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Vamorolon (VBP15) 
Santhera Pharmaceuticals (ReveraGen) 

 . פעיל, סיים גיוס 2bשלב 

A Study to Assess the Efficacy and Safety of Vamorolone in Boys With Duchenne 

Muscular Dystrophy (DMD) 

 מחקר נוכחי  תקציר
 

בשני מינונים,    רנדומלי, סמוי שישווה את הטיפול בתרופה  מחקרזהו  .  להפחתת הדלקת  ת מיועד התרופה  
יכולת אמבולטורית  בעלי  , 7-4בנים בני    - המשתתפים.  ולתרופה ממשפחת הסטרואידים  פלצבו גבוה ונמוך, ל

העיקרי שיוערך    המדד   שבועות  48  משך המחקרדרך הפה.    התרופה תינתן.  הנוטלים סטרואידים באופן קבוע
   Time to Stand Test (TTSTAND)השינוי בתוצאת מבחן יהיה 

 
 הושלם   2מחקר המשך, שלב 

Long-term Extension Study to Assess Vamorolone in Boys With Duchenne 

Muscular Dystrophy (DMD) 

 VBP15-003 Phase -ו  BP15-002 Phase 2aשהשתתפו במחקרים    4-7בגילאי  ילדים עם דושן    השתתפובמחקר  

2a . 
   -תקציר המחקר

] התגובה   פרמודינאמיקהבמינונים שונים להערכת הבטיחות, סבילות,    בתווית פתוחהנערך    2מחקר המשך, שלב  
וחילוף החומרים כולל קשירתה, קליטתה  וה  שבין התרופה לתאי הגוף  Vamotolone  (VBP15  )יעילות של  בתא[ 

 מ"ג לק"ג ליום.  6-ו 2, 0.75, 0.25המינונים: נבדקו פעם ביום בטיפות לפה.  ניתנה. התרופה לאורך זמן
 חודשים  24 היה -משך המחקר

   -מדדי התוצאה 

, השיפור בתפקוד השרירי של הילדים  על פי מספר תופעות הלוואי הקשורות בתרופת המחקרהבטיחות    הוערכה
  BMI))ערך ומידת העלייה במשקל   (TTSTAND) על פי מבחן מעבר לעמידה שלקחו את התרופה לעומת כאלו שלא 

 . Prednisoneסטרואידים אחרת בשם  תלעומת ילדים שהשתמשו בתרופ 
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כן,   כח נכמו  מבחני  התרופה,  של  הפרמודינאמיקה  להערכת  בסרום  שונים  פרמטרים  שרירי    בדקו  תפקוד  שריר, 
 דקות הליכה.  6-ו NSAAקציונאלי נמטר, מבחן ניידות פו 10בבדיקות עליית מדרגות, הליכה/ ריצה ל 

 

  -תוצאות מחקרים קודמים 

מתנדבים בריאים בהם נכלל טווח רחב של ריכוזים: מהנמוך ביותר, עד    84, התרופה נבדקה על  של המחקר  1בשלב  
 המקובלת היום בפרדניזון.    ומז 20הגדולה פי לריכוז המשתווה לכמות 

: עמידות לאינסולין,  כגון  במינון המקסימלי לא נצפו שינויים הקשורים לתופעות הלוואי הנגרמות בשל טיפול בפרדניזון 
 עיכוב ברגנרציה של עצמות, או דיכוי אדרנלי. 

 

 תוצאות הבאות:עיקרי ה, הוצגו 2aי שלב במחקר
   -חודשים 6לאחר 

 הומרולון בסיום התקופה  תכל המשתתפים ביקשו להמשיך בתרופ  -

 הרב הגדול של המשתתפים העלה את מינון התרופה לאחד משני המינונים הגבוהים  -

 ככל שהמינון היה גבוה יותר השיפור שנצפה במדדים השונים היה טוב יותר  -

 (TTSTANDלעמידה )דקות הליכה וזמן מעבד   6נצפה שיפור בבדיקת  -

בבדיקת   - מ  TTSTANDהשיפור  הנמוך  לזמן  הנבדקים  ברב  בדרגת    5-היה  שיפור  על  המצביע  שניות, 
 התפקוד. 

 . השיפר בבדיקות התפקודיות היה דומה לשיפור בנבדקים שלקחו פרידיזון -

 
 חודשים   18לאחר 

 יעילות: 
 מטר.   10הראו שיפור דומה במדדי היעילות לשימוש בסטרואידים לדג' במבחן הליכה ל  -

מ"ג לק"ג. רק בודדים    2מ"ג לק"ג והאחרים ל  6כשני שליש מהנבדקים עלו למינון הגבוה ביותר של   -
 . נשארו/ ירדו למינונים הנמוכים

 בטיחות:
 . לא היו תופעות לוואי חמורות -

ס - של  הלוואי  לתופעות  הגובה   -טרואידיםבהתייחס  באחוזון  שיפור  הראו  מהספרות  למידע  בהשוואה 
מדיווחים קודמים בספרות באוכלוסיות   7.04-ו  11.4-לעומת ירידה במדד זה של כ    2.69ביחס לגיל של  

 שהשתמשו בסטרואידים מקובלים אחרים.  

סינדרום  מיני  סת  כמו כן, בדיווח הסובייקטיבי של הרופא המטפל דווח על פחות עלייה במשקל, שיעור,
 קושינג ושינויים התנהגותיים.


