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Gvinostat (Epidys) 

Italfarmaco 
 . פעיל, סיים גיוס 3שלב חולי דושן אמבולטורים, 

Clinical Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Givinostat in Ambulant 

Patients With Duchenne Muscular Dystrophy 

 3מחקר שלב  תקציר
והתפשטות    תמיועד התרופה   הדלקת  ולהפחתת  שריר  תאי  התחדשות  בשריריםהלשיפור  זהו  .  פיברוזיס 

וחצי יוכלו המשתתפים    .(2:1)יחס    פלצבו ל  רנדומלי, סמוי שישווה את הטיפול בתרופה   מחקר לאחר שנה 
יכולת אמבולטורית הנוטלים  בעלי , 17-6בנים בני  -המשתתפיםבקבוצת הפלצבו לקבל את תרופת המחקר.  

בתמיסה דרך   התרופה תינתן קבוצות על פי שימוש בסטרואידים הנבדקים יחולקו ל. דים באופן קבועסטרואי
 .  מדרגות  4בתוצאת בדיקת טיפוס  העיקרי שיוערך יהיה    המדד   חודשים.  18  משך המחקרהפה פעמיים ביום.  

 

 

 מחקרים נוספים 

term Safety and Tolerability Study-LongGivinostat in Duchenne's muscular Dystrophy  

 בתווית פתוחה   מחקר •
 הערכת היעילות הבטיחות והסבילות לטווח ארוך של התרופה בחולי דושן  -מטרה •
 Givinostatנבדקים שהשלימו מחקרים קודמים בתרופה  יגויסוגיוס פעיל ע"פ הזמנה.  -גיוס •
 , ללא מגבלה על יכולת הליכהשנים ומעלה 7נבדקים בני  יגויסו •
 המינון ההתחלתי יהיה זהה למינון שניתן בסיום המחק הקודם  •
יבוצע ניטור קבוע אחר טסיות למטרות בטיחות וכן יקבעו קריטריונים ספציפיים בגינם יש להפסיק באופן  •

 קבוע או זמני את מתן התרופה ויבוצעו התאמות במינון בהתאם
 נבדקים  100 -ר משתתפים משוערמספ  •
 לקח דרך הפה פעמיים ביום יהתרופה ת •
 מדד התוצאה העיקרי יהיה מספר תופעות הלוואי •
 זמן מעקב של כשנה  •

 
 תוצאות מחקרים קודמים 

 כולל טיפול במחלות נוספות שאינן דושן/בקר(  מטופלים 500)מעל  -בטיחות
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בטן,   - כאבי  ירידה ברמת הטסיות,  בעיקר  וכללו  בדרגת חומרה קלה   תופעות הלוואי שהופיעו היו 
 .  םטריגליצרידישלשולים והקאות ועלייה ברמות 

 - יעילות
 הראו עלייה בקוטר סיב שריר וברגנרציה, ירידה בנזק ברקמה, ברקמה הפיברוטית ושומן  -

 נצפתה האטה בהתקדמות המחלה בהשוואה לנתונים קודמים   MRIב  -

)לגיל    Givinostatלקיחת התרופה   - איבוד ההליכה  את  סטרואידים עכבה  לעומת   15.2ביחד עם 
 ( 13.5מחקר קודם בו גיל איבוד ההליכה היה 

ריאה - ירידה של    -תפקודי  ב    FVCב    2.3%הראו  של    PEFוהתייצבות  ירידה  ביכולת   4-6%לעומת 
 די הריאה המתוארת בספרות  תפקו

 
 

 

 


