
 

  

Γενόσημα: Μοχλός ανάπτυξης  

για την έρευνα και την οικονομία  

 

Γεράσιμος Ρασσιάς 

 

Επίκουρος Καθηγητής Οργανικής Χημείας 

 

Τμήμα Χημείας  

 

Πανεπιστήμιο Πατρών 
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Συνοπτική εικόνα της παγκόσμιας αγορά φαρμάκων 

  Drug market is worth $ 330 bn worldwide 

 

  3.5 - 4 % increase in 2011 and 2012 but not as much as prior to 2007 

 market saturation 

 less new drugs 

 generics 

 

  5 classes of drugs account for approximatelly 1/3 total market 

 Oncology products $ 23.5 bn  

 Respiratory agents $ 21.5 bn (2/3 of it towards asthma) 

 Lipid regulators $ 20.5 bn 

 Antidiabetic drugs $ 20 bn 

 Antipcychotics $ 19 bn 

 

  Biggest growth for multiple sclerosis, ADHS, non-HIV antivirals 

 

  Largest decline in patients over 65: antihypertensive, osteoporosis, lipid regulators 

 

  Largest increase in patients 19-26: ADHS, antidepressants 
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Προοπτικές για γενόσημα 
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Προοπτικές για γενόσημα 
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Βlockbusters που έγιναν πρόσφατα / γίνονται γενόσημα 

Drug brand Indication Revenue Patent Expiry 

Actos Type 2 diabetes $ 3.4 bn 2012 

Advair COPD $ 4.6 bn 2010 

Aricept Alzheimer $ 2.0 bn 2010 

Caduet High blood pressure – 

high cholesterol 

$ 0.6 bn 2012 

Combivir HIV $ 0.5 bn 2011 

Diovan High blood pressure $ 6.0 bn 2012 

Effexor Depression $ 4.7 bn 2010 

Keppra Seizures $ 0.8 bn 2011 

Lexapro Depression, anxiety $ 3.0 bn 2012 

Lipitor High cholesterol $ 7.7 bn 2011 

Nexium Ulcer $ 6.2 bn 2014 
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Drug brand Indication Revenue Patent Expiry 

Plavix Blood clot prevention $ 6.8 bn 2012 

Propecia Hair loss (men) 2013 

Provigil Excessive sleepiness $ 2.0 bn 2012 

Seroquel Schizophrenia, bipolar 

disorder, severe 

depression 

$ 4.6 bn 2012 

Singulair Asthma $ 4.6 bn 2012 

Solodyn Acne $ 2.1 bn 2011 

Tricor High cholesterol $ 1.4 bn 2012 

Zyprexa Psychosis $ 3.0 bn 2011 

Βlockbusters που έγιναν πρόσφατα / γίνονται γενόσημα 
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Ευκαιρίες επένδυσης στη χημεία και εγκαταστάσεις 

Ο τρόπος σύνθεσης / παραγωγής ενός πρωτότυπου φαρμάκου «κλειδώνει» κατά την έγκριση του για 

τα επόμενα (15-20) χρόνια για τα οποία η κατασκευάστρια εταιρία έχει κατοχυρώσει αποκλειστικότητα  

 

Η πρόοδος στη χημεία στα χρόνια που μεσολαβούν για να γίνει ένα πρωτότυπο φάρμακο γενόσημο, 

μας εξασφαλίζει οικονομικότερες, αποτελεσματικότερες και πιο «πράσινες» μεθόδους σύνθεσης. 

 

Οι συνθέσεις των φαρμάκων που αναφέρθηκαν μπορούν να βελτιωθούν σημαντικά δε πολλά επίπεδα 

με την εφαρμογή σύγχρονων χημικών αντιδράσεων και διεργασιών. Είναι εντός των δυνατοτήτων μας. 

 

Η παραγωγή τους με σκοπό τη διάθεση στην αγορά, πρέπει να γίνει σε εγκαταστάσεις με εγκεκριμένα 

συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πιστοποιημένες από διεθνής ρυθμιστικές αρχές. 

 

Πεδίο δόξης λαμπρό για την οικονομία, τις θέσεις εργασίας, την χρηματοδότηση και ανάπτυξη της 

έρευνας μα προπαντός για την υγεία των Ελλήνων. 
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Οι ευκαιρίες είναι πολλές 
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