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 دوباره آغاز شده است DMD یژن درمان یبرا هیپرونده اول لیتشک دیگو یسارپتا م

 

 

 

دوشن  یعضالن یستروفید یخود برا SRP-9001 یژن درمان عیسر دییتأ یبرا FDAارائه پرونده به  یجسورانه برا یسارپتا با طرح

(DMD   )رود. یم شیبه پ 2023با هدف ارائه آن در حدود اواسط سال  نده،یدر چند ماه آ 

قبالً گفته بود که قصد دارد  -را در بازار دارد  DMD یبرا تیضد حساس یکه در حال حاضر سه دارو -متحده  االتیا یوتکنولوژیب

 آن است. یبرنامه ها عینشان دهنده تسر دیاعالم جد نیبنابرا ندازد،یب قیبه تعو 2023برنامه را تا سال  نیا

 

Sarepta یگزارش کرد که داده ها هیشات در ماه ژوئ کیبه روز شده را با درمان با  ینیبال ییکارآزما جینتا SRP-9001 

(delandistrogene moxeparvovec) آن را پس از  یمنیدر مورد ا ینگران نیکرد، اما همچن تیو دوام تقو یرا از نظر اثربخش

 آن ثبت نام کردند. ENDEAVORدر مطالعه  ماریب 38داد.  شیموارد افزا نیا زا یکیدر  تیوکاردیم یمورد جد کیمشاهده 

 

کند که در  یرا کد م نیستروفید نیاز پروتئ یشکل کوتاه شده ا - Solid Biosciencesو  Pfizer یمانند رقبا - Sarepta یدرمان ژن

 افتد. یوجود دارد که عمدتاً در مردان اتفاق م Xتبط با مر یعضالن لیتحل یماریمبتال به ب مارانیب

 

دو سال گذشته که در  یط یبه دنبال الگو افت،ی شیدرصد افزا 8خبر، حدود  نیدر سارپتا در آستانه آخر هفته پس از اعالم ا سهام

 است. افتهیو کاهش  افتهی شی، سهام به شدت افزاSRP-9001در مورد  ینظارت یهایروزرسانواکنش به به

 



است که  FDAاز "بازخورد  یارائه پرونده ناش یبرا میماساچوست، گفت که تصم ج،یکمبر یوتکنولوژیب ییاجرا ریمد نگرام،یا داگ

 .میکرد افتی" برنامه درقیکامل و عم یما پس از بررس

 ."ابدیادامه  2023اول سال  مهیکه امسال شروع شود و تا ن میمشترک هست یاو افزود: "ما مشتاقانه منتظر بررس

 

Sarepta اینشان نداده است که آ FDA ایدهد  لینظرات متخصص در مورد برنامه تشک افتیدر یرا برا یمشورت تهیقصد دارد کم 

در مورد  ریاخ یو عالمت سوال ها DMD یبرا یژن درمان نیشدن به اول لیتبد یدر حال رقابت برا نکهیاما با توجه به ا ر،یخ

 رسد. یآن است، به نظر م یمنیا

 

 یدرمان دیبا استروئ یثبت نام کرده بود تا حد ENDEAVORکه در  یساله ا 11مشاهده شده در پسر  تیوکاردیکه مورد م یحال در

به  - ندازدیب قیدق یاست به داده ها نگاه لیاحتماالً ما FDAبگذارد،  ریبر عملکرد قلب تأث دیرس یحل شد و به نظر نم یدیداخل ور

 در سال گذشته گزارش شد. ماریب کیدر  یبود که در آن ضعف عضالن یگریمورد د دنبالکه به  لیدل نیبه ا ژهیو

 

 ینیمشاهده شده است و منجر به توقف موقت مطالعه بال DMD Pfizer یژن درمان یدایبا کاند زین تیوکاردیمورد کشنده از م کی

 شد.

 

باشد که با استفاده  ییهایدرمانژن یبرا یخطر کالس کیممکن است  تیوکاردیم ایو/ یوجود دارد که ضعف عضالن ییهایزنگمانه

عوامل خطر  ییخطر را با شناسا نیا توانیم ایآ مینیو کار ادامه دارد تا بب شوند،یارائه م (AAVمرتبط با آدنو ) روسیو یهااز ناقل

 رانهیشگیپ یا. درمان هریا خیکاهش داد  یکیژنت

 

بود  -ساله  7تا  4 یآزمودن 20در  - ییکارآزما 1از گروه  هیژوئ یروزرسانبه یسرفصل بازخوان م،یرا کنار بگذار یمنیا مالحظات

را نشان داد. (  یازیامت 3.8 یبهبود قابل توجه (NSAA) یستاره شمال ییسرپا یابیسال در ارز کیبا گروه کنترل در  سهیکه در مقا

 کنترل همسان. روهبا گ سهیدر مقا اسیمق

زمان باال رفتن از چهار پله، و تست  ،یمتر 10 یدو/یروادهیهمراه بود که شامل زمان بلند شدن، تست پ یبا بهبود اقدامات نیا

مراقبان و  ماران،یب یبرا یماریب شرفتیبر پ ریباعث تأث تواندیاست که م بارهکیانداز درمان و چشم یمتر 100 یدو/یروادهیپ

 بود. خواهدپزشکان آنها قانع کننده 

 

 .دزددیم زانشانیها را ذره ذره از خانواده و عزو آن دزددیکودکان را م یهاچهیدوشن روزانه و هر ساعت ماه»گفت:  نگرامیا

 

جامعه  ازیاست که به شدت مورد ن ییها تیسازنده، حرکت با فور ینظارت یو بحث ها قیعلم دق تیافزود: "هدف ما با هدا او

 است." مارانیب

 

Sarepta شیدر حال حاضر در حال آزما SRP-9001  در مطالعهEMBARK  120کنترل شده با دارونما است، که هدف آن ثبت نام 

تواند  یبه طور بالقوه م نیمطالعه شود. ا 2023دوم سال  مهیچهار تا هفت است و قرار است در ن نیدر سن DMDپسر مبتال به 

 .دیده شیرا، در صورت اعطا، افزا SRP-9001شده  عیتسر دیت باشد. تائیحما یبرا ازیمورد ن یدییتا ییکارآزما

 



 Amondys 45و  Sarepta - Exondys 51 (eteplirsen) ،Vyondys 53 (golodirsen)رد اگزون  DMD یکنون یهادرمان

(casimersen) - دییمورد تا نیهمچن FDA اند و تا کنون شده عیتسرSarepta نکرده است. لیرا تکم یدییتا یهاشیآزما 

 

 کنند. یکار م DMD مارانیسوم ب کیبار در هفته داشتند و فقط در حدود  کی یدیبه دوز ور ازیسه دارو ن نیا
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