγραμμα δημιουργίας μικρών ερευνητικών εταιρειών με χρημα-
τοδότηση μέσω εκκολαπτηρίων (incubators), τα οποία είχαν αρχίσει 
τότε να δημιουργούνται από ερευνητικά και ακαδημαϊκά κέντρα της 
Κύπρου. 

Η μελέτη
Οι τρεις πιο πάνω επιστήμονες δημιούργησαν το 2007 την ερευνη-
τικού ενδιαφέροντος εταιρεία PALUPA Medical Ltd, η οποία μέσα 
από τη στήριξη του εκκολαπτηρίου HELIΧ, το οποίο δημιουργήθηκε 
με τη συνεργασία του ΙΝΓΚ και του Intercollege, κατάφερε να λάβει 
ένα ανταγωνιστικό ερευνητικό πρόγραμμα που αφορούσε τη χρήση 
μιας καινοτόμου διατροφοφαρμακευτικής φόρμουλας  με βάση τα 
προαναφερθέντα υλικά σε 80 ασθενείς με υποτροπιάζουσα πολλα-
πλή σκλήρυνση.
Μεταξύ 2007-2010 πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε στο ΙΝΓΚ 
η πιο πάνω μελέτη η οποία κατέδειξε ότι, η χρήση του πιο πάνω 
σκευάσματος στη δοσολογία, αναλογία και συγκέντρωση των δια-
φόρων συστατικών όπως σχεδιάστηκε και δοκιμάστηκε από τους 
τρεις αυτούς επιστήμονες και επιπρόσθετα στην οποιαδήποτε φαρ-
μακευτική αγωγή λαμβάνανε οι ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση, 
μειώνει πολύ αποτελεσματικά τόσο την πιθανότητα εμφάνισης υπο-
τροπών (κρίσεων) όσο και την πρόοδο της αναπηρίας των ασθενών!

Kατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων
Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα, η εταιρεία PALUPA Medical 
Ltd προχώρησε στην κατάθεση αίτησης κατοχύρωσης ευρεσιτεχνί-
ας (πατέντας) στην Αμερική και Παγκόσμια. Επιπρόσθετα, η ίδια η 
εταιρεία έχει χρηματοδοτηθεί από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας 
για στήριξη της προσπάθειας κατοχύρωσης της πατέντας και βρί-
σκεται κοντά στη χρηματοδότηση νέας, πιο μεγάλης κλινικής μελέ-
της (200 ασθενείς με υποτροπιάζουσα πολλαπλή σκλήρυνση από 
το ΙΝΓΚ και άλλα τρία ιατρικά κέντρα στην Ελλάδα) και πάλι από το 

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.  Η νέα φάση ΙΙΙ 
κλινική μελέτη, η οποία θα μελετήσει την αποτελεσματικότητα του 
σκευάσματος PLP10 σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα πολλαπλή 
σκλήρυνση υπό θεραπεία με ιντερφερόνη, θα διαρκέσει από το 
2013 μέχρι και το 2015 και αναμένεται με τη λήξη της και την ανάλυ-
ση των αποτελεσμάτων να ενισχύσει τα αποτελέσματα της πρώτης 
αυτής μελέτης και να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τη διαπραγμα-
τευτική θέση της εταιρείας PALUPA Medical Ltd προς την κατεύ-
θυνση εκμετάλλευσης του καινοτόμου αυτού σκευάσματος προς 
όφελος πρωτίστως των ασθενών αλλά και της ίδιας της κοινωνίας.  

ΕΡΕΥΝΑ

Από αριστερά: Δρ Μάριος Παντζαρής,  Γιώργος Λουκαΐδης 
και Δρ Ιωάννης Πατρίκιος

Παγκόσμια Ημέρα για την Πολλαπλή 
Σκλήρυνση Κατά Πλάκα 

Η τελευταία Τετάρτη του Μαΐου καθιερώθηκε από τη Διεθνή Ομο-
σπονδία Πολλαπλής Σκλήρυνσης ως η Παγκόσμια Ημέρα για την 
Πολλαπλή Σκλήρυνση. Φέτος, η Παγκόσμια Ημέρα γιορτάστηκε 
στις 29 Μαΐου υπό το σύνθημα «ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗ-
ΡΥΝΣΗ». Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα, ο  Παγκύπριος Σύν-
δεσμος Πολλαπλής Σκλήρυνσης, πραγματοποίησε εκδηλώσεις, 
σκοπός των οποίων είναι η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση 
του κοινού για την Πολλαπλή Σκλήρυνση και τα νέα θεραπευτικά 
δεδομένα που αφορούν την ασθένεια, καθώς και τη ψυχαγωγία 
των μελών. Στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων, πραγματοποιή-
θηκε ομιλία από το Δρ Μάριο Παντζαρή, Νευρολόγο και Διευθυ-
ντή Νευρολογικής Κλινικής του Ινστιτούτου, με θέμα «Η Θερα-
πεία της Πολλαπλής Σκλήρυνσης Σήμερα». 
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