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Προς το  
Διοικητικό Συμβούλιο  
Της Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας  
Θέμα: Επίσημη θέση ΕΝΕ για σκεύασμα AMX0035 για ALS 

          

 
 Αξιότιμε κ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Σε συνέχεια της προηγούμενης επιστολής μας και λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος των 

νευρολόγων αλλά και των πασχόντων από πλαγία μυατροφική σκλήρυνση (ALS)  και των 

οικογενειών τους για το υπόμελέτη σκεύασμα AMX0035 σας γνωστοποιούμε τα κάτωθι: 

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης επιβίωσης της μελέτης CENTAUR  φάσης 2 που 

συμπεριλαμβάνει randomized placebo-controlled (NCT03127514) και open-label extension 

(NCT03488524) σκέλος,1,2 οδήγησαν στον σχεδιασμό μιας νέας μελέτης PHOENIX φάσης 3, 

με έναρξη το 2021 και προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης τον Μάρτιο του 2024.3  Αφορά την 

σύγκριση placebo με AMX0035 [(ένας συνδυασμός 2 φαρμακευτικών ουσιών sodium 

phenylbutyrate (PB)  taurursodiol (TURSO)] για 48 εβδομάδες και αναμένεται να 

μελετηθούν 600 ασθενείς με πρωτεύοντα στόχο τη μείωση του ρυθμού επιδείνωσης στην 

κλίμακα ALSFRS-R.  

Τον Ιούνιο 2022 έχει εγκριθεί υπό όρους το ΑΜΧ0035 στον Καναδά με το εμπορικό όνομα 

Albrioza.  Όμως, προς το παρόν,  από την αρμόδια επιτροπή του ΕΜΑ δεν έχουν κριθεί ως 

επαρκή τα επιστημονικά δεδομένα που βεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα και την 
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ασφάλεια των ασθενών με το σκεύασμα AMX0035, αν και τα αρχικά στοιχεία είναι 

ενθαρρυντικά. Ειδικότερα στην πρόσφατη ανάλυση υπο-ομάδων της  μελέτης CENTAUR, οι 

ερευνητές αναφέρουν ότι «η διάμεση διάρκεια επιβίωσης μειώθηκε και ο κίνδυνος 

θανάτου αυξήθηκε με τη μείωση της διάρκειας λήψης του PB και του TURSO. Η διάμεση 

διάρκεια επιβίωσης ήταν 18,8 μήνες μεγαλύτερη στην ομάδα που αρχικά τυχαιοποιήθηκε 

σε PB και TURSO και συνέχισε στη φάση open label extension  (33,6 μήνες) από ό,τι στην 

ομάδα που είχε αρχικά λάβει placebo και δεν πέρασε σε ενεργό θεραπεία στη φάση opel 

label extension (14,8 μήνες, ρ < 0,0001)».4 

Για τη χώρα μας όπου κανένα κέντρο δεν συμμετέχει στην τρέχουσα μελέτη PHOENIX, δεν 

υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στο συγκεκριμένο συνδυασμό φαρμάκων και με την 

συγκεκριμένη μορφή (σκόνη) που λαμβάνεται είτε από του στόματος είτε από την 

γαστροστομία. Υπάρχει μόνο η δυνατότητα να χορηγηθούν τα 2 συστατικά του AMX0035  

χωριστά σε δόση ανάλογη με αυτή του συνδυασμένου σκευάσματος. Για να 

συνταγογραφηθούν χρειάζεται έγκριση μέσω ΣΗΠ ως φάρμακα εξωτερικού. Η κάθε μια 

φαρμακευτική ουσία είναι διαθέσιμη μόνο σε μορφή μη διασπειρόμενων δισκίων που 

συνιστάται να λαμβάνονται από του στόματος, διαδικασία η οποία απαιτεί επαρκή 

ικανότητα κατάποσης στα υγρά ώστε να ληφθεί η απαραίτητη ποσότητα των 12 

δισκίων/ημέρα. Η χορήγηση τους από γαστροστομία δεν έχει μελετηθεί. Η φαρμακευτική 

εταιρεία Amylyx  που διεξάγει τις μελέτες αναφέρει ότι «διασφαλίζει ότι οι 2 ενώσεις του 

AMX0035  συνδυάζονται σωστά για να διατηρήσουν τη μορφή σε σκόνη, να εξασφαλίσουν 

τη σωστή απορρόφηση και να πληρούν αυστηρά πρότυπα ποιοτικού ελέγχου.»  Επίσης 

σημειώνουν ότι «εκτός της συνδιαμόρφωσης AMX0035, δεν υπάρχουν πληροφορίες που 

να υποστηρίζουν τον συνδυασμό αυτών των 2 μορίων με τέτοιο τρόπο ώστε να 

διατηρούνται η ασφάλεια των ασθενών και η ποιότητα του προϊόντος».5  

Συνεπώς,  δεν προτείνεται να υιοθετηθεί η άποψη ότι όσοι πάσχουν από ALS θα πρέπει να 

λαμβάνουν τα δύο χωριστά σκευάσματα ως θεραπεία ρουτίνας. Γνωρίζοντας όμως την 

αμείλικτη εξέλιξη της ALS και την έλλειψη αποτελεσματικών φαρμάκων εκτός της 

ριλουζόλης, θα μπορούσε να ζητηθεί κατ’ εξαίρεση η χορήγηση των 2 αυτών σκευασμάτων 

με τις προτεινόμενες προϋποθέσεις, οι οποίες έχουν διαμορφωθεί με βάση τα κριτήρια 

εισαγωγής ασθενών στη μελέτη CENTAUR  και με γνώμονα να ωφεληθούν κατά το δυνατόν 

ασθενείς στα πιο πρώιμα στάδια της νόσου.  

Τα προτεινόμενα κριτήρια για την αίτηση χορήγησης των 2 διακριτών φαρμάκων 

περιλαμβάνουν: 

1. Ενυπόγραφη ενημέρωση του ασθενή ή του νόμιμου εκπροσώπου του/της για τους 

τυχόν κινδύνους από τη λήψη των 2 φαρμάκων που δεν έχουν εγκριθεί για την 

συγκεκριμένη πάθηση καθώς και για την έλλειψη επιστημονικών δεδομένων 

σχετικά με την ισοδυναμία των 2 χωριστών φαρμάκων με το υπό μελέτη σκεύασμα 

AMX0035 το οποίο βρίσκεται σε διαδικασία μελέτης φάσης ΙΙΙ. 

2. Ηλικία 18-80 ετών. 

3. Ο/η ασθενής να πληροί τα κριτήρια El Escorial-R για βέβαιη ALS (σποραδικής ή 

οικογενούς μορφής). Η διάγνωση να συνοδεύεται από αναλυτικό 

ηλεκτρομυογράφημα. Να έχουν αποκλειστεί άλλες παθήσεις όπως αυχενική 
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μυελοπάθεια, προσθιοκερατική βλάβη άλλης αιτιολογίας,  πολυεστιακή κινητική 

νευροπάθεια (MMN), πρωτοπαθής πλαγία σκλήρυνση (PLS). 

4. Η διάρκεια νόσου από την έναρξη των συμπτωμάτων να είναι μικρότερη των 18 

μηνών.  

 

5. Να μην έχει ο/η πάσχων/πάσχουσα τραχειοστομία και στη σπιρομέτρηση η SVC να 

είναι μεγαλύτερη από 60% 

6. Να έχει ικανοποιητική κατάποση. Στην κλίμακα ALS-FRS-R  η κατάποση που πρέπει 

να έχει βαθμολογηθεί με 3 τουλάχιστον. H προσθήκη αυτού του κριτηρίου έγινε 

λόγω της έλλειψης πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα 

της λήψης των δύο διακριτών συστατικών μέσω γαστροστομίας.  

7. Να μην πάσχει από άλλο σοβαρό πρόβλημα υγείας όπως κακοήθεια διαγνωσμένη 

εντός της τελευταίας 5ετίας, καρδιακή ή νεφρική ανεπάρκεια, μη ελεγχόμενη 

υπέρταση, παθολογία του ήπατος. 

8. Να μη συμμετέχει σε μελέτη και να μην λαμβάνει άλλο πειραματικό φάρμακο για 

ALS. Η λήψη ριλουζόλης σε σταθερή δοσολογία δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού 

στην αίτηση για PB και TURSO. 

Προτείνεται να υποβάλλεται προς έγκριση αγωγή για 3 μήνες αρχικά και εφ΄ όσον τα 

φάρμακα γίνονται καλά ανεκτά, να υποβάλλεται με νέο ΣΗΠ  αίτηση συνέχισης της 

θεραπείας για 6 μήνες αφού επανεκτιμηθεί ο ρυθμός επιδείνωσης στην κλίμακα ALSFRS-R  

και εφ’ όσον δεν παρουσιαστούν αιματολογικές ή άλλες παρενέργειες, η δε κατάποση 

του/της ασθενούς παραμένει ικανοποιητική. Συνιστάται να επισυνάπτεται η βαθμολογία 

στην κλίμακα ALS-FRS-R ΚΑΙ να υπολογίζεται ο ρυθμός επιδείνωσης/ μήνα, πριν την έναρξη 

των προς έγκριση φαρμάκων και μετά την χορήγηση τους σε κάθε νέα υποβολή ΣΗΠ.  

Υπολογισμός ρυθμού επιδείνωσης:   

Ι. Αρχική επίσκεψη: 

48 -  (βαθμολογία ALSFRS-R κατά την επίσκεψη) 

_____________________________________________ 

Ημερομηνία επίσκεψης (μήνας) – Ημερομηνία (μήνας) αρχικών συμπτωμάτων ALS 

 

ΙΙ. Επίσκεψης παρακολούθησης: 

(βαθμολογία ALSFRS-R κατά την αρχική  επίσκεψη) – (βαθμολογία ALSFRS-R κατά την 

συγκεκριμένη  επίσκεψη) 

_____________________________________________ 

Διάρκεια σε μήνες 
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5. Amylyx: ΑΜΧ0035 is formulated to ensure quality and optimal dosing. Προσβάσιμο στο 

ιστότοπο https://www.amylyx.com/AMX0035 

 

 

 

Με τιμή, 
 
 

Βασίλειος Κ Κιμισκίδης 
Διευθυντής, Α’ Νευρολογική Κλινική ΑΠΘ 

 
 
 

Ελισάβετ Χρόνη 
Διευθύντρια, Νευρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Πατρών 
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