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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Η Autotaxin (ATX, ENPP2) είναι μια εκκρινόμενη γλυκοπρωτεΐνη που απαντάται ευρέως στην

πλειοψηφία των βιολογικών υγρών, καταλύοντας την παραγωγή λυσοφωσφατιδικού οξέος

(lysophosphatidic acid/ LPA). Το LPA, ένα βιοδραστικό φωσφολιπίδιο, έχει εμπλακεί σε ένα ευρύ

φάσμα λειτουργιών, χάριν της ύπαρξης τουλάχιστον 6 GPCR υποδοχέων του (LPAR1-6), oι οποίοι

εκφράζονται, σε διαφορετικές αναλογίες, από όλα τα κύτταρα του σώματος. Δημοσιευμένες

μελέτες υπέδειξαν την ΑΤΧ σαν έναν πιθανό διαγνωστικό βιο-μάρτυρα και φαρμακευτικό στόχο σε

χρόνιες φλεγμονώδεις παθήσεις. Ανάμεσα τους, η ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση (IPF) είναι μια

χρόνια, σταδιακή και συνήθως θανάσιμη πνευμονική πάθηση, αγνώστου αιτιολογίας για την

οποία υπάρχει μια μεγάλη ιατρική και φαρμακολογική ανάγκη για την ανάπτυξη νέων θεραπειών.

Αντικείμενο του έργου είναι η ανακάλυψη νέων αναστολέων της ΑΤΧ με βελτιωμένα

χαρακτηριστικά και ADMET ιδιότητες από το Φλέμιγκ, καθώς και η κατοχύρωση της πνευματικής

ιδιοκτησίας και η αξιοποίησή τους μακροπρόθεσμα ως εν δυνάμει φάρμακα ενάντια στην IPF και

σε άλλες φλεγμονώδεις καταστάσεις από την Uni-Pharma.
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PROJECT DESCRIPTION

Autotaxin (ATX, ENPP2) is a secreted glycoprotein present in the majority of biological

fluids, which catalyzes the production of lysophosphatidic acid (LPA). LPA, a bioactive

phospholipid, is implicated in a wide range of functions through the existence of 6 GPCR

cognate receptors (LPAR1-6), which are expressed in all body cells at different ratios.

Published studies indicated ΑΤΧ as a possible prediction biomarker and drug target in

chronic inflammatory diseases, such as idiopathic pulmonary fibrosis (IPF). IPF is a chronic,

gradual and, often, deadly disease of unknown aetiology in urgent need for the

development of new treatments.

The goals and expected results of the project include the discovery of novel ATX inhibitors

with improved characteristics and ADMET properties by BSRC Fleming, as well as the

registration of the relative intellectual property and, in long-term, their utilization as

potential drugs against IPF and other inflammatory conditions by Uni-Pharma S.A.
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