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combinada para
a acute-on-chronic
liver failure (ACLF)
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G-TAK = G-CSF + TAK-242

A NOSSA VISÃO
Mais de 10 milhões de pessoas em todo
o mundo sofrem de cirrose hepática
descompensada. Numa fase final, a cirrose
hepática descompensada leva à acuteon-chronic liver failure (ACLF), um síndrome
caracterizado por inflamação sistémica,
acumulação de líquido no abdómen
(ascite), disfunção cerebral (encefalopatia
hepática), hemorragia interna (hemorragia
gastrointestinal) e falência muitiorgânica,
muitas vezes deixando o transplante
hepático como último recurso para salvar
a vida do doente. Portanto, o tratamento
eficaz da ACLF continua a ser uma necessidade urgente e ainda sem resposta.
O consórcio A-TANGO é responsável por
vários estudos clínicos de fase 2 com
uma terapia inovadora combinada que

pretende melhorar a proliferação dos
hepatócitos através do fator estimulador de
colónias de granulócitos (G-CSF) e reduzir
a inflamação sistémica readaptando o uso
de TAK-242, antagonista do receptor do
tipo Toll 4. A esta nova terapia combinada
damos o nome de “G-TAK”.
Além disso, A-TANGO tenta identificar
biomarcadores fiáveis para estratificar
melhor os doentes e melhorar a sua
sobrevida. Aproximadamente 25 centros
hepáticos na Europa estão a participar
neste estudo clínico. O nosso objetivo é
reduzir drasticamente a taxa de mortalidade
da doença hepática terminal e melhorar
o prognóstico, a esperança de vida,
e a qualidade de vida dos doentes com
cirrose.
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25 hospitais na
Europa tencionam
participar no estudo
clínico G-TAK!

OS NOSSOS OBJETIVOS
R Obter aprovação ética e regulamentar
dos estudos clínicos planeados de modo
a garantir o fornecimento seguro e
regulado do medicamento experimental
e do placebo necessários.
R Realizar com sucesso o estudo multicêntrico G-TAK em 25 hospitais europeus para determinar a segurança,
a farmacocinética e a eficácia da nossa
nova terapia combinada.
R Explorar os mecanismos fisiopatológicos
e potenciais biomarcadores e avaliar
as respostas dos resultados clínicos, o
impacto do tratamento e da qualidade
de vida.

R Rentabilizar os nossos resultados para
identificar benefícios económicos para o
sistema de saúde, estratégias de reembolso e potenciais interesses comerciais.
R Divulgar o potencial terapêutico do
nosso novo tratamento para investidores
e promover a consciencialização para a
doença hepática terminal.

IMPACTO ESPERADO

A-TANGO pretende
melhorar a sobrevivência
dos doentes com cirrose
e reduzir a enorme
sobrecarga nos serviços
de saúde
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