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ἱ ἐξελίξεις στὴ μοριακὴ βιολογία, τὴν τεχνολογία τῶν
βιοϋλικῶν καὶ τὴν ἰατρικὴ, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν εὐρεῖα
συνεργασία μεταξὺ τῶν ἐπιστημόνων μὲ διαφορετικὸ πεδίο
ἐξειδίκευσης, ἔχουν εὐνοήσει τὴ μετάφραση τῆς βασικῆς
ἔρευνας στὴν κλινικὴ πράξη. Δὲν εἶναι τυχαῖο, ποὺ σὲ μεγάλα
-παλαιότερα «πιὸ κλινικὰ»- συνέδρια, ὅπως τὸ Πανευρωπαϊκὸ Συνέδριο Καρδιολογίας (ESC), δίνεται ἰδιαίτερη ἔμφαση
στὴ μεταφραστικὴ βασικὴ ἔρευνα τοῦ καρδιαγγειακοῦ συστήματος δημιουργώντας εἰδικὴ “basic science track” μὲ
σημαντικὴ ἀντιπροσώπευση στὶς συνεδριακὲς αἴθουσες. Ὁ
σκοπὸς εἶναι «νὰ κατευθυνθεῖ ἡ ἔρευνα στὸ πεδίο ποὺ θὰ
βελτιώσει στὸ μέγιστο τὴν ποιότητα ζωῆς τῶν ἀσθενῶν»,
ἀναφέρει ἡ καθηγήτρια καὶ Πρόεδρος τῆς ἐπιστημονικῆς
ἐπιτροπῆς τοῦ Συνεδρίου ESC, Silvia Priori (University of Pavia,
Italy).
Θὰ παραθέσουμε παραδείγματα βασικῆς ἔρευνας σὲ
διαφορετικὰ πεδία, ποὺ εἴτε ἔχουν ὁδηγήσει σὲ κλινικὴ ἐφαρμογή, εἴτε εἶναι πολλὰ ὑποσχώμενα γιὰ κλινικὴ μετάφραση
στὸ μέλλον. Σκοπὸς εἶναι νὰ δείξουμε, ὅτι σὲ κάποιες δύσκολες νὰ θεραπευθοῦν περιπτώσεις, οἱ καινοτόμες θεραπεῖες,
ποὺ βρίσκονταν σὲ ἐπίπεδο βασικῆς ἔρευνας, μποροῦν νὰ
προσεγγίζουν τὴν κλινικὴ πράξη καὶ νὰ δώσουν ἀπαντήσεις
σὲ δύσκολα κλινικὰ ἐρωτήματα.
Ἡ συσχέτιση τῆς ἔκκρισης προλακτίνης μὲ τὴν ἀνάπτυξη
τῆς περιγεννητικῆς μυοκαρδιοπάθειας βρέθηκε πρὶν ἀπὸ 15
χρόνια. Ἡ λεπτομερὴς ἀποσαφήνιση τοῦ παθοφυσιολογικοῦ μηχανισμοῦ, σὲ ἐπίπεδο βασικῆς ἔρευνας, ὁδήγησε
στὸ συμπέρασμα, ὅτι ἕνα κλάσμα ἀπὸ τὴν αποδόμηση τῆς
προλακτίνης ἔχει ἀντι-αγγειογεννητικές ἰδιότητες, προάγει
τὴν ἐνεργοποίηση τοῦ φλεγμονώδους καταρράκτη καὶ
τελικὰ ὁδηγεῖ στὴν ἀνάπτυξη καρδιακῆς ἀνεπάρκειας – τῆς
περιγεννητικῆς μυοκαρδιοπάθειας. Θὰ μποροῦσε νὰ πεῖ
κανείς, ὅτι ἦταν σχεδὸν «λογικὸ ἐπακόλουθο» ἡ δοκιμασία
τῆς βρωμοκρυπτίνης ὡς στοχευμένος θεραπευτικὸς παράγοντας, καθὼς ἀνταγωνίζεται τὴ δράση τῆς προλακτίνης.
Πράγματι, ἡ ἐπιστημονικὴ ὑπόθεση ἐπιβεβαιώθηκε στὴν
κλινικὴ μελέτη BRO-HF, καὶ ἡ χορήγηση βρωμοκρυπτίνης
ὁδήγησε σὲ ὑποστροφὴ τῆς μυοκαρδιοπάθειας. Ἀνάλογο
παράδειγμα, ἐπιτυχοῦς μετάφρασης τῆς βασικῆς ἔρευνας
στὴν κλινικὴ ἐφαρμογή, ἀποτελεῖ ἡ καρδιακὴ ἀμυλοείδωση
ἀπὸ ἐναπόθεση τρανσθυρετίνης. Στοὺς ἀσθενεῖς αὐτούς,

ἡ τρανσθυρετίνη, μία πρωτεΐνη ποὺ φυσιολογικὰ συντίθεται στὸ ἧπαρ καὶ μεταφέρει τὴ θυροξίνη καὶ τὴ βιταμίνη Α,
διαπιστώθηκε ὅτι ἀποδομεῖται στὰ ἐπιμέρους τετραμερῆ της,
τὰ ὁποῖα δημιουργοῦν συσσωματώματα, ποὺ στὴ συνέχεια ἐναποτίθενται σὲ διάφορους ἱστούς. Ἡ ἐναπόθεση τοῦ
ἀμυλοειδοῦς στὴν καρδιὰ ὁδηγεῖ στὴν ἀνάπτυξη καρδιακῆς
ἀνεπάρκειας. Ἐφόσον ἀποκωδικοποιήθηκε ὁ παθοφυσιολογικὸς μηχανισμὸς τῆς ἀμυλοείδωσης ἀπὸ τρανσθυρετίνη, δημιουργήθηκε τὸ φαρμακευτικὸ σκεύασμα ταφαμίδη,
τὸ ὁποῖο σταθεροποιεῖ τὸ μόριο τῆς τρανσθυρετίνης. Στὴ
μελέτη ΑΤΤR-ACT, οἱ ἀσθενεῖς ποὺ ἔλαβαν ταφαμίδη εἶχαν
ὄφελος ὡς πρὸς τὴν ἐπιβίωση, τὸν ἀριθμὸ τῶν νοσηλειῶν
καὶ τὴν ποιότητα ζωῆς. Καὶ οἱ δύο αὐτὲς περιπτώσεις, πρὶν
μερικὰ χρόνια περιγράφονταν ὡς «ὑποσχόμενες θεραπεῖες»,
ἐνῶ τώρα ἀποτελοῦν ἐγκεκριμένες θεραπεῖες, ποὺ ὑποστηρίζονται ἀπὸ σημαντικὰ δεδομένα κλινικῶν μελετῶν.
Ἕνα χαρακτηριστικὸ παράδειγμα, ποὺ δείχνει πῶς οἱ
βασικοὶ ἐπιστήμονες χρησιμοποιοῦν καινοτόμες τεχνολογικὰ μεθόδους, γιὰ νὰ προσεγγίσουν ἀναπάντητα ἐρωτή53

ματα τῆς κλινικῆς πράξης, εἶναι ἡ ὀπτογενετική. Σύμφωνα
μὲ αὐτήν, ἡ ἔκθεση φωτοευαίσθητων πρωτεϊνῶν στὸ φῶς
ὁδηγεῖ στὴν ἐνεργοποίησή τους. Ἤδη, σὲ in vitro μελέτες, ἔχει
δοκιμασθεῖ ἡ δημιουργία καρδιομυοκυττάρων, ποὺ ἐκφράζουν φωτοευαίσθητες πρωτεΐνες, τὰ ὁποῖα, ὅταν ἐκτεθοῦν
σὲ φῶς, ἐκπολώνονται καὶ ἐκλύουν ἠλεκτρικὸ ἐρέθισμα,
ἱκανὸ νὰ βηματοδοτήσει τὰ γειτονικὰ καρδιομυοκύτταρα.
Ἀπώτερος σκοπός, στὸ μέλλον, εἶναι ἡ μεταμόσχευση
τροποποιημένων, νὰ ἐκφράζουν φωτοευαίσθητες πρωτεΐνες, καρδιομυοκυττάρων στὴν καρδιὰ τοῦ ἀσθενοῦς, τὰ
ὁποῖα, μετὰ ἀπὸ ἐκλεκτικὴ ἔκθεση στὸ φῶς (μέσῳ ὀπτικῶν
ἰνών/lasers), θὰ μποροῦν νὰ δροῦν εἴτε ὡς βηματοδότες
εἴτε ἀκόμη καὶ ὡς ἀπινιδωτές, τερματίζοντας ἐκλυόμενες,
λόγῳ παθολογικοῦ ὑποστρώματος, ἀρρυθμίες. Αὐτὴ ἡ
τεχνικὴ εἶναι πιὸ κοντὰ στὴ φυσιολογία, συγκριτικὰ μὲ τὴ
χρήση τῶν μοντέρνων ἐμφυτεύσιμων συσκευῶν. Ἄν καὶ
αὐτό, πρὸς τὸ παρόν, ἀποτελεῖ ἀντικείμενο μελέτης τῆς βασικῆς ἔρευνας, ξεπερνᾶ τὰ ὅρια τοῦ ἁπλᾶ «ἐπιστημονικοῦ
ἐνδιαφέροντος» καὶ ἅπτεται τῆς κλινικῆς πραγματικότητας,
δείχνοντας πῶς μπορεῖ νὰ ἀντιμετωπίζονται οἱ διάφορες
ἀσθένειες στὸ μέλλον.
Ἕνα ἄλλο πεδίο ἔρευνας ἀφοροῦν οἱ νεότερες θεραπευτικὲς στρατηγικὲς γιὰ τὴ διόρθωση τῶν διαταραχῶν τοῦ
καρδιακοῦ ρυθμοῦ, ποὺ ὀφείλονται σὲ κληρονομούμενες
καρδιακὲς παθήσεις. Ἐν ἐξελίξει ἔρευνες ἐξετάζουν τὸ ἐνδεχόμενο, ἡ χορήγηση γονιδιακοῦ ὑλικοῦ –DNA ἤ RNA- νὰ
μπορεῖ νὰ «διορθώνει» τοὺς παθολογικοὺς καρδιακοὺς
διαύλους, στοὺς ὁποίους ὀφείλεται ἡ ἔκφραση τῆς νόσου
καὶ ἔτσι νὰ θεραπεύει συγγενεῖς ἀρρυθμιογόνες νόσους ἤ,
στὸ μέλλον, ἀκόμα καὶ ἐπίκτητες καρδιολογικὲς παθήσεις
ποὺ προκαλοῦν ἀρρυθμίες. Τέτοιο παράδειγμα ἀποτελεῖ ἡ
στόχευση τοῦ ἰνωτικοῦ σηματοδοτικοῦ μονοπατιοῦ, ποὺ
στὴν καρδιακὴ ἀνεπάρκεια συχνὰ ἀποτελεῖ ὑπόστρωμα γιὰ
τὴν ἀνάπτυξη ἀρρυθμιῶν.
Μία τεχνολογικὴ ἐξέλιξη, ἡ ὁποία μπορεῖ νὰ φανεῖ ἰδιαίτερα χρήσιμη στὴ μελέτη τοῦ παθογενετικοῦ μηχανισμοῦ
διαφόρων καρδιακῶν παθήσεων ἀλλὰ καὶ στὴ δοκιμασία
θεραπευτικῶν σχημάτων, εἶναι ὁ συνδυασμὸς τῆς τεχνολογίας τῶν ἐπαγόμενων πολυδύναμων βλαστοκυττάρων
(iPSCs) μὲ τὴ βιομηχανικὴ τῶν ἱστῶν. Ἀπώτερος σκοπὸς εἶναι
ἡ δημιουργία τρισδιάστατων δομῶν, ποὺ ἀναπαριστοῦν
ἀνθρώπινα μοντέλα καρδιακῶν δομῶν. Αὐτὴ ἡ πλατφόρμα
ὀργανοειδῶν, ὅσον ἀφορᾶ στὴν ἔρευνα τῶν ἀρρυθμιῶν,
θὰ μπορεῖ νὰ λειτουργεῖ ὡς καινούριο ἐργαλεῖο γιὰ τὴν προ-
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σομοίωση σύνθετων ἀρρυθμιῶν ἐπανειδόσου, ἀλλὰ καὶ γιὰ
τὴν ἐξέταση καταλληλότητας νέων ὑποψήφιων φαρμάκων.
Κατανοοῦμε ὅλο καὶ περισσότερο, ὅτι οἱ μικροοργανισμοί, ποὺ συμβιώνουν ἐντὸς τοῦ σώματος μας, μποροῦν
νὰ ἐπηρεάζουν ἀπευθείας τοὺς παθογενετικοὺς μηχανισμοὺς τῶν διαφόρων παθήσεων καὶ νὰ παρεμβαίνουν
στὴν ἔκφρασή τους. Ἡ ἔννοια τοῦ «μικροβιώματος» εἶναι
καινούριο πεδίο μεταφραστικῆς ἔρευνας, τὸ ὁποῖο εἰσάγεται
στὴν καρδιαγγειακὴ ἔρευνα. Ἡ ἀλληλεπίδραση τοῦ μικροβιώματος μὲ τὴ διατροφὴ (κυρίως μέσῳ τῆς παραγωγῆς
ὀξειδίου τῆς τριμεθυλαμίνης –ΤΜΑΟ) φαίνεται νὰ παίζει σημαντικὸ ρόλο στὴν ἀνάπτυξη καὶ ἐξέλιξη τῆς άθηροσκλήρωσης καὶ τῆς καρδιακῆς ἀνεπάρκειας. Πολὺ πιθανόν, στὸ
μέλλον, σκευάσματα μὲ στόχο τὸ μικροβίωμα νὰ μποροῦν
νὰ παρεμβαίνουν στὸ μεταβολισμὸ τῶν τροφῶν ἀπὸ αὐτὸ
καὶ νὰ δροῦν «νοσοτροποποιητικά».
Τέλος, ὅσον ἀφορᾶ στὶς μυοκαρδιοπάθειες, διαχρονικὰ ἀντιμετωπίζονταν μὲ τὸν ἴδιο τρόπο, θεωρώντας ὅτι
ἡ ἴδια θεραπεία μπορεῖ νὰ ταιριάξει σὲ ὅλες, κάτι ποὺ διαψεύσθηκε ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν κλινικὴ πορεία τῶν ἀσθενῶν. Ἡ
μεταφραστικὴ ἔρευνα, ἰδίως μὲ τὴ χρήση ζωικῶν μοντέλων,
ἀλλὰ καὶ μοντελισμοῦ γονιδιακῶν μυοκαρδιοπαθειῶν μὲ τὴ
χρήση iPSCs, ἔκανε σαφὲς ὅτι ἡ παθοφυσιολογία σὲ κάθε
μυοκαρδιοπάθεια εἶναι συγκεκριμένη καὶ διακριτή. Αὐτὴ ἡ
μοναδικότητα ἔχει ἐντοπισθεῖ ἀκόμα καὶ σὲ διαφορετικὲς μεταλλάξεις, ποὺ ὁδηγοῦν στὴν ἴδια μυοκαρδιοπάθεια (ὅπως
π.χ. στὴν ὑπερτροφικὴ μυοκαρδιοπάθεια). Συνεπῶς, τώρα
γνωρίζουμε, ὅτι οἱ στοχευμένες θεραπεῖες ἔχουν καλύτερες
πιθανότητες ἐπιτυχίας στὴν κλινικὴ πράξη.
Μὲ βάση τὰ παραπάνω παραδείγματα, ἡ βασικὴ ἔρευνα
δὲν εἶναι κάτι ἀπομακρυσμένο ἀπὸ τὴν κλινικὴ πράξη. Ἀντιθέτως, ἔχει ὡς ἄμεσο σκοπὸ τὴ μετάφραση τῶν εὑρημάτων
ἀπὸ κυτταρικὸ ἐπίπεδο σὲ θεραπευτικὴ πρόταση σὲ κλινικὸ
ἐπίπεδο. Ἡ σημασία της, στὴν ἐξέλιξη τῆς ἰατρικῆς καὶ τῆς
Καρδιολογίας, ἐνισχύεται ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι στὸ Πανευρωπαϊκὸ Συνέδριο τῆς ΕSC ἐντάσσονται ὅλο καὶ περισσότερες
θεματικὲς ἑνότητες, ποὺ ἀφοροῦν στὴ βασικὴ ἔρευνα καὶ δίνεται ἰδιαίτερη βαρύτητα στοὺς νέους ἐρευνητές. Στὴν ἐποχὴ
τῆς ἰατρικῆς ἀκρίβειας, χάρη στὴ βασικὴ ἔρευνα, γίνεται
ὅλο καὶ περισσότερο σαφές, ὅτι ἡ ἔκφραση τῶν γονιδίων,
ἡ μεταγραφὴ τῶν πρωτεϊνῶν καὶ τὰ σηματοδοτικὰ μονοπάτια, ποὺ ἐμπλέκονται σὲ κάθε νόσο, εἶναι αὐτὰ ποὺ συχνὰ
καθορίζουν τὴν ἴδια τὴ θεραπεία, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀνταπόκριση
τοῦ ἀσθενοῦς στὴ θεραπεία. 

