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4053)-4045/SRP-ESSENCE (CASIMERSEN/ VYONDYS; SRP 

Sarepta Therapeutics 

 . מגייס 3שלב 

Study of SRP-4045 and SRP-4053 in DMD Patients (ESSENCE) 

 
   -מחקר נוכחי תקציר

מיועדות אקסון    התרופות  על  לדילוג  מתאים  באקסון,  חסר  על  או  Casimersen)  45לדילוג   )53  
Vyondys/Golodirsen  .רנדומלי, סמוי שישווה את הטיפול בתרופה לפלצבו.    זהו מחקר( ויצירת דיסטרופין קצר יותר

בעירוי תוך    התרופה תינתןבעלי יכולת אמבולטורית הנוטלים סטרואידים באופן קבוע    13-7בנים בני    -המשתתפים
שבועות נוספים.    48שבועות. למחקר יהיה מחקר המשך שמשכו יהיה    96  משך המחקר ורידי, בתדירות שבועית.  

העיקרי  המדד  במחקר ההמשך יקבלו כל המשתתפים את תרופת המחקר )בהתאם למוטציה הספציפית שלהם(.  
 דקות הליכה. 6שיוערך יהיה השינוי בתוצאת מבחן 

 

   תוצאות ביניים ומחקרים קודמים 

 הוצגו עיקרי התוצאות הבאות: exon skipping 53, 2שלב  Golodirsenבמחקר  

 בטיחות:

 בכל הנבדקים היה דיווח על תופעות לוואי אך רובן לא חמורות ולא קשורות לתרופת המחקר  ●

 חולים דיווחו על תופעת לוואי חמורה שלא הייתה קשורה לתרופת המחקר  4 ●

 זה.  רגישות לתרופה הופיעה לרב כפריחה בלבד ולא היו תופעות לוואי חריגות בהיבט   ●

 אף מטופל לא הפסיק את השתתפותו במחקר בגלל תופעות לוואי ●

 

 יעילות: 

 בתחילת המחקר   0.095אחוז מהנורמה לעומת  1.019נצפתה עלייה ברמות הדיסטרופין ל  48בשבוע  ●

 18.95%בנקודת ההתחלה ל  2.59( מ exon skippingכמו כן, נצפתה עלייה ברמות ה'דילוג' על אקסון )  ●

 שבועות  48לאחר 
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 הוצגו עיקרי התוצאות הבאות:  Exon skipping 45, 3שלב  CASIMERSENבמחקר 

 יעילות:

בשבוע   ● ביניים  ל  48בתוצאות  הדיסטרופין  ברמת  עלייה  נמצאה  שריר  בביופסיית  מהנורמלי    1.73%  -, 
הביקורת  היה מובהק סטטיסטי בקב' המחקר לעומת קבוצת  זה  שינוי   .בבדיקת הבסיס  0.92%בהשוואה ל  

 שקיבלה פלצבו 

 exon-skipping  -רמת העלייה ב  גם  נבדקה  )שקיבלו את תרופת המחקר(  טיפולהילדים מתוך קבוצת    22-ב ●

mRNA תגובה ברמת ה  100% ה ששיקפה ינצפתה עלי. בכולםmRNA. 

 העלייה בדילוג על אקסון וביטוי הדיסטרופיןן נמצא קשר מובהק סטטיסטי בי ●

 


