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Zbiór materiałów informacyjnych na temat badań klinicznych prowadzonych na 
całym świecie odnośnie terapii dystrofii mięśniowej Duchenne’a i Becker’a. 
 
 
Niniejsza publikacja powstała w oparciu o broszurę informacyjną przygotowaną przez 
Parent Project Onlus podczas XVI międzynarodowej konferencji poświęconej dystrofii 
mięśniowej typu DMD i BMD, która miała miejsce w Rzymie w lutym 2018 roku. Staraliśmy 
się zaktualizować te części, co do których nastąpił postęp w przebiegu badań klinicznych.  
 
Dopełniliśmy wszelkiej staranności, aby informacje podane w niniejszej publikacji były jak 
najbardziej aktualne, kompletne i poprawne. Nie wykluczamy jednak, że mogą one 
zawierać błędy lub nieścisłości. Więcej informacji na temat poszczególnych badań 
klinicznych dostępne jest na stronach: www.clinicaltrials.gov (identyfikator poszczególnych 
badań jest podany każdorazowo w tekście) oraz na stronach firm (bio) farmaceutycznych 
prowadzących badania.  
 
Wiedza przekazana w tej publikacji nie zastępuje fachowej konsultacji medycznej.  
 
Badania kliniczne z udziałem pacjentów BMD są specjalnie oznaczone.  
W przypadku braku informacji przyjmuje się, że badanie dotyczy tylko pacjentów z DMD. 
 
Chcieliśmy serdecznie podziękować naszym kolegom z Parent Project Onlus we Włoszech 
za zgodę na wykorzystanie przygotowanej przez nich publikacji oraz szaty graficznej. 
Jednocześnie informujemy, że niniejsza publikacja została przygotowana pod nadzorem 
polskiego oddziału Fundacji Parent Project Muscular Dystrophy oraz Centrum Chorób 
Rzadkich przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku.  
 
Un caloroso ringraziamento a Parent Project Onlus per la gentile concesione del materiale 
informativo. 
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WSTĘP DO BADAŃ KLINICZNYCH 
 

Chcielibyśmy, szczególnie w przypadku chorób rzadkich, gdzie zapotrzebowanie na 

skuteczne leki ratujące życie jest tak ważne, aby proces badań klinicznych trwa ł jak 

najkrócej. Niestety w rzeczywistości proces ten jest bardzo skomplikowany zarówno               

z naukowego jak i regulacyjnego punktu widzenia . Jest to również proces bardzo 

kosztowny.   

 

Dla  dystrofii typu DMD i BMD wiele obiecujących leków i terapii jest obecnie w trakcie 

badań. Część z nich trafiła już do fazy badań klinicznych. Czas drogi do efektywnych 

rezultatów jest jednak nieznany. Starajmy się więc żyć jak najpełniej każdego dnia. 

Róbmy wszystko to, o czym wiemy, że jest w stanie utrzymać jak najlepszy stan zdrowia 

pacjentów, aby zyskać czas oczekując na leki i terapie. 

 

Pamiętajmy: 

 

 Uczestnictwo w badaniach klinicznych nie gwarantuje poprawy zdrowia,                    

a w niektórych przypadkach mogą pojawić się także poważne skutki uboczne. 

 Celem badań klinicznych nie jest wyleczenie konkretnej osoby. Badania są 

przeprowadzane w celu zebrania danych dotyczących: bezpieczeństwa, 

optymalnej dawki leku oraz efektów jego działania zebranych podczas badania 

całej grupy uczestników.  

 W niektórych badaniach klinicznych nie wszyscy uczestnicy otrzymują 

eksperymentalny lek. Jest tak w przypadku badań z udziałem grupy kontrolnej, 

która zamiast leku otrzymuje placebo. W wielu przypadkach, ani lekarz, ani 

pacjent nie wiedzą, czy dana osoba otrzymuje lek czy placebo. 

 Nie ma żadnej gwarancji, że po zakończeniu badań klinicznych, ich uczestnik 

będzie mógł kontynuować daną terapię. 

 Pacjenci biorący udział w badaniach klinicznych nie otrzymują za nie żadnego 

wynagrodzenia. W wielu przypadkach możliwe jest jednak otrzymanie zwrotu 

kosztów podróży, zakwaterowania podczas wizyt kontrolnych itp. 

 Przed podjęciem decyzji o udziale w badaniach klinicznych pacjenci oraz ich 

najbliżsi powinni zasięgnąć informacji o warunkach udziału w badaniach, 

długości trwania badań, ilości wizyt kontrolnych oraz ich charakteru (niektóre 

badania kliniczne mogą wymagać inwazyjnych testów takich jak biopsja 

mięśnia). Informacje te powinien przekazać lekarz przeprowadzający badania 

kliniczne w swej jednostce. 

 

Patrząc na ewentualne korzyści oraz trudności związane z badan iami klinicznymi, 

dlaczego warto rozważyć swój udział? 

 

Pamiętajmy, że nawet jeśli indywidualna korzyść z badania nie jest jego głównym celem 

i nie może być zagwarantowana, ostatecznie z rezultatów badań korzysta cała grupa 

pacjentów dotkniętych chorobą. Jest to osobisty wkład w naukę i może przyczynić się do 

przyspieszenia wprowadzenia leku na rynek, przyspieszenia badań naukowych a także 

pomoże lepiej zrozumieć postęp choroby, jej przebieg oraz dalsze budowanie historii 

naturalnej. 
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ŚCIEŻKA BADANIA KLINICZNEGO 
 

Badania przedkliniczne 

 

Są to trwające kilka lat badania (średnia długość to 3 -4 lata), które odbywają się                        
w laboratorium. Testy przeprowadzane są z wykorzystaniem doświadczeń , w probówce 
albo na wyhodowanych komórkach (eksperymenty in vitro) oraz na zwierzętach              
(tzw. badania in vivo). Na tym etapie określone zostają mechanizmy działania, 
toksyczność, skutki uboczne, dawka, a także inne ważne parametry, na podstawie których 
podejmuje się decyzję o kontynuacji badań na pacjentach lub ich zaprzestaniu. 

 

Badania kliniczne  

 

Badania kliniczne można podzielić na 4 główne fazy, których ostatecznym celem jest 
potwierdzenie tolerancji na lek, ocena jego bezpieczeństwa oraz skuteczności. 

 

FAZA 1 

 

W przypadku leków sierocych (ang. orphan drug), czyli leków wykorzystywanych do 
leczenia chorób rzadko występujących, badania w tej fazie odbywają się z udziałem 
niewielkiej liczby uczestników zdrowych lub dotkniętych choroba. Zwykle podawane dawki 
leku są niewielkie i wzrastają w miarę upływu czasu. Celem tej fazy jest potwierdzenie 
mechanizmu działania leku, jego przyswajania przez organizm oraz wydalanie przez 
organizm (tzw. farmakokinetyka) oraz czy terapia jest dobrze tolerowana i bezpieczna.  

 

W fazie tej nie jest co do zasady badana wartość terapeutyczna, a działanie leku                 
w porównaniu do rezultatów osiągniętych w badaniach przedklinicznych.  

  

Faza 1 trwa zwykle 1-2 lata. Jeśli wyniki są dobre i urzędy regulacyjne wydadzą zgodę, 
przechodzi się do fazy 2, której celem jest ocena działania leku. 

 

FAZA 2 

 

W fazie 2 udział bierze ograniczona liczba pacjentów. Badania fazy 2 może odbyć się               
z podziałem na fazę 2a  — badanie mające na celu ustalenie dawki i optymalnego 
dopuszczalnego poziomu dawkowania leku eksperymentalnego oraz  etapu 2b  — 
badanie przeprowadzane z udziałem grupy kontrolnej placebo i ewentualnie grupy 
przyjmującej lek, który stosowano do tej pory. Faza ta ma na celu porównanie wartości 
terapeutycznej eksperymentalnego leku z placebo lub z innym lekiem. Faza 2b kończy 
się potwierdzeniem dawki terapeutycznej oraz bezpieczeństwa badanego leku.  

 

Faza 2 może trwać około 2 – 3 lat. Jeżeli wyniki są dobre, urzędy regulacyjne mogą wydać 
zgodę na przeprowadzenie kolejnej - trzeciej fazy  badania. 
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FAZA 3 

 

Celem tej fazy jest przeprowadzenie badania na większej liczbie pacjentów,  aby 

potwierdzić rezultaty osiągnięte w fazie 2. W fazie tej bierze udział grupa kontrolna 

placebo i ewentualnie grupa przyjmująca lek, który stosowano do tej pory. Niekiedy bada 

się również ewentualne reakcje z innymi lekami. Badania tej fazy są dużo szersze                    

w porównaniu z poprzednimi fazami oraz bardziej rygorystyczne. Jej celem bowiem jest 

potwierdzenie skuteczności i bezpieczeństwa leku w celu wprowadzenia go na rynek.  

 

Badania tej fazy trwają zwykle 3-4 lata i jeśli zakończy się ona sukcesem, urząd 

regulacyjny wydaje zgodę na wprowadzenie leku do ob rotu. 

 

W Unii Europejskiej organem, który zajmuje się procesem regulacyjnym dotyczącym 

leków jest Europejska Agencja Leków (EMA), w Stanach Zjednoczonych jest to Food and 

Drug Administration (FDA). 

 

 
 

 

ŚREDNI CZAS BADAŃ DOTYCZĄCYCH DANEGO LEKU 
 
 
 

 

Hodowle 

komórek 

Modele 

zwierzęce 

Zdrowi 

wolontariusze 

Pacjenci 

Mała liczba 

pacjentów 

Większa liczba pacjentów Populacja 

DMD/BMD 

 Wzrastająca dawka Różne dawki Jedna, ustalona dawka Wskazana dawka 

Sposób 

działania 

Toksyczność 

Protokół 

Administracji leku 

Sposób działania 

Farmakokinetyka 

Bezpieczeństwo                    

i dopuszczalna 

tolerancja na lek 

Farmakodynamika 

Skuteczność 

Tolerancja na lek 

Skuteczność 

Tolerancja 

na lek 

Korzyści i zagrożenia 

Nadzór nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii i  rejestracja 
ewentualnych działań 
niepożądanych 

 
 

 

     

  

3-4 lata 10 lat 1-2 lata 
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CHOROBY RZADKIE 
 

Choroby rzadkie definiuje się poprzez częstość występowania danej choroby.                      

W Unii Europejskiej próg ten wynosi 0,05 % populacji (wg. Wspólnotowego Programu 

Działań Dotyczących Chorób Rzadkich w latach 1999-2003), tj. 1 przypadek na 2.000 

mieszkańców. 

 

W Polsce przyjęta jest unijna definicja chorób rzadkich. Inne państwa przyjmują nieco 

inne parametry: w USA choroba jest uznawana za chorobę rzadką, gdy próg 

zachorowalności wynosi 0,08 % populacji; w Japonii choroba rzadka to taka, gdzie 

zachorowalność  wynosi 0,04% czyli 4 przypadki  na 10.000 mieszkańców. 

 

Niska częstość występowania nie oznacza jednak, że osób dotkniętych chorobami 

rzadkimi jest niewiele. Szacuje się, że zjawisko to dotyka dziesiątki milionów ludzi                  

w całej Europie. Całkowita liczba pacjentów dotkniętych chorobami rzadkimi w Europie 

wynosi ok. 30 mln, zaś w Stanach Zjednoczonych 25 mln. 

 

LEKI SIEROCE 
 

Leki sieroce to leki (lub terapie) przeznaczone do leczenia chorób rzadkich. W celu 

zachęcenia firm (bio)farmaceutycznych do prowadzenia kosztownych i długotrwałych 

badań w dziedzinie leków sierocych, które nie zawsze pozwala ją na odzyskanie 

zainwestowanego w badania kapitału, władze w różnych krajach proponują szereg 

zachęt w tej dziedzinie. Po pierwsze, w 1983r. Stany Zjednoczone przyjęły ustawę                

o sierocych produktach leczniczych. Następnie podobne uregulowania wprowadziły 

Japonia i Australia odpowiednio w latach 1993 i 1997.  W 1999r. Unia Europejska 

ustanowiła jednolitą politykę w odniesieniu do sierocych produktów leczniczych dla 

wszystkich krajów tworzących wspólnotę (Rozporządzenie (WE) nr141/2000). 

 

W przypadku leków sierocych, fazy badań klinicznych opisane powyżej mają większą 

elastyczność w niektórych wymaganiach. Na przykład liczba pacjentów biorących udział 

w badaniu na etapie 2 i 3 jest znacznie ograniczona w porównaniu do najbardziej 

powszechnych chorób, wśród których rekrutuje się dużo więcej pacjentów. Czasami 

można również połączyć dwie fazy badania w jedną, w celu przyspieszenia oceny leku   

i wprowadzenia go na rynek. Podobnie proces zatwierdzania leków sierocych jest 

szybszy. I tak w przypadku leków sierocych wniosek o pozwolenie na dopuszczenie do 

obrotu można uruchomić już na zakończenie badania klinicznego fazy 2. Zezwolenie 

takie, w UE zwane warunkowym, jest wydawane przez EMA, jeśli dane uzyskane z badań 

klinicznych, które - choć nie zostały jeszcze zakończone - wskazują, że bezpośrednia 

dostępność leku przeważa nad ryzykiem. W takim przypadku warunkowe zezwolenie 

wymaga przeprowadzenia dalszych badań klinicznych, które są wymagane na etapie          

3 w celu wydania ostatecznego zezwolenia. 
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rAAVrh74.MHCK7.micro-dystrophin   –   Faza  1/2a 

Stany Zjednoczone 
 

 
Eksperymentalna terapia genowa z użyciem adenowirusa (AAV) opracowana przez 

Jerry’ego Mendella i Louise Rodino-Klapac z Nationwide Children’s Hospital (USA), celem 

której jest umożliwienie produkcji krótszej, ale funkcjonalnej formy białka dystrofiny 

(mikrodystrofiny) u pacjentów z DMD. Pierwszy pacjent przyjął eksperymentalny lek                

w lutym 2018 roku w Stanach Zjednoczonych. 

 
Jakie są wstępne dane? 

Badania przedkliniczne na modelach zwierzęcych wykazały, że podana 

rAAVr74.MHCK7.mikrodystrophin jest w stanie dotrzeć do różnych mięśni szkieletowych, 

oraz przepony i serca oraz uruchomić produkcję mikrodysrtofiny. W czerwcu 2018 

przedstawiono pierwsze wyniki działania rAAVr74.MHCK7.mikrodystrophin u 3 pacjentów. 

Przede wszystkim po okresie 60 dni jego podaniu odnotowano 87% spadek wartości kinazy 

kreatynowej (CPK) w porównaniu z wartością wyjściową z dnia z przed podaniem 

rAAVr74.MHCK7.mikrodystrophin. CPK to enzym obecny w mięśniach, którego wysoki 

poziom może być wskaźnikiem ich uszkodzeń lub stanu zapalnego. Ponadto biopsje 

potwierdziły wysoki poziom ekspresji mikrodystrofiny w mięśniach (ponad 70%). 

 

Na jakim etapie jest prowadzone badanie i w jakim celu? 

Badanie kliniczne obejmuje fazę 1/2 gdzie wszystkim pacjentom podawana jest dożylnie 

taka sama dawka leku. Faza ma na celu ocenę bezpieczeństwa, aktywności biologicznej            

i skuteczności rAAVr74.MHCK7.mikdystrophin. W badaniu przeprowadzona zostanie 

również analiza poziomu ilości wytwarzanej mikrodystrofiny.  

W lipcu 2018 FDA zawiesiła badanie kliniczne z udziałem mikrodystrofiny ze względu na 

znalezienie plazmidowego DNA w materiale służącym do produkcji leku. Oczekuje się, że 

badanie zostanie wznowione przed końcem roku. 

 

Kto może wziąć udział w badaniu? 

Pacjenci chorzy na DMD w wieku od 3 miesięcy do 3 lat nieprzyjmujący kortykosteroidów 

lub pacjenci w wieku od 4 lat do 7 lat będący na stałej dawce kortykosteroidów przez co 

najmniej 3 miesiące przed rozpoczęciem badania. Pacjenci muszą również posiadać jedną 

z następujących zmian genetycznych: duplikacja, delecja lub mutacja punktowa pomiędzy 

eksonami 18, a 58. 

 

Jak się przeprowadza badanie? 

Badanie w tej fazie zakłada rekrutacje 12 pacjentów, podzielonych na dwie sześcioosobowe 

grupy: dzieci w wieku od 3 do 3 lat oraz dzieci w wieku od 4 do 7 lat. 

Każdy pacjent otrzyma pojedynczą dawkę terapii genowej dożylnie. Uczestnicy będą objęci 

obserwacją przez okres 2 lat. 

 

 
 
 

 
Zależne 

od 

mutacji 
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Kto finansuje badania i gdzie się odbywają? 

Badanie to jest finansowane i prowadzone przez Nationwide Children’s Hospital, we 

współpracy z amerykańską firmą biofarmaceutyczną Sarepta Therapeutics. Badanie 

kliniczne odbywa się w ośrodkach w Nationwide Children’s Hospital i w Waszyngtońskiej 

School of Medicine. Badanie jest również finansowane przez różne stowarzyszenia 

pacjentów, w tym Parent Project (PPMD, USA). 

Więcej informacji? 
www.sarepta.com, www.clinicaltrials.gov (NCT03375164)  

http://www.sarepta.com,/
http://www.clinicaltrials.gov/
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SGT-001 – Faza   1/2 

Stany Zjednoczone 
 

 

Eksperymentalna terapia genowa z użyciem adenowirusa (AAV) opracowana przez Solid GT, 

spółkę subsydiarną Solid Biosciences, celem której jest umożliwienie produkcji krótszej, ale 

funkcjonalnej formy białka dystrofiny (mikrodystrofiny) u pacjentów z DMD.  

 

Jakie są wstępne dane? 

Badania przeprowadzone do tej pory na modelach przedklinicznych wykazały, że pojedyncza 

dawka SGT-001 powoduje długoterminowe wytwarzanie mikrodystrofiny w mięśniach 

szkieletowych, w tym w sercu i przeponie oraz  poprawia funkcjonowanie mięśni. 

 

Na jakim etapie jest prowadzone badanie i w jakim celu? 

Faza badania 1/2 – IGNITE DMD – jest to badanie otwarte, randomizowane, gdzie wszystkim 

pacjentom podawana jest dożylnie taka sama dawka leku. Faza ma na celu ocenę 

bezpieczeństwa, farmakokinetyki, tolerancji na lek oraz jego skuteczności mierzonej ilością 

wytworzonej mikrodystrofiny. Ocenie poddane są także funkcje układu mięśniowego, 

oddechowego oraz układu krążenia. 

Pierwszy pacjent przyjął eksperymentalny lek w lutym 2018 roku w Stanach Zjednoczonych. 

Ze względu na nieoczekiwane skutki uboczne, które wystąpiły krótko po podaniu leku, FDA 

zawiesiła badania kliniczne z udziałem SGT na okres kilku miesięcy.  W czerwcu 2018 FDA 

wydała zgodę na ponowne podjęcie badań ze zmienionym protokołem (lek eksperymentalny 

przyjmą najpierw młodsi pacjenci, a nie jak początkowo zakładano starsi). 

 

Kto może wziąć udział w badaniu? 

Pacjenci z DMD w wieku od 4 do 17 lat, chodzący samodzielnie jak i niechodzący, przyjmujący 

regularnie kortykosteroidy (od co najmniej 6 miesięcy). W badaniu weźmie udział 16 

pacjentów. 

 

Jak się przeprowadza badanie? 

Pacjenci rekrutowani są losowo i przydzielani do grupy badanej lub grupy kontrolnej. Pacjenci 

z grupy otrzymującej leczenie otrzymują jedną dożylną dawkę SGT-001 i będą monitorowani 

przez 2 lata. Pacjenci w grupie kontrolnej, którzy w dalszym ciągu będą spełniać kryteria 

uczestnictwa w badaniu, otrzymają dawkę leku po upływie jednego roku. Badanie kliniczne ma 

na celu także dostosowanie optymalnej dawki oraz ewentualnego włączenia w nie dalszych 

pacjentów  w miarę postępu czasu badania. 

 

 

 

 
 
 
 

 

Niezależne 

od mutacji 
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Kto finansuje badania i gdzie się odbywają? 

Badanie to jest finansowane i przeprowadzane przez Solid GT we współpracy                                      

z  Uniwersytetami w Missouri, Waszyngtonie, na Florydzie oraz w Teksasie. Program 

badawczy otrzymał również środki finansowe od Narodowego Instytutu Zdrowia w USA (NIH) 

oraz Departamentu Obrony (DoD), oraz otrzymał wsparcie finansowe od stowarzyszeń 

pacjentów. Faza IGNITE DMD będzie początkowo prowadzona na Uniwersytecie na Florydzie. 

 

Więcej informacji? 

www.solidbio.com/GT, www.clinicaltrials.gov (NCT03368742)  

  

http://www.solidbio.com/GT,
http://www.clinicaltrials.gov/
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PF-06939926 (BMB-D001) – Faza 1b 

Stany Zjednoczone 
 

 
Eksperymentalna terapia genowa z użyciem adenowirusa (AAV) opracowana przez firmę 

Pfizer, której celem jest umożliwienie produkcji krótszej, ale funkcjonalnej formy białka 

dystrofiny (minidystrofiny) u pacjentów z DMD. Pierwszy pacjent przyjął eksperymentalny 

lek w marcu 2018 roku w Stanach Zjednoczonych. 

 

Jakie są wstępne dane? 

Badania przedkliniczne na modelach zwierzęcych przyniosły pozytywne wyniki. U psów             

w modelu DMD zaobserwowano długotrwałe wytwarzanie minidystrofiny i poprawę 

funkcjonowania mięśni. 

 

Na jakim etapie jest prowadzone badanie i w jakim celu? 

Faza 1 - badanie otwarte, randomizowane, z rosnącą dawką, której celem jest ocena 

bezpieczeństwa i tolerancji PF-06939926. Badany będzie także poziom ilości wytwarzanej 

minidystrofiny oraz jej rozmieszczenia, siły mięśni i oraz ich funkcjonalności. 

 

Kto może wziąć udział w badaniu? 

Pacjenci z DMD w wieku od 5 do 12 lat, przyjmujący regularnie kortykosteroidy (od co 

najmniej 3 miesięcy). Do badania zostanie zrekrutowanych 12 pacjentów. 

 

Jak się przeprowadza badanie? 

Pacjenci zostaną podzieleni na dwie grupy po 6 uczestników, którzy otrzymają dwie różne 

dawki leku. Rekrutacja i podawanie leku są przeprowadzane etapowo, aby w najlepszy 

sposób ocenić tolerancję na lek i zminimalizować ewentualne zagrożenia. Pacjenci będą 

objęci monitorowaniem przez okres 5 lat. 

 

Kto finansuje badania i gdzie się odbywają? 

Badanie jest finansowane przez Pfizer i początkowo będzie prowadzone na Duke University 

Medical Center w Stanach Zjednoczonych. 

 

Więcej informacji? 

www.pfizer.com/pipeline, www.clinicaltrials.gov  (NCT03362502) 

 
 
 
 

 

Niezależne 

od mutacji 

http://www.pfizer.com/pipeline
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ETEPLIRSEN (EXONDYS 51) – Faza 3 
Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Niemcy,  

Belgia, Włochy 

 

 

Eteplirsen, znany również pod nazwą handlową Exondys 51, jest oligonukleotydem 

antysensownym (morfolino oligonukleotydem (PMO)), opracowanym przez Sarepta 

Therapeutics, w celu leczenia pacjentów z delecją kwalifikującą się do pominięcia eksonu 

51 (exon skipping). Pacjenci kwalifikujący się do leczenia z pominięciem eksonu 51 stanowią 

około 13 % populacji DMD. 

 

Procedura regulacyjna 

We wrześniu 2016 r. FDA warunkowo zatwierdziła Exondys 51, dzięki czemu pacjenci              

w USA mają dostęp do leku. Agencja regulacyjna wydała zezwolenie na dopuszczenie leku 

do obrotu na podstawie tzw. surrogate endpoints, czyli zastępczych punktów końcowych,                      

tj. pozytywnego wpływu doświadczalnego leczenia na parametr, który   w rozsądny sposób 

przewiduje korzyści kliniczne dla pacjentów. W tym szczególnym przypadku zastępczym 

punktem końcowym, na którym oparto zgodę na zatwierdzenie leku, był odnotowany wzrost 

ilości dystrofiny. Warunkowe zatwierdzenie przyznane przez FDA pociąga za sobą 

obowiązek przeprowadzenia dalszych badań na potwierdzenie korzyści wynikających                           

z zastosowania leku. 

 

Wniosek o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu dla Exondys 51 w Unii Europejskiej 

rozpatruje Europejska Agencja Leków (EMA). W grudniu 2016 r. EMA zatwierdziła wniosek 

złożony przez Sarepte, rozpoczynając tym samym proces jego przeglądu przez Komitet ds. 

Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP). W czerwcu 2018 CHMP wydał 

negatywną decyzję w sprawie dopuszczenia Exondys 51 na rynek europejski uznając 

przekazane dane za niewystarczające do wydania decyzji pozytywnej. Sarepta pracuje nad 

uzupełnieniem wniosku o wydanie zgody i ponowne przedstawienie go EMA. 

 

Na jakim etapie jest prowadzone badanie i w jakim celu? 

 

Badanie 4658-202 

Jest to rozszerzenie badania klinicznego etapu 2 (4658-201), które zostało zakończone              

w Stanach Zjednoczonych z udziałem 12 pacjentów DMD. Podczas tej fazy badań 

podawano dożylnie dawkę leku 30 mg/kg lub 50 mg/kg w czasie 212 tygodni (około 4 lat). 

Celem tego badania było dokonanie oceny bezpieczeństwa i skuteczności leku                             

w perspektywie długoterminowej. 

 

W październiku 2015 r. ogłoszono wyniki badania obejmującego 3 lata leczenia. Wskazały 

one na spowolnienie rozwoju choroby w przypadku pacjentów, którzy przyjmowali Exondys 

51 w porównaniu z grupą kontrolną, oraz że lek jest dobrze tolerowany. Szczególnie mocno 

podkreślano fakt, że wystąpiła statystycznie istotna korzyść z przyjmowania leku. Pacjenci 

przyjmujący lek pokonywali 151 metrów więcej w tzw. 6 minutes walk test (6MWT)                                

w porównaniu z grupą kontrolną, co uznano za statystycznie istotny rezultat. Ponadto 

pacjenci przyjmujący lek stracili zdolność samodzielnego poruszania się w 16,7 %                        

w porównaniu do danych pochodzących z historii naturalnej choroby (46,2 %). W grudniu 

 
 
 

 
Zależne 

od 

mutacji  
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2017 r. zostały także opublikowane wyniki związane z funkcjonowaniem układu 

oddechowego. Świadczą one o spowolnieniu tempa spadku funkcji układu oddechowego           

u pacjentów poddanych leczeniu w porównaniu z danymi z historii naturalnej.                                  

W szczególności badania spirometryczne wykazały redukcję utraty funkcji układu 

oddechowego o 2,3 % w skali roku w porównaniu ze spadkiem o 4,1 % zaobserwowanym         

u pacjentów w podobnym wieku w historii naturalnej choroby. 

 

Badanie potwierdzające PROMOVI (4658-301) 

Jest to badanie kliniczne fazy 3, która jest w toku w Stanach Zjednoczonych. Głównym 

celem badania jest przedstawienie dowodów wymaganych przez FDA, potwierdzających 

skuteczność Exondys 51. Badanie obejmuje również ocenę bezpieczeństwa, biomarkerów 

i efektów długoterminowych przyjmowania leku. Długość trwania tej fazy to 96 tygodni. 

 

Badanie objęło 160 pacjentów, poruszających się samodzielnie, w wieku od 7 do 16 lat, 

przyjmujących kortykosteroidy oraz posiadający stabilną funkcję układu oddechowego                 

i krążenia. Spośród 160 uczestników 80 ma mutację genową kwalifikującą się do leczenia                 

z pominięciem eksonu 51 (grupa badana). Pozostali uczestnicy, którzy stanowią grupę 

kontrolną: mają inne mutacje nie kwalifikujące ich do leczenia z pominięciem eksonu 51. 

Badanie przewiduje podawanie dożylnie leku w dawce 30 mg/kg  w grupie badanej. Pacjenci 

z grupy kontrolnej nie otrzymują leku, lecz biorą udział w testach funkcjonalnych 

przewidzianych w tym badaniu dla wszystkich uczestników. Pod koniec badania porównanie 

danych zgromadzonych w ramach dwóch grup ma określić skuteczność Exondys 51. Po 

upływie 96 tygodni, pacjenci otrzymujący lek będą mogli wziąć udział  w fazie przedłużonej, 

gdzie otrzymają Exondys 51 przez kolejne 48 tygodni. 

 

Fasa 2 badania u pacjentów, którzy poruszają się na wózkach inwalidzkich (4658-204) 

Badanie to przeprowadzane jest w Stanach Zjednoczonych i ma na celu ocenę 

bezpieczeństwa oraz tolerancji na lek u pacjentów na bardziej zaawansowanym etapie 

choroby, a także ocenę wpływu leku na funkcjonowanie układu oddechowego. W badaniu 

uczestniczy 20 pacjentów DMD, u których występuje mutacja kwalifikująca do leczenia                

z pominięciem eksonu 51, w wieku od 7 do 21 lat, nie chodzących lub z ograniczoną 

możliwością przemieszczania się, przyjmujący kortykosteroidy od co najmniej 24 tygodni 

lub nieprzyjmujący kortykosteroidów od co najmniej 24 tygodni, u których funkcje układu 

oddechowego i krążenia są na stabilnym poziomie. Uczestnicy otrzymywali dożylnie lek 

raz na tydzień w dawce 30 mg/kg przez okres 96 tygodni. Faza 96 tygodni już się 

zakończyła i pacjenci są obecnie objęci fazą przedłużoną, gdzie będą otrzymywać lek 

przez kolejne 48 tygodni. 

 

Faza 2  badania u pacjentów w wieku od 4 do 6 lat (4658-203) 

Badanie etapu 2, otwartego, w Stanach Zjednoczonych. Badanie ma na celu ocenę 

bezpieczeństwa, dopuszczalnego poziomu bezpieczeństwa, skuteczności oraz 

farmakokinetyki Exondys 51. W badaniu uczestniczy 40 pacjentów z DMD w wieku od              

4 do 6 lat, przyjmujący kortykosteroidy od 12 tygodni lub nieprzyjmujący kortykosteroidów 

od 12 tygodni. Spośród 40 pacjentów 20 ma mutację kwalifikującą do leczenia                            

z pominięciem eksonu 51, pozostałych 20 ma inne mutacje w genie dystrofiny. Badanie 

trwa 96 tygodni, podczas których pacjenci otrzymują dożylną dawkę 30 mg/kg leku. 

Pacjenci w grupie kontrolnej nie otrzymują leczenia, lecz uczestniczą w testach 

funkcjonalnych przewidzianych dla oceny działania Exondys 51. Porównanie danych  
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zgromadzonych w ramach dwóch grup pomoże określić poziom bezpieczeństwo oraz 

stopień skuteczność leku. 

 

 

Faza 2 badania u pacjentów w wieku od 6 do 48 miesięcy (badanie 4658-102) 

Badanie odbywa się w Europie (w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Belgii oraz we 

Włoszech). Badanie ma na celu ocenę bezpieczeństwa, tolerancji, farmakokinetyki oraz 

skuteczności leczenia u pacjentów między 6, a 48 miesiącem życia. W badaniu ma wziąć 

udział 12 pacjentów kwalifikujących się do terapii z pominięciem eksonu 51. Badanie trwać 

będzie 96 tygodni, podczas którego pacjenci otrzymają cotygodniowo dożylną dawkę leku. 

 

Kto finansuje badanie? 

Badania kliniczne finansowane są przez Sarepta Pharmaceuticals. 

 

Więcej informacji? 

www.sarepta.com, www.clinicaltrials.gov (NCT01540409, NCT02255552, NCT02286947, 

NCT02420379, NCT03218995)  

 



17  

 
 
 

SRP-4045 – Faza 1/2 

Stany Zjednoczone 

 

 

SRP-4045 jest oligonukleotydem antysensownym (AON) (morfolino oligonukleotydem (PMO)), 

opracowanym przez Sarepta Therapeutics, w celu leczenia pacjentów z delecją kwalifikującą 

się do pominięcia eksonu 45 (exon skipping).  

 

Na jakim etapie jest prowadzone badanie i w jakim celu? 

Jest to badanie kliniczne fazy 1/2, randomizowanej i kontrolowanej placebo, mające na celu 

ocenę bezpieczeństwa, tolerancji i farmakokinetyki SRP-4045 podawanego w 4 różnych 

dawkach. 

 

Kto może wziąć udział w badaniu? 

W badaniu uczestniczy 12 pacjentów z rozpoznaniem dystrofii mięśniowej Duchenne w wieku 

od 7 do 21 lat, przyjmujących regularnie kortykosteroidy (od co najmniej 6 miesięcy)                        

i kwalifikujący się do leczenia z pominięciem eksonu 45. 

 

Jak się przeprowadza badanie? 

Pacjenci zostali losowo przydzieleni do jednej z czterech grup przyjmującej różne dawki SRP-

4045 (pacjentów) lub do grupy placebo (4 pacjentów). Pacjenci otrzymują dawkę 

eksperymentalnego leku dożylnie, raz w tygodniu przez łączny okres 12 tygodni. Po upływie 

tego czasu wszyscy pacjenci otrzymują SRP-4045 przez okres 108 tygodni. 

 

Kto finansuje badania i gdzie się odbywają? 

Badanie to jest finansowane przez Sarepta Therapeutics i odbywa się w trzech centrach 

klinicznych w Stanach Zjednoczonych. 

 

Więcej informacji? 

www.sarepta.com, www.clinicaltrials.gov (NCT02530905) 

  

 
 
 

 
Zależne 

od 

mutacji  
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SRP-4053 – Faza   1/2 
Włochy, Francja i Wielka Brytania 

 

SRP-4053 jest oligonukleotydem antysensownym (AON) (morfolino oligonukleotydem 

(PMO)), opracowanym przez Sarepta Therapeutics, w celu leczenia pacjentów z delecją 

kwalifikującą się do pominięcia eksonu 53 (exon skipping). 

 

Na jakim etapie jest prowadzone badanie i w jakim celu? 

Jest to badanie kliniczne fazy 1/2 podzielone na dwie części. Pierwsza z nich to badanie 

randomizowane z udziałem kontrolnej grupy placebo. Ma ono na celu ocenę bezpieczeństwa, 

tolerancji i farmakokinetyki SRP-4053 podawanego w 4 różnych dawkach. Druga część 

badania jest prowadzona jako otwarta, a jej celem jest ocena bezpieczeństwa i skuteczności 

poszczególnych dawek SRP-053 w perspektywie długoterminowej w porównaniu z grupą 

placebo. Pierwsza część badania została zakończona, a część druga trwa. 

 

Kto może wziąć udział w badaniu? 

W pierwszej części badania uczestniczyło 12 pacjentów w wieku od 6 do 15 lat, 

przyjmujących regularnie kortykosteroidy (od co najmniej 6 miesięcy) i kwalifikujących się do 

leczenia z pominięciem eksonu 53. W drugiej części bierze udział 13 pacjentów spełniających 

powyższe wymagania oraz grupa pacjentów, która musi spełniać wszystkie powyższe 

wymagania oprócz mutacji kwalifikującej do leczenia z pominięciem eksonu 53 (grupa 

kontrolna). 

 

Jak się przeprowadza badanie? 

W pierwszej części badania pacjenci przyjmowali dożylnie eksperymentalny lek w jednej               

z czterech dawek (8 pacjentów) lub placebo (4 pacjentów) przez okres 12 tygodni.                     

Po zakończeniu tej fazy, wszystkich 12 uczestników oraz pozostałych 13 uczestników 

otrzymuje eksperymentalny lek przez okres 144 tygodni w dawce, którą ustalono jako 

optymalną po zakończeniu poprzedniego etapu badania. Grupa kontrolna nie otrzymuje leku 

eksperymentalnego lecz podlega takim samym badaniom jak grupa otrzymująca                 

SRP-4053. Biopsje mięśnia wykonuje się na początku oraz po 48 tygodniach u wszystkich 

25 uczestnikach wykazały, że SRP-053 pomija ekson 53 u wszystkich uczestników, u których 

stwierdzono wzrost poziomu dystrofiny w mięśniach. 

 

Kto finansuje badania i gdzie się odbywają? 

Pierwsza część badania została sfinansowana przez Unię Europejską, a druga – przez 

Sarepta Therapeutics. Badanie odbywa się w Wielkiej Brytanii, Francji i we Włoszech. 

 

Więcej informacji? 

 www.sarepta.com, www.clinicaltrials.gov (NCT02310906)  
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ESSENCE – Faza   3 
Stany Zjednoczone, Izrael, Wielka Brytania, Francja, Niemcy,  

Włochy, Hiszpania, Belgia, Republika Czeska 

 
 

Badanie to obejmuje SRP-4045 oraz SRP-4053. 

 

Jakie są wstępne dane? 

Badanie będące następstwem pozytywnych wyników badań przeprowadzonych w ramach 

doświadczeń z poprzedniego etapu 2 z użyciem SRP-4045 oraz SRP-4053. 

 

Na jakim etapie jest prowadzone badanie i w jakim celu? 

Jest to badanie wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie ślepe i kontrolowane placebo 

mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa SRP-4053 i SRP-4045. 

 

Kto może wziąć udział w badaniu? 

Pacjenci w wieku od 7 do 13 lat, którzy zachowali zdolność chodzenia, przyjmujący 

regularnie kortykosteroidy (od co najmniej 6 miesięcy), posiadający stabilną funkcję układu 

oddechowego i krążenia oraz delecje kwalifikującą do leczenia z pominięciem eksonu 45 

lub 53. W badaniu ma wziąć udział ok 100 pacjentów. 

 

Jak się przeprowadza badanie? 

Pacjenci są przydzieleni losowo do grup otrzymujących SRP-4045 lub SRP-4053 w dawce 

30 mg/kg (66 pacjentów) lub placebo (33 pacjentów). Pacjenci otrzymują eksperymentalny 

lek dożylnie raz w tygodniu  przez łączny okres 96 tygodni. Na koniec okresu badania, po 

której następuje faza rozszerzona, wszyscy uczestnicy otrzymują lek eksperymentalny 

przez okres nieprzekraczający 96 tygodni.  

 

Kto finansuje badania i gdzie się odbywają? 

Badanie to jest finansowane przez Sarepta Therapeutics i odbywa się w Stanach 

Zjednoczonych, w Izraelu i w kilku państwach europejskich. 

 

Więcej informacji? 

www.sarepta.com, www.clinicaltrials.gov (NCT02500381)  
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SRP-5051 - Faza 1 
Stany Zjednoczone 

 

 
Jest SRP-5051 antysensownym oligonukleotydem kolejnej generacji, do którego dodano 

specjalny peptyd mający zwiększyć skuteczność efektu pomijania eksonu 51, opracowany 

przez firmę Sarepta. 

 

Jakie są wstępne dane? 

Badania przedkliniczne in vivo wykazały, że SRP-5051 skuteczniej pomija ekson 51,                  

w związku z czym powoduje większą produkcje dystrofiny w porównaniu z poprzednią 

generacją leku. 

 

Na jakim etapie jest prowadzone badanie i w jakim celu? 

Jest to badanie kliniczne fazy 1, które ma na celu ocenę bezpieczeństwa, tolerancji oraz 

farmakokinetyki w 5 różnych dawkach SRP-5051. Wyniki tego badania zostaną 

wykorzystane do ustalenia dawkowania leku eksperymentalnego w kolejnych etapach badań. 

 

Kto może wziąć udział w badaniu? 

W badaniu ma wziąć udział 30 pacjentów w wieku powyżej 12 lat, przyjmujący regularnie 

kortykosteroidy (od co najmniej 3 miesięcy) i kwalifikujący się do leczenia z pominięciem 

eksonu 51. 

 

Jak się przeprowadza badanie? 

Każdy z uczestników otrzymuje dożylnie jedną z pięciu dawek SRP-5051. 

 

Kto finansuje badania i gdzie się odbywają? 

Badanie to jest finansowane przez Sarepta Therapeutics i odbywa się w 3 ośrodkach 

klinicznych w Stanach Zjednoczonych. 

 

Więcej informacji? 
 www.sarepta.com, www.clinicaltrials.gov (NCT03375255)
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NS-065/NCNP-01- Faza 2 
Stany Zjednoczone i Kanada 

 

 

NS-065/NCNP-01 jest oligonukleotydem antysensownym (AON) opracowanym przez 

japońskie przedsiębiorstwo NS Pharma, w celu leczenia pacjentów z delecją kwalifikującą 

się do pominięcia eksonu 53. 

 

Jakie są wstępne dane? 

Pierwsze badanie przeprowadzono w 2015 r. z udziałem 10 pacjentów w Japonii, aby ocenić 

bezpieczeństwo NS-065/NCNP podawanego dożylnie raz w tygodniu. Wyniki badania 

potwierdziły, że lek eksperymentalny jest bezpieczny i skutecznie pomija ekson 53. 

 

Na jakim etapie jest prowadzone badanie i w jakim celu? 

Obecnie przeprowadzane jest  badanie kliniczne z etapu 2, które ma miejsce w Stanach 

Zjednoczonych i Kanadzie. Badanie jest randomizowane, kontrolowane placebo. Ma na celu 

ocenę bezpieczeństwa, tolerancji, farmakodynamiki i farmakokinetyki NS-065/NCNP,                   

a także ocenę jego wpływu na mięśnie. 

 

Kto może wziąć udział w badaniu? 

W badaniu uczestniczy 16 pacjentów w wieku od 4 do 9 lat, przyjmujących regularnie 

kortykosteroidy (od co najmniej 3 miesięcy) i kwalifikujący się do leczenia z pominięciem 

eksonu 53. 

 

Jak się przeprowadza badanie? 

Badanie obejmuje podawanie dożylnie NS-065/NCNP-01 raz na tydzień przez okres                  

24 tygodni. Próba jest podzielona na dwa etapy: 4 tygodnie i 20 tygodni. Etap pierwszy 

obejmował próbę podwójnie ślepą z placebo. 8 pacjentów otrzymywało niską dawkę leku 

eksperymentalnego przez okres 4 tygodni. Dane wykazały, że lek eksperymentalny jest 

bezpieczny.  Drugi etap badania, który rozpoczęto w lipcu 2017 r., to badanie otwarte,                         

w którym wszystkich 16 pacjentów otrzymuje maksymalną dawkę NS-065/NCNP-01 przez 

okres 20 tygodni. Wszyscy pacjenci biorący udział w fazie obejmującej 24 tygodnie mogą 

wziąć udział w kolejnych 24 tygodniach badania rozszerzonego. 

 

Kto finansuje badania i gdzie się odbywają? 

Badanie to jest finansowane przez NS Pharma i odbywa się w 6 centrach klinicznych                       

w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. 

 

Więcej informacji? 

www.nspharma.com, www.clinicaltrials.gov (NCT02740972 e NCT03167255) 

 
 
 

 
Zależne 

od 
mutacji 

http://www.nspharma.com/
http://www.clinicaltrials.gov/
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WVE-210201 – Faza 1 

Stany Zjednoczone 
 

 

WVE-210201 to nowa generacja oligonukleotydów antysensownych opracowana przez 

biotechnologiczną firmę amerykańską WAVE Life Sciences.  

 

Jakie są wstępne dane? 

Badania przedkliniczne in vitro oraz in vivo wykazały zwiększoną skuteczność pomijania 

eksonów w porównaniu z istniejącymi już rodzajami oligonukleotydów. Badania 

przedkliniczne wykazały wytwarzanie dystrofiny w mięśniach, w tym i w mięśniu serca. 

 

Na jakim etapie jest prowadzone badanie i w jakim celu? 

Badanie z etapu 1 to badanie wieloośrodkowe, randomizowane, kontrolowane placebo             

w celu oceny bezpieczeństwa, tolerancji i farmakokinetyki WVE-210201 u pacjentów 

kwalifikujących się do leczenia z pominięciem eksonu 51 (exon skipping). 

 

Kto może wziąć udział w badaniu? 

Pacjenci kwalifikujący się do leczenia z pominięciem eksonu 51 w wieku od 5 do 18 lat. 

Badanie obejmuje maksymalnie 40 pacjentów. 

 

Jak się przeprowadza badanie? 

Pacjenci będą przyjmowali indywidualne dawki WVE-210201. Na tym etapie dawki będą 

wzrastać do przedziału, który powinien być klinicznie istotny. Oczekuje się, że pierwsze 

dane z badania klinicznego będą dostępne w trzecim kwartale 2018 r. i pozwolą na przejście 

do kolejnego etapu badania kontrolowanego placebo. 

 

Kto finansuje badania i gdzie się odbywają? 

Badanie to jest finansowane i prowadzone przez „WAVE Life Sciences” w Stanach 

Zjednoczonych. Planowane jest przeprowadzanie kolejnych badań w Europie. 

 

Więcej informacji? 

www.wavelifesciences.com  

 
 
 

 
Zależne 

od 

mutacji 

http://www.wavelifesciences.com/
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TRANSLARNA (ATALUREN) – Faza 2, 3 
Stany Zjednoczone, Kanada, Ameryka Południowa, Azja, Europa,  

Australia i Izrael 
 
 

Translarna (wcześniej znana pod nazwa Ataluren) jest doustnym lekiem wytwarzanym przez 

PTC Therapeutics dla chorych na DMD z mutacje nonsensowna. Ocenia się, że taką 

mutacje ma ok 10 – 15 % pacjentów. 

 

Procedura regulacyjna 

W sierpniu 2014 r. EMA wydała warunkowe pozwolenie na dopuszczenie Translarny do 

obrotu w Unii Europejskiej dla pacjentów w wieku powyżej 5 lat na podstawie wyników 

badania fazy 2b. Warunkowe dopuszczenie Translarny zostało przyznane na podstawie 

pozytywnego stosunku ryzyka do korzyści wynikających z dostępnych w tamtym czasie 

danych i wiąże się z zobowiązaniem przedsiębiorstwa farmaceutycznego do 

przeprowadzenia badania klinicznego etapu 3 badania potwierdzającego skuteczność leku. 

W 2018 EMA przedłużyła warunkowe zezwolenie, a także wydała zgodę na obniżenie wieku 

przyjmowania Translarny od drugiego roku życia.  

 

Na jakim etapie są badania kliniczne, jaki jest ich cel i gdzie? 

 

  DMD 

Badanie fazy 3 randomizowane, podwójnie ślepe z grupą kontrolną placebo, trwające 48 

tygodni. W badaniu wzięło udział 228 pacjentów z mutacją nonsensowną w wieku 7-16 lat, 

przyjmujących kortykosteroidy i zdolnych przejść samodzielnie 150m w 6MWT. Badanie 

odbyło się w 18 krajach. Głównym celem badania było potwierdzenie bezpieczeństwa                  

i skuteczności Translarny w dawce 40 mg/kg/doba. Wyniki badania wykazały, ze Translarna 

jest w stanie zwolnić postęp choroby. Żaden z pacjentów przyjmujących Translarnę, nie 

stracił zdolności chodzenia (w przeciwieństwie do 4 pacjentów z grupy placebo). 

 

 Faza 2 obejmująca pacjentów w wieku od 2 do 5 lat 

Badanie otwarte, pacjenci przyjmują różne dawki Translarny. Badanie ma na celu ocenę 

bezpieczeństwa i farmakokinetyki leku u pacjentów od 2 do 5 roku życia. W badaniu bierze 

udział 14 dzieci przyjmujących Translarnę przez 4 tygodnie, po których następuję faza 

przedłużona (48 tygodni). Badanie odbywa się w sześciu centrach klinicznych w Stanach 

Zjednoczonych. 

 

 Dalsze badania otwarte 

Pacjenci uczestniczący w badaniach klinicznych z udziałem Translarny biorą udział                    

w badaniach przedłużonych. Badania te mają na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności 

leku. Dostępne do tej pory wyniki badań rozszerzonych wykazują pozytywne efekty leku na 

zachowanie prawidłowych funkcji układu oddechowego. 

 

 

 

 
 
 

 
Zależne 

od 

mutacji 
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 Badanie 041 

Jest to badanie długoterminowe fazy 3 odbywające się po autoryzacji leku do użytku.                      

Jest to badanie typu randomizowanego, podwójnie ślepe, z grupą kontrolną placebo,                

W badaniu biorą udział pacjenci z mutacją nonsensowną, powyżej 5 lat, którzy zachowali 

zdolność poruszania się (zdolni są przejść co najmniej 150 m w 6 MWT), przyjmujący 

regularnie kortykosteroidy (od co najmniej 3 miesięcy). W badaniu mającym potrwać                    

18 miesięcy bierze udział około 250 pacjentów. Ma ono na celu ocenę długoterminową 

przyjmowania Translarny i jej wpływu na przebieg choroby. W pierwszych 72 tygodniach 

część pacjentów otrzyma Translarnę, a część placebo. Po upływie tego terminu, wszyscy 

pacjenci otrzymają Translarnę.  Pierwszych wyników tego badania można się spodziewać 

w 2021 roku. Badanie odbywa się w Stanach Zjednoczonych i w kilku innych krajach na 

świecie. 

 

Więcej informacji? 

www.ptcbio.com/ataluren,  

www.clinicaltrials.gov (NCT01826467; NCT02819557; NCT03179631)  

 

 

http://www.ptcbio.com/ataluren
http://www.clinicaltrials.gov/


  25    

 
 

 

GALGT2 – Faza 1/2a 

Stany Zjednoczone 
 

rAAVr74.MCKGALGT2 to terapia genowa z użyciem adenowirusa (AAV) opracowana przez 

Paula Martina oraz Kevina Flanigana z Nationwide Children’s Hospital w Stanach 

Zjednoczonych. Terapię tą można nazwać „terapią genową zastępczą", gdyż jej celem jest 

wpływ na geny kodujące białka, które mogą odgrywać rolę zbliżoną do dystrofiny, a co za 

tym idzie wpływać i zapewniać stabilność oraz funkcjonalność komórek mięśniowych 

pomimo braku dystrofiny. 

 

Jakie są wstępne dane? 

Badania przedkliniczne przeprowadzone na myszach z dystrofią wykazały, że GALGT2 

zmienia ekspresję szeregu białek (w tym utrofiny), które rekompensują brak dystrofiny 

umożliwiając poprawę funkcjonowania mięśni. 

 

Na jakim etapie jest prowadzone badanie i w jakim celu? 

Etap badania 1/2a, otwarty, mający na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności 

podawanych dożylnie dawek rAAVr74.MCKA.GALGT2 poprzez potwierdzenie zdolności 

wektora AVV do pobudzenia ekspresji GALGT2 u ludzi. 

 

Kto może wziąć udział w badaniu? 

Pacjenci z DMD w wieku od 8 lat, którzy zachowali zdolność poruszania się i przyjmują 

regularnie kortykosteroidy (od co najmniej 3 miesięcy). 

 

Jak się przeprowadza badanie? 

W badaniu bierze udział 6 pacjentów, którym podaje się lek dożylnie rozpoczynając od 

najmniejszej dawki. Celem badania jest ocena bezpieczeństwa oraz skuteczności  

rAAVr74.MCKA.GALGT2. Pacjenci zostaną poddani biopsji mięśni w celu potwierdzenia 

ekspresji genu GALGT2. Inne pomiary skuteczności to badanie 6 MWT, ocena sprawności 

fizycznej skalą North Star Abulatory Assessment oraz czas podniesienia się z ziemi. 

Pacjenci będą objęci monitorowaniem przez okres 2 lat. 

 

Kto finansuje badania i gdzie się odbywają? 

Badanie to jest finansowane i prowadzone przez Nationwide Children’s Hospital, we 

współpracy z Sarepta Therapeutics. Badanie było również finansowane przez amerykański 

Narodowy Instytut Zdrowia (NIH) i kilka stowarzyszeń pacjentów. 

 

Więcej informacji? 

www.sarepta.com, www.clinicaltrials.gov (NCT03333590)  

 
 
 
 

 
Niezależne 

od mutacji 

http://www.sarepta.com,/
http://www.clinicaltrials.gov/
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RG6206– Faza 1/2, 2/3 

Stany Zjednoczone, Kanada, Argentyna, Australia, Japonia,  

Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy,  

Belgia, Holandia, Hiszpania, Szwecja 
 
 

RG6206, dawniej BMS-986089, jest cząsteczką, która pierwotnie została opracowana przez 

Bristol Myers Squibb (BMS), a obecnie przez firmę farmaceutyczną Roche, która sprzyja 

wzrostowi masy mięśniowej. Celem działania RG6206 jest powstrzymanie produkcji 

miostatyny – białka odpowiedzialnego za ograniczanie wzrostu komórek mięśniowych.                      

W wyniku tego procesu mięśnie zwiększają swoją masę. 

 

Jakie są wstępne dane? 

Wyniki prób klinicznych fazy 1 przeprowadzonych u zdrowych dorosłych ochotników 

wykazały, że RG6206 jest bezpieczny i dobrze tolerowany oraz wykazały wzrost objętości 

mięśni uda u uczestników. 

 

Na jakim etapie są badania kliniczne, jaki jest cel i gdzie są realizowane? 

 

 Faza 1/2 

Badanie to rozpoczęto w grudniu 2015 r. i trwa ono do dziś. Jest to faza 1/2 randomizowana, 

podwójnie ślepa z grupą placebo, mająca na celu ocenę bezpieczeństwa, tolerancji                     

i farmakokinetyki RG6206. W badaniu bierze udział 40 pacjentów w wieku od 5 do 10 lat, 

przyjmujących regularnie kortykosteroidy. 

Badanie to jest podzielone na dwie części, z których pierwsza randomizowana z grupą 

kontrolną placebo ma długość 24 tygodni. Pacjenci przyjmują dawkę leku 

eksperymentalnego lub placebo dożylnie, raz w tygodniu. Druga część badania jest otwarta 

i wszyscy uczestnicy przyjmują RG6206 przez okres 48 tygodni. 

Badanie to odbywa się w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. 

 

 Faza 2/3 (CN-001-016) 

Badanie typu randomizowanego, podwójnie ślepe, z udziałem grupy kontrolnej placebo. Ma 

ono na celu ocenę bezpieczeństwa, tolerancji i skuteczności RG6206 u pacjentów z DMD. 

Badanie ma objąć 159 pacjentów, w wieku od 6 do 11 lat, przyjmujących regularnie 

kortykosteroidy (od co najmniej 6 miesięcy). 

Badanie to dzieli się na dwie części: przez pierwsze 48 tygodni 2/3 pacjentów otrzyma 

RG6206, a 1/3 z nich otrzyma  placebo. W drugiej części badania trwającej kolejne 48 

tygodni wszyscy pacjenci otrzymają RG6206. 

Po upływie 96 tygodni wszyscy pacjenci będą objęci monitorowaniem przez kolejne 24 

tygodnie. 

Badanie to odbywa się w 48 ośrodkach klinicznych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, 

Argentynie, Australii, Japonii i Europie. 

 

 

 
 
 
 

 

Niezależne 

od mutacji 
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Kto finansuje te badania? 

Badania kliniczne były początkowo finansowane przez przedsiębiorstwo farmaceutyczne 

Bristol Myers Squibb, a od kwietnia 2017 r. finansowane są przez Roche. 

 
Więcej informacji? 
www.pioneeringhealthcare.com/duchenne/about-the-molecule,  
www.clinicaltrials.gov  (NCT02515669, NCT03039686)

http://www.pioneeringhealthcare.com/duchenne/about-the-molecule
http://www.clinicaltrials.gov/
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RAXONE®   - Faza  3 

Stany Zjednoczone, Izrael, Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania,  

Austria, Belgia, Francja, Niemcy, Holandia, Szwecja, Szwajcaria. 
 
 

Raxone® to nazwa farmaceutyczna małej cząsteczki idebenone, która jest produkowana 

przez szwajcarskie przedsiębiorstwo Santhera Pharmaceuticals. Raxone ma poprawiać 

funkcjonowanie układu oddechowego u pacjentów z DMD poprzez działanie na 

mitochondria. Mitochondria można określić jako centrale energetyczne komórek. 

Idebenone ma również silne właściwości antyoksydacyjne (przeciwutleniające) i może              

w związku z tym zmniejszać charakterystyczne dla DMD naprężenie oksydacyjne 

komórek. 

 

Jakie są wstępne dane? 

W kwietniu 2015 r. w czasopiśmie „The Lancet” opublikowano rezultaty fazy 3 badania 

klinicznego (DELOS), która obejmowała 64 pacjentów z DMD w wieku od 10 do 18 lat, 

którzy nie przyjmowali kortykosteroidów. Celem badania była ocena bezpieczeństwa, 

tolerancji na lek, oraz efekty podawania Raxone® w okresie 52 tygodni na funkcjonowanie 

układu oddechowego, funkcji motorycznych, siły mięśni oraz jakości życia pacjentów                    

z DMD. Dotychczasowe wyniki badań wskazują, że Raxone® znacznie zmniejsza utratę 

funkcji układu oddechowego (potwierdzone u 66 % pacjentów, którzy zażywali lek,                          

w porównaniu z grupą placebo). 

Ponadto leczenie okazało się być bezpieczne i dobrze tolerowane. Dalsze wyniki 

potwierdzające skuteczność Raxone w zachowaniu funkcji układu oddechowego zostały 

opublikowane w połowie 2016 roku. 

 

Procedura regulacyjna 

Na podstawie powyższych rezultatów Santhera złożyła wniosek do EMA o pozwolenie na 

dopuszczenie Raxone do obrotu. EMA wydała opinię negatywną zarówno w pierwszej jak 

i drugiej instancji (odpowiednio we wrześniu 2017 i styczniu 2018 roku). 

Jednocześnie w czerwcu 2017 r. Santhera otrzymała od brytyjskiej agencji regulacyjnej 

(MHRA) pozytywną opinię dopuszczającą Raxone do obrotu w Wielkiej Brytanii w ramach 

tzw. Early Access to Medicines Scheme dla pacjentów, u których postępuje pogorszenie 

funkcjonowania układu oddechowego i którzy nie przyjmują kortykosteroidów.  

 

Na jakim etapie jest prowadzone badanie i w jakim celu? 

We wrześniu 2016 r. Santhera rozpoczęła nowe badanie fazy 3 (SIDEROS). Badanie 

randomizowane, podwójnie ślepe, z udziałem grupy kontrolnej placebo. Celem badania 

jest sprawdzenie skuteczności Raxone na spowolnienie utraty funkcji układu 

oddechowego. 

 

Kto może uczestniczyć w badaniu? 

W badaniu ma wziąć udział 260 pacjentów w wieku co najmniej 10 lat, przyjmujących 

kortykosteroidy i u których zaobserwowano spadek funkcji układu oddechowego.  

 
 
 
 

 

Niezależne 

od mutacji 
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Jak się przeprowadza badanie? 

Pacjenci są w sposób losowy przydzielani albo do grupy, która otrzyma Raxone 

(900mg/dzień) albo do grupy placebo. Etap ten potrwa 18 miesięcy. Po upływie tego czasu, 

wszyscy uczestnicy będą mogli otrzymać Raxone.  

 

Kto finansuje badania i gdzie się odbywają? 

Badanie jest finansowane przez Santhera Pharmaceuticals i odbywa się w USA, Europie             

i Izraelu 

 

Więcej informacji? 
www.santhera.com, www.clinicaltrials.gov (NCT02814019)  

http://www.santhera.com/
http://www.clinicaltrials.gov/
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MA-0211 (MTB-1) – Faza przedkliniczna 
Stany Zjednoczone 

 

 

MA-0211 (znany również pod nazwą MTB-1) opracowany przez przedsiębiorstwo 

biotechnologiczne Mitobridge ma na celu poprawę działania mitochondriów poprzez 

modulację PPARδ (Peroxisome proliferator-activated receptor delta) - receptora 

hormonalnego, który reguluje metabolizm komórkowy. 

 

Jakie są wstępne dane? 

Badania przedkliniczne przeprowadzone na myszach z dystrofią oraz komórkach pobranych 

od pacjentów z DMD wykazały pozytywny wpływ MA-0211 na funkcje mitochondriów oraz 

ogólny metabolizm komórkowy poprzez redukcję stanu zapalnego oraz zwłóknienia mięśni, 

stymulując jednocześnie ich regenerację. 

 

Na jakim etapie jest prowadzone badanie i w jakim celu? 

Planowane jest przeprowadzenie badania klinicznego z etapu 1 w Stanach Zjednoczonych 

z udziałem zdrowych wolontariuszy. Badanie będzie miało na celu ocenę bezpieczeństwa        

i farmakokinetyki MA-0211 oraz zdefiniowanie dawki stosowanej u ludzi.  

 

Kto finansuje badania i gdzie się odbywają? 

Badanie przedkliniczne zostało przeprowadzone i sfinansowane przez Mitobridge                         

w Stanach Zjednoczonych. Japońskie przedsiębiorstwo Astellas Pharma, które w 2017 r. 

nabyło Mitobridge, sfinansuje i przeprowadzi badanie kliniczne w jednym centrum w Stanach 

Zjednoczonych. 

 

Więcej informacji? 

www.mitobridge.com

 
 
 
 

 

Niezależne 

od mutacji 
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EPICATECHINA   – Faza 1/2 
Stany Zjednoczone 

 
 

 

Epikatechina jest jednym z flawonoidów występujących w gorzkiej czekoladzie.                            

Działa odwzorowując działanie hormonu, który wpływa na wzrost produkcji nowych 

motochondriów w sercu oraz mięśniach, jednocześnie stymulując regenerację tkanki 

mięśniowej. Cardero Therapeutics bada potencjał epikatechiny oraz jej silniejszej pochodnej 

(+)- epichatekiny w leczeniu DMD i BMD. 

 

Jakie są wstępne dane? 

Pierwsze pilotażowe badanie kliniczne trwało 8 tygodni i zostało przeprowadzone z udziałem 

7 pacjentów BMD. Wyniki tego badania były obiecujące, gdyż wykazały wzrost poziomu 

folistatyny – proteiny, która stymuluje wzrost mięśni oraz wykazały poprawę funkcji układu 

krążenia.  

 

Na jakim etapie są badania kliniczne, jaki jest ich cel i gdzie są prowadzone? 

 

 Badanie kliniczne z udziałem pacjentów DMD, którzy poruszają się na 

wózkach inwalidzkich. 

 

Badanie kliniczne fazy 1/2, otwarte, mające na celu ocenę bezpieczeństwa oraz określenia 

optymalnej dawki (+)- epichatekiny, która zostanie wykorzystana w dalszych etapach badań 

klinicznych. Badanie obejmie 15 pacjentów z DMD w wieku od 8 do 17 lat, którzy poruszają 

się na wózkach inwalidzkich, nie przyjmujących kortykosteroidów lub przyjmujących 

regularnie kortykosteroidy (od co najmniej 3 miesięcy) oraz mających dysfunkcję serca na 

wstępnym etapie. Uczestnicy zostaną podzieleni na trzy grupy i otrzymają (+)- epichatekinę 

w jednej z trzech dawek (50 mg/dzień;75 mg/dzień;150 mg/dzień) przez okres 8 tygodni. 

Badanie odbywa się na Uniwersytecie California-Davis w Stanach Zjednoczonych. 

 

 Badanie rozszerzone z udziałem pacjentów BMD 

 

Jest to badanie rozszerzone – kontynuacja poprzedniego badania pilotażowego 

przeprowadzonego z udziałem pacjentów BMD. Badanie obejmuje 10 pacjentów BMD               

i potrwa 48 tygodni. Wszyscy pacjenci otrzymają (+)- epichatekinę w dawce 100 mg/dzień. 

Badanie odbywa się na Uniwersytecie California-Davis w Stanach Zjednoczonych. 

 

Więcej informacji? 
www.carderorx.com, www.clinicaltrials.gov (NCT02964377, NCT03236662) 
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RIMEPORIDE – Faza   1 

Hiszpania, Wielka Brytania, Francja, Włochy 

 
 

Rimeporide, to cząsteczka doświadczalna, która ma kontrolować ilość jonów sodu i wapnia 

obecnych w komórce. Przy braku dystrofiny nagromadzone w komórce wapno powoduje 

śmierć komórki mięśniowej. Kontrola ilości jonów wapnia w komórce miałaby więc wpływ na 

degenerację komórek. Badania kliniczne nad rimeporide prowadzone są przez szwajcarską 

organizację EspeRare. 

 

Jakie są wstępne dane? 

Badania przedkliniczne przeprowadzono w modelach zwierzęcych DMD, gdzie wykazano 

pozytywny wpływ na redukcję zwłóknienia w komórkach serca. Ponadto, zakłada się, że 

Rimeporide będzie miał także wpływ na mięśnie szkieletowe oraz przeponę.  

 

Na jakim etapie jest prowadzone badanie i w jakim celu? 

Jest to badanie kliniczne fazy 1, otwarte, z rosnącą dawką i ma na celu ocenę 

bezpieczeństwa, tolerancji, farmakokinetyki i farmakodynamiki Rimeporide. 

 

Kto może wziąć udział w badaniu? 

W badaniu bierze udział 20 pacjentów z DMD, w wieku od 6 do 14 lat, przyjmujących 

regularnie kortykosteroidy (od co najmniej 6 miesięcy) i zdolnych do przejścia co najmniej 

75 metrów w próbie 6MWT. 

 

Jak się przeprowadza badanie? 

Łączny czas trwania badania klinicznego wynosi cztery tygodnie. Uczestnicy są podzieleni 

na 4 podgrupy (5 pacjentów w każdej grupie) i przyjmują trzy razy dziennie określoną dawkę 

Rimeporide. 

 

Kto finansuje badania i gdzie się odbywają? 

Badanie to jest finansowane przez fundację Esperare i ma miejsce w Wielkiej Brytanii, 

Francji, Hiszpanii i Włoszech. 

 

Wiecej informacji? 

www.esperare.org/en, clinicaltrials.gov (NCT02710591)  
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VAMOROLONE – Faza  2a i 2b 

Stany Zjednoczone, Kanada, Izrael, Wielka Brytania,  

Holandia, Belgia, Republika Czeska 
 

Vamorolone (wcześniej VBP15), jest nowym kortykosteroidem opracowanym przez firmę 

biofarmaceutyczną ReveraGen. Vamorolone został opracowany tak, aby zachowując lub 

zwiększając skuteczność dotychczasowych kortykosteroidów, jednocześnie wyeliminować  

skutki uboczne ich podawania. 

 

Jakie są wstępne dane? 

W 2015 r. przeprowadzono badanie etapu 1 z udziałem zdrowych, dorosłych ochotników                

w celu oceny bezpieczeństwa leku. Vamorolone okazał się być bezpieczny i dobrze 

tolerowany. 

 

Na jakim etapie jest prowadzone badanie i w jakim celu? 

Badanie fazy 2a (zwanej VBP15-002), otwartej, z rosnącą dawką Vamorolone zostało 

zakończone pod koniec 2017 r., po którym nastąpiła trwająca 6 miesięcy faza rozszerzona 

(VBP15-003). Celem badania  jest ocena bezpieczeństwa, tolerancji, farmakodynamiki, 

farmakokinetyki oraz skuteczności Vamorolone.  

W czerwcu 2018 przedstawiono rezultaty badania fazy 2a, które wykazały korzyści                  

w testach badających siłę oraz wytrzymałość mięśni.  

W sierpniu 2018 rozpoczęły się badania fazy 2b (nazwanej VBP15-004 DMD) obejmującej 

100 dzieci w wieku od 4 do 7 lat, które nigdy nie przyjmowały kortykosteroidów. Badanie to 

jest typu randomizowanego, podwójnie ślepe, z grupą przyjmującą placebo                                

(25% uczestników) oraz grupą przyjmującą prednisolone (25% uczestników). Celem 

badania jest ocena skuteczności różnych dawek Vamorolone przez okres 6 miesięcy, ich 

skuteczność oraz ustalenie, czy Vamorolone powoduje mniej efektów ubocznych niż 

prednisolone. Po upływie 6 miesięcy wszyscy uczestnicy otrzymają Vamorolone. 

 

Kto może wziąć udział w badaniu? 

W badaniu bierze udział 48 pacjentów z DMD w wieku od 4 do 7 lat, którzy nigdy nie 

stosowali kortykosteroidów. 

 

Kto finansuje badania i gdzie się odbywają? 

Badanie to jest finansowane przez ReveraGen Biopharma oraz partnerstwa publiczno -

prywatne, w tym stowarzyszenia pacjentów. W listopadzie 2016 r. przedsiębiorstwo Actelion 

Ltd otrzymało licencję wyłączną na dystrybucję Vamorolone. Badanie fazy 2a odbywa się                 

w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Izraelu i Wielkiej Brytanii. 

 

Więcej informacji? 

www.reveragen.com; www.clinicaltrials.org (NCT02760264, NCT02760277,  NCT03038399)  
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EDASALONEXENT – Faza 1/2 
Stany Zjednoczone 
 
 

Edasalonexent, znany wcześniej jako CAT-1004, to cząsteczka doświadczalna opracowana 

przez Catabasis Pharmaceuticals. Edasalonexent pochodzi z połączenia dwóch elementów 

mających działanie przeciwzapalne: kwasu salicylowego oraz kwasu tłuszczowego omega-3. 

Edasalonexent hamuje aktywną formę NF-kB – białka, które odgrywa kluczową rolę w procesie 

zapalnym wpływającym na degenerację komórek mięśniowych i ich zwłóknienie, tym samym 

wpływając na zdolność regeneracji komórek mięśniowych. 

 

Jakie są wstępne dane? 

Badania przedkliniczne wykazały pozytywny wpływ Edasalonexent na redukcję stanu 

zapalnego, zwłóknienia oraz zwyrodnienia mięśni wpływając na ich regenerację. Badania fazy 

1 na zdrowych ochotnikach wykazały, że Edasalonexent jest bezpieczny i dobrze tolerowany. 

 

Na jakim etapie jest prowadzone badanie i w jakim celu? 

Badanie kliniczne fazy 1/2 (MoveDMD), mające na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności 

stosowania Edasalonexent u pacjentów. W połowie 2018r. Catabasis ogłosił przygotowania 

do fazy 3. 

 

Kto może wziąć udział w badaniu? 

Pacjenci w wieku od 4 do 7 lat, którzy nie przyjmują kortykosteroidów. 

 

Jak się przeprowadza badanie? 

Badanie jest podzielone na 3 części. 

 

 Faza 1, otwarta, obejmująca 18 pacjentów DMD, w którym przez tydzień podawano 

Edasalonexent w jednej z trzech dawek (33 mg/kg/dzień; 67 mg/kg/dzień; 

100 mg/kg/dzień). Dane z tego pierwszego etapu wykazały, że wszystkie trzy dawki 

są bezpieczne i dobrze tolerowane, bez poważnych skutków ubocznych. 

 Druga część badania (typu randomizowanego, podwójnie ślepego z grupą kontrolną 

placebo) została zakończona w sierpniu 2017 r. Jej celem była ocena bezpieczeństwa 

i skuteczności podawania dwóch najwyższych dawek Edasalonexent (67 mg/kg/dzień; 

100 mg/kg/dzień) przez 12 tygodni. W badaniu wzięło udział 31 pacjentów DMD. 

Wykazano, że lek eksperymentalny jest nie tylko bezpieczny, ale także pozytywnie 

wpływa na poprawę funkcji mięśni. Ta część badania nie wykazała jednak 

statystycznie istotnych rezultatów na podstawie badania MRI (rezonans magnetyczny) 

u pacjentów przyjmujących Edasalonexent. 

 Trzecia – rozszerzona część badania, obejmuje pacjentów, którzy brali udział w części 

drugiej. Otrzymywali oni lek eksperymentalny w najwyższej dawce (100 mg/kg/dzień) 

przez okres jednego roku. 
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Rezultaty tego badania zostały ogłoszone przez Catabasis w połowie 2018r okazały 

się bardzo pozytywne wskazując, że Edasalonexent znacznie wpływa na spowolnienie 

przebiegu choroby. 

 

Kto finansuje niniejsze badanie i gdzie mają one miejsce? 

Badanie to jest finansowane przez Catabasis Pharmaceuticals i odbywa się w czterech 

ośrodkach klinicznych w Stanach Zjednoczonych. 

 

Jakie będą kolejne kroki? 

Catabasis planuje przeprowadzenie fazy 3 badania, randomizowanego, podwójnie ślepego,                

z grupą kontrolną placebo (w proporcji 2:1) w celu dalszej oceny bezpieczeństwa                                   

i skuteczności leczenia w okresie 12 miesięcy u pacjentów z DMD, którzy nie przyjmują 

kortykosteroidów. Planuje się rekrutację blisko 125 pacjentów w Stanach Zjednoczonych, 

Australii i Europie. 

 

Więcej informacji? 

www.catabasis.com, www.clinicaltrials.gov (NCT02439216) 

http://www.catabasis.com,/
http://www.clinicaltrials.gov/
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FOR DMD – Faza   3 
Stany Zjednoczone, Kanada,  

Wielka Brytania, Niemcy i Włochy 
 
 

FOR-DMD to akronim dla „Finding the Optimum Regimen of Corticosteroids for DMD”. 

Celem tego badania jest porównanie trzech różnych systemów podawania dwóch rodzajów 

kortykosteroidów: prednisone (prednisolone) oraz deflazacort. Oba leki są podobne do 

wytwarzanego naturalnie hormonu wpływającego na redukcję stanu zapalnego i reakcji 

odpornościowej organizmu. Kortykosteroidy mają tymczasowe  działanie stabilizujące,                     

a nawet poprawiające siłę mięśni. Należy zauważyć jednak, że nie wszyscy pacjenci reagują 

na leczenie kortykosteroidami. 

 

Jakie są wstępne dane i cel badania? 

Trzy najczęściej zalecane systemy podawania kortykosteroidów u pacjentów DMD są 

następujące: 

- Prednisone podawany codziennie (0,75 mg/kg/dzień); 

- Prednisone podawany 10 dni, po których następuje 10 dni przerwy (0,75 mg/kg/dzień); 

- Deflazacort podawany codziennie (0,9 mg/kg/dzień). 

 

Korzyści z przyjmowania kortykosteroidów obejmują wydłużenie okresu, w którym pacjenci 

będą mogli dalej chodzić, pozytywny wpływ na układ oddechowy oraz prawdopodobnie 

także ochronę mięśnia sercowego. Kortykosteroidy mogą jednak powodować szereg 

poważnych efektów ubocznych. Celem badania FOR-DMD jest ustalenie, która                                        

z powyższych metod podawania i jakich kortykosteroidów oferuje największą efektywność 

przy jak najmniejszych skutkach ubocznych. 

 

Etap badań i kto może wziąć udział? 

Badanie kliniczne fazy 3, wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie ślepe, gdzie 

pacjentom podawane są kortykosteroidy w jednym z wyżej wymienionych schematów. 

Przewidziano rekrutację 300 pacjentów z DMD, w wieku od 4 do 7 lat, którzy nie przyjmowali 

kortykosteroidów.  

 

Jak się przeprowadza badanie? 

Uczestnicy są losowo zaliczani do jednej z trzech grup. Wszyscy pacjenci ukończą                     

co najmniej 3 letni okres leczenia z zastosowaniem jednego z wyżej wymienionych 

sposobów podawania i rodzaju kortykosteroidów. Wszyscy pacjenci pozostaną objęci 

badaniem do czasu, kiedy ostatni pacjent nie ukończy 3 letniego okresu podawania 

kortykosteroidów. Skuteczność leczenia zostanie oceniona na podstawie szeregu testów 

funkcjonalnych, a także stopnia satysfakcji pacjentów i opiekunów z leczenia.  
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Kto finansuje badania i gdzie się odbywają? 

Badanie to jest finansowane przez National Institute of Neurological Disorders (NINDS)                       

w Stanach Zjednoczonych, we współpracy z Uniwersytetem Rochester, Uniwersytetem 

Newcastle i Uniwersytetem Medycznym we Fryburgu. Badanie odbywa się  w 33 ośrodkach 

w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Niemczech oraz we Włoszech. 

 

Więcej informacji 

 www.for-dmd.org, www.clinicaltrials.gov (NCT01603407) 

.

http://www.clinicaltrials.gov/
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MNK-1411 – Faza   2 

Stany Zjednoczone 

 
 

MNK-1411 to syntetyczna kortykotropina opracowana przez przedsiębiorstwo 

farmaceutyczne Mallincrodt. Kortykotropina, to hormon wydzielany przez przysadkę 

mózgową, który kontroluje działanie nadnerczy. MNK-1411 działa jako receptor 

melanokortyny wpływając na produkcję kortyzolu - hormonu mającego, między innymi, 

właściwości przeciwzapalne. MNK-1411 jest zatwierdzony i wprowadzony do obrotu poza 

Stanami Zjednoczonymi w celu leczenia niektórych chorób autoimmunologicznych                                         

i zapalnych, nie został on jednak do tej pory badany na pacjentach z DMD.  

 

Jakie są wstępne dane? 

Badania przedkliniczne przeprowadzone na mysim modelu DMD sugerują, że MNK-1411 

może zmniejszyć stan zapalny mięśni. Badanie kliniczne fazy 1 zostało następnie 

przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych na zdrowych ochotnikach i wykazało,                      

że cząsteczka doświadczalna jest bezpieczna i dobrze tolerowana. 

 

Na jakim etapie jest prowadzone badanie i w jakim celu? 

Badanie fazy 2, które rozpoczęło się w styczniu 2018r., jest randomizowane, podwójnie 

ślepe i kontrolowane placebo. Ma na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności dwóch 

dawek MNK-1411. 

 

Kto może wziąć udział w badaniu? 

W badaniu ma wziąć udział 132 pacjentów między 4 a 8 rokiem życia, nieprzyjmujący 

kortykosteroidów. W badaniu mogą także wziąć udział pacjenci przyjmujący Eteplirsen 

(Exondys 51) lub Ataluren. 

 

Jak się przeprowadza badanie? 

Pacjenci są losowo przydzieleni do dwóch grup, które otrzymają MNK-1411 (w dwóch 

różnych dawkach) lub do grupy, która otrzymuje placebo. Uczestnicy otrzymują podskórnie 

MNK-1411 lub placebo co dwa tygodnie przez okres 24 tygodni. Po upływie 24 tygodni 

wszyscy uczestnicy otrzymają MNK-1411 przez kolejne 24 tygodnie. 

 

Kto finansuje badania i gdzie się odbywają? 

Badanie to jest finansowane przez Mallinckrodt Pharmaceuticals i odbywa się w dwóch 

centrach klinicznych w Stanach Zjednoczonych. Mallinckrodt rozważa możliwość włączenia 

innych krajów, takich jak Meksyk, Niemcy, Belgia i Włochy. 

 

Więcej informacji? 

www.mallinckrodt.com, www.clinicaltrial.gov (NCT03400852) 
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GIVINOSTAT dla DMD – Faza 2, 3 

Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Belgia,  

Holandia, Stany Zjednoczone, Kanada 

 
Givinostat jest inhibitorem deacetylazy histonowej (HDAC), którego działanie uruchamia 

prawidłową kaskadę reakcji wewnątrzkomórkowych umożliwiając odpowiedź na szkody        

w komórkach mięśniowych poprzez uruchomienie mechanizmu regeneracyjnego.  

 

Jakie są wstępne dane? 

Badania przedkliniczne na myszach z dystrofia wykazały, że Givinostat pozytywnie 

wpływa na wzrost masy mięśniowej oraz redukuje stan zapalny i zwłóknienie mięśni. 

 

Na jakim etapie są badania kliniczne, jaki jest ich cel i gdzie? 

 

 Faza 2 

Faza 2 (obecnie trwa jej część rozszerzona) rozpoczęła się w maju 2013 r. i objęła                         

20 pacjentów DMD w wieku od 7 do 10 lat przyjmujących regularnie kortykosteroidy. 

Pierwsze wyniki badania opublikowano w lipcu 2016 r. Po 12 miesiącach stosowania 

wykazano, że Givinostat jest bezpieczny i dobrze tolerowany. Wyniki biopsji 

przeprowadzonej przed i po roku przyjmowania Givinostat wykazały wzrost masy 

mięśniowej oraz znaczące zmniejszenie stanu zapalnego i zwłóknienia mięśni.  

Ponadto badanie rozszerzone, którego celem jest ocena bezpieczeństwa, tolerancji                     

i skuteczności długoterminowego przyjmowania Givinostat, wykazało znaczący wpływ na 

stabilizację funkcji układu oddechowego.  

Badanie to odbywa się 4 różnych centrach klinicznych we Włoszech. 

 

 Faza 3  

Badanie randomizowane, podwójnie ślepe, kontrolowane placebo, mające potrwać                         

18 miesięcy i obejmujące 213 pacjentów w wieku od 6 do 17 lat przyjmujących regularnie 

kortykosteroidy (od co najmniej 6 miesięcy). Pacjenci są losowo przydzieleni do grupy, 

która otrzyma Givinostat lub placebo (odpowiednio w stosunku 2: 1).  Celem badania jest 

ocena bezpieczeństwa i skuteczności Givinostat. Działanie leku eksperymentalnego 

oceniane będzie poprzez szereg testów funkcjonalnych oraz rezonans magnetyczny. 

Badanie zostanie przeprowadzone w 40 ośrodkach klinicznych w Europie (Włochy, 

Hiszpania, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Belgia i Holandia), Stanach Zjednoczonych 

i Kanadzie. 

 

Kto finansuje te badania? 

Badania kliniczne finansowane są przez przedsiębiorstwo Italfarmaco. 

 

Więcej informacji? 

 www.italfarmaco.com, www.clinicaltrials.gov (NCT01761292 e NCT02851797) 
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GIVINOSTAT dla BMD – Faza 2 
Włochy 

 
 

Givinostat jest inhibitorem deacetylazy histonowej (HDAC), którego działanie uruchamia 

prawidłową kaskadę reakcji wewnątrzkomórkowych umożliwiając odpowiedź na szkody                      

w komórkach mięśniowych poprzez uruchomienie mechanizmu regeneracyjnego. 

 

Jakie są wstępne dane? 

Badania przedkliniczne na myszach z dystrofią wykazały, ze Givinostat pozytywnie wpływa 

na wzrost masy mięśniowej oraz redukuje stan zapalny i zwłóknienie mięśni. Pozytywne 

rezultaty badań przeprowadzonych z udziałem pacjentów z DMD otworzyły drogę do 

objęcia dalszymi badaniami również pacjentów z BMD. 

 

Na jakim etapie jest prowadzone badanie i w jakim celu? 

Badanie fazy 2, randomizowane, podwójnie ślepe, kontrolowane placebo, mające potrwać 

12 miesięcy. Głównym celem badania jest wpływ zażywania Givinostat na strukturę i skład 

tkanki mięśniowej pacjentów z BMD.  Badanie oceni również bezpieczeństwo, tolerancję 

na Givinostat i jego skuteczność. 

 

Kto może wziąć udział w badaniu? 

W badaniu bierze udział 48 pacjentów z BMD w wieku od 18 do 60 lat, poruszających się 

samodzielnie, którzy nie przyjmują innych leków, albo jeśli je przyjmują jest to od co 

najmniej 6 miesięcy w przypadku kortykosteroidów i/lub leków wspomagających układ 

krążenia. 

 

Jak się przeprowadza badanie? 

Pacjenci są losowo przydzieleni do grupy, która otrzyma Givinostat lub placebo 

(odpowiednio w stosunku 2:1) przez okres 12 miesięcy. Badanie przewiduje 

przeprowadzenie dwóch biopsji mięśni: przed rozpoczęciem zażywania leku 

eksperymentalnego i po 12 miesiącach. 

 

Kto finansuje badania i gdzie się odbywają? 

Badanie kliniczne odbywa się w jednym centrum klinicznym we Włoszech (Ospedale 

Maggiore Policlinico di Milano) i jest sponsorowane przez przedsiębiorstwo Italfarmaco  

przy wsparciu otrzymanym od regionu Lombardia w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego                                          

i zatrudnienia”. 

 

Więcej informacji? 

www.italfarmaco.com, www.clinicaltrials.gov (NCT03238235)  
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PAMREVLUMAB (FG-3019) – Faza 2 

Stany Zjednoczone 
 

 

Pamrevlumab, to cząsteczka doświadczalna, która ma zapobiegać zwłóknieniu mięśni. 

Pamrevlumab blokuje działanie czynnika odpowiedzialnego za wzrost tkanki łącznej 

(CTGF), proteiny, która wpływa na zwłóknienie i ogranicza możliwość regeneracji tkanki 

mięśniowej. Badaniami nad Pamrevlumabem zajmuje się amerykańska firma Fibrogen. 

 

Jakie są wstępne dane? 

Potencjał terapeutyczny pamurevlumb dla DMD został poddany ocenie w badaniach 

przedklinicznych prowadzonych na modelu myszy z dystrofia. Wyniki tych badań wykazały 

redukcje uszkodzenia mięśni oraz zwłóknienia tkanki mięśniowej. Badania kliniczne mające 

na celu ocenę bezpieczeństwa stosowania pamrevlumabu u ludzi, zostały przeprowadzone             

z udziałem pacjentów z idiopatycznym włóknieniem płuc oraz rakiem trzustki. Badania te 

wykazały, że cząsteczka jest bezpieczna i dobrze tolerowana. 

 

Na jakim etapie jest prowadzone badanie i w jakim celu? 

Badanie kliniczne fazy 2, typu otwartego, bez placebo. Oprócz bezpieczeństwa, tolerancji                         

i farmakokinetyki badanie obejmuje również skuteczność leczenia poprzez ocenę jego 

wpływu na mięśnie, funkcjonowanie układu oddechowego oraz serca. 

 

Kto może wziąć udział w badaniu? 

W badaniu uczestniczy 22 pacjentów z DMD w wieku powyżej 12 lat, nie poruszający się 

samodzielnie (na wózku inwalidzkim, od co najmniej 5 lat) i przyjmujący regularnie 

kortykosteroidy. 

 

Jak się przeprowadza badanie? 

Każdy pacjent otrzymuje dożylnie dawkę 35 mg/kg leku eksperymentalnego co dwa 

tygodnie, przez okres do 156 tygodni. 

Pierwsze analizy zostaną wykonane po tym, jak pierwszych 10 – 12 uczestników badania 

ukończy rok przyjmowania pamrevlumabu.  

 

Kto finansuje badania i gdzie się odbywają? 

Badanie to jest finansowane przez firmę Fibrogen i odbywa się w Stanach Zjednoczonych. 

 

Więcej informacji? 

www.fibrogen.com, www.clinicaltrials.gov (NCT02606136)  
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HT-100 – Faza   1/2 
Stany Zjednoczone 

 
 

HT-100 (halofuginone hydrobromide) jest to cząsteczka podawana doustnie, która hamuje 

proces zwłóknienia mięśni i stymuluje bezpośrednio regenerację mięśni. 

 

Jakie są wstępne dane? 

Rozwój kliniczny HT-100 dla DMD przeszedł dość długą i skomplikowaną drogę 

spowodowaną kilkoma przerwami w badaniach klinicznych. W lipcu 2013 r. rozpoczęto                

w Stanach Zjednoczonych badanie kliniczne fazy 1/2 u pacjentów z DMD. Jednak pod koniec 

grudnia 2013 r. badanie zostało zawieszone ze względu na toksyczność wysokich dawek                   

HT-100, która ujawniła się w prowadzonym równolegle badaniu na modelu zwierzęcym. 

W czerwcu 2014r. FDA wydała zgodę na wznowienie badania, które po raz kolejny zostało 

zawieszone po śmierci jednego z pacjentów przyjmujących wysoką dawkę HT-100. Z analizy 

wszystkich dostępnych danych z poprzednich badań wykazano, że toksyczność 

eksperymentalnej cząsteczki wynikała z połączenia jej przyjmowania z innym lekiem 

stosowanym w zwalczaniu nudności i wymiotów. 

W 2017 r. Akashi Therapeutics przedstawiła dane z 10-18 miesięcy dotyczące 16 pacjentów 

biorących udział w badaniach klinicznych, które wykazały, że HT-100 zwiększa 

wytrzymałość i siłę mięśni, oraz poprawia funkcjonowanie dróg oddechowych, a także 

pobudza produkcję utrofiny. 

 

Na jakim etapie jest prowadzone badanie i w jakim celu? 

W oparciu o dane zebrane przez Akashi, FDA wyraziła zgodę na wszczęcie nowego badania 

z udziałem pacjentów z DMD z nowym protokołem, w którym wykluczono możliwość 

równoczesnego stosowania leków przeciwwymiotnych oraz przewidującej zmniejszenie 

dawki leku eksperymentalnego. 

Przewidziano badanie fazy 2 (HALO DMD 04) z udziałem u 6 pacjentów, które ma potrwać 

21 dni w celu oceny bezpieczeństwa, tolerancji oraz farmakokinetyki HT-100 przy niskich 

dawkach. Badanie odbędzie się w jednym ośrodku klinicznym w Stanach Zjednoczonych                   

i obejmie preferencyjnie pacjentów, którzy wzięli udział w poprzednim badaniu. 

Jeżeli badanie to się powiedzie, Akashi przejdzie do etapu 2 badania  (HALO-DMD-05), typu 

randomizowanego z grupą kontrolną placebo, trwającego jeden rok, w celu dalszej oceny 

bezpieczeństwa i skuteczności HT-100. 

 

Kto finansuje badania i gdzie się odbywają? 

Badanie kliniczne jest finansowane i prowadzone przez Akashi Therapeutics. Badanie było 

również finansowane przez różne stowarzyszenia pacjentów, w tym PPMD w USA. 

 

Więcej informacji? 

www.akashirx.com  
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CAP-1002 – Faza   1/2 
Stany Zjednoczone 

 
 

CAP-1002 jest innowacyjną terapią z udziałem macierzystych komórek serca pobranych                        

z mięśni serca dawców. Nie jest to klasyczna terapia komórkowa, gdyż podane komórki nie 

wszczepiają się w serce biorcy, ale działają poprzez wydzielanie serii reakcji, które regulują 

ekspresję genów biorących udział w hamowaniu stanu zapalnego i włóknienia komórek 

serca i stymulacją proces ich regeneracji. 

 

Jakie są wstępne dane? 

Terapia z udziałem CAP-1002 została już przetestowana w badaniach klinicznych                                  

z udziałem pacjentów cierpiących na poważne uszkodzenie serca i rezultaty okazały się 

obiecujące. Ponadto terapia została przetestowana na mysim modelu DMD, gdzie 

wykazano poprawę w zakresie funkcjonowania serca. 

 

Na jakim etapie jest prowadzone badanie i w jakim celu? 

Badanie kliniczne z fazy 1/2 pod nazwą HOPE-Duchenne, randomizowane, otwarte, trwało 

rok i jego celem była ocena bezpieczeństwa i tolerancji na terapię podawaną                                                

w jednorazowej, dożylnej dawce pacjentom z DMD dotkniętych kardiomiopatią.  

 

Kto może wziąć udział w badaniu? 

Do badania zrekrutowano 25 pacjentów z kardiomiopatią, powyżej 12 roku życia 

używających wózka inwalidzkiego jak i nie oraz przyjmujących regularnie kortykosteroidy 

(od co najmniej 6 miesięcy).   

 

Jak się przeprowadza badanie? 

13 pacjentów otrzymało CAP-1002, pozostała grupa reprezentowała grupę kontrolną.                          

W listopadzie 2017 r. przedstawiono wyniki badania po 12 miesiącach od podania                         

CAP-1002, które wykazały, że terapia  jest bezpieczna i dobrze tolerowana. 

Zaobserwowano również znaczną poprawę struktury (redukcja masy włóknistej) i działania 

mięśnia serca u pacjentów. Ponadto zaobserwowano także korzystne rezultaty w mięśniach 

szkieletowych powyżej pasa. 

 

Kto finansuje badania i gdzie się odbywają? 

Badanie to jest finansowane przez Capricor Therapeutics i odbywa się w 3 różnych 

ośrodkach klinicznych w Stanach Zjednoczonych. 
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Jakie będą kolejne kroki? 

Kolejne badanie, zwaną HOPE2, rozpoczęto w pierwszym kwartale 2018 r. Badanie typu 

zrandomizowanego, podwójnie ślepe, kontrolowane placebo w celu oceny nowej formuły 

CAP-1002 do podawania ogólnego w celu oceny jego wpływu na działanie mięśni 

szkieletowych i serca. Leczenie systemowe ma umożliwić podawania CAP-1002 

wielokrotnie i w zwiększonych dawkach. Pierwszy pacjent rozpoczął terapię 

eksperymentalną w kwietniu 2018r. 

 
 
Więcej informacji? 
 www.capricor.com, clinicaltrials.gov (NCT02485938) 

  



 

GLOSARIUSZ 
 

Badanie otwarte  (open label): badanie, w którym zarówno pacjent jak i lekarz wiedzą, jaki 

produkt (lub terapia) jest przyjmowany i w jakiej dawce. 

 

Warunkowe zatwierdzenie leku:  opiera się na pozytywnej ocenie korzyści w stosunku do 

ryzyka na podstawie dostępnych danych pochodzących z badań klinicznych, które, choć nie 

zostały jeszcze zakończone, wskazują korzyści z natychmiastowej dostępności leku.                     

Firma wprowadzająca lek do obrotu na podstawie warunkowego zatwierdzenia musi 

przeprowadzić dalsze, potwierdzające badania kliniczne, aby utrzymać lek w obrocie. 

Warunkowe zatwierdzenie jest stosowane wyłącznie w odniesieniu do produktów 

leczniczych, które dotyczą niezaspokojonych potrzeb medycznych, gdzie ważne jest, aby 

pacjenci mieli do niego jak najszybszy dostęp. 

 

CHMP (Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi): Komitet EMA                     

ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi jest odpowiedzialny za ocenę wszystkich 

produktów leczniczych stosowanych u ludzi. 

 

Badanie kontrolowane placebo: badanie z udziałem grupy kontrolnej placebo, to badanie 

z wykorzystaniem substancji, która wygląda i jest podawana tak jak badany produkt 

leczniczy, ale nie zawiera substancji czynnej. W ten sposób sprawdza się czy wyniki badania 

dla danej grupy są związane z działaniem substancji czynnej występującej w badanym 

produkcie, a nie są spowodowane innymi czynnikami. 

 

Badanie podwójnie ślepe: badanie, w którym ani pacjent ani lekarz prowadzący nie wie, 

czy pacjent przyjmuje lek/terapię doświadczalną czy placebo. 

 

Badanie ślepe: badanie, w którym wyłącznie lekarz lub tylko pacjent wie, czy podawany 

jest lek czy podawane jest placebo. 

 

EMA (Europejska Agencja Leków): zapewnia ocenę naukową, nadzór i monitorowanie 

bezpieczeństwa produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych                     

na całym terytorium Unii Europejskiej. 

 

Farmakokinetyka: to dziedzina, która bada sposób, w jaki lek jest „przetwarzany” przez 

organizm. Zajmuje się wchłanianiem, dystrybucją, metabolizmem i wydalaniem leku oraz 

dostępnością biologiczną. 

 

Farmakodynamika: jest gałęzią farmakologii badającą wpływ leku na organizm. 

Farmakodynamika zajmuje się biologicznymi i fizjologicznymi skutkami stosowania leków 

oraz mechanizmami ich działania w organach i na poziomie komórkowym. 

 

 

 

 



 

FDA (Urząd ds. Żywności i Leków): organ zajmujący się oceną nowych leków i terapii                  

i pozwoleniem na wprowadzenie ich do obrotu w Stanach Zjednoczonych Ameryki. 

 

Placebo: substancja podobna do produktu leczniczego, która nie zawiera substancji czynnej 

i dlatego nie ma żadnych działań farmakologicznych (np. tabletka z cukru). 

 

Randomizowane badanie kliniczne:  badanie, w którym pacjentów losowo przydziela się 

do różnych ramion badania. Na przykład w badaniu porównującym nowy lek z placebo każda 

osoba ma taką samą szansę na przydzielenie do grupy otrzymującej placebo lub lek. 

 

6-minute walk test (6-Minutowy Test Marszowy - 6 MWT): definiuje się jako odległość 

pokonaną przez 6 minut bez pomocy osób trzecich lub pomocy ortopedycznych. Jest to test, 

który bada stan mięśni, płuc oraz serca. Test ten jest oparty na standardach 

międzynarodowych i jest wykonywany przy różnych chorobach. W przypadku DMD test ten 

jest wykonywany między innymi w celu oceny skuteczności leków/terapii w badaniach 

klinicznych. 

. 
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