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Sarepta Therapeutics  اعالم کرد کهFDA یمتحده برا االتیا 

 Sarepta ی، ژن درمانSRP-9001 یبرا کیولوژیدرخواست مجوز ب

 الویت دوشن، یعضالن یستروفیمبتال به دافراد  ییدرمان سرپا یبرا

 را اعطا کرده است.و ثبت  یبررس

 

SRP-9001 که دائمی  بالقوه درمان کیدوشن است،  یبرا یژن درمان نیاول

 یکوتاه شده عملکرد نیستروفید کیبا ارائه  DMD یا نهیدرمان علت زم یبرا

 شده است. یبه عضله طراح

 

 Sarepta -- (GLOBE NEWSWIRE) 2022نوامبر  28ماساچوست،  ج،یکمبر

Therapeutics, Inc (NASDAQ:SRPT)یماریب یبرافرد محور  یدر پزشک شروی، پ 

درخواست  ( (FDAمتحده  االتیا ینادر، امروز اعالم کرد که سازمان غذا و دارو یها

 SRP-9001 عیسر دییاکه به دنبال ت رفتیشرکت را پذ ( (BLA کیولوژیمجوز ب

(delandistrogene moxeparvovec) یستروفید بهمبتال افراد   ییدرمان سرپا یبرا 

 بود. دوشن  یعضالن

SRP-9001  توسطFDA، 29 یاقدام نظارت خیبا تار may 2023  ، و ثبت  یبررساولویت

 کرده است. افتیرا در

 

 گفت:  Sarepta Therapeutics ییاجرا ریو مد سیرئ نگرام،یا داگ

 لیتشک یبرا SRP-9001 یرا برا FDA BLA Sarepta میکه اعالم کن میما خوشحال»

 است.  رفتهیپذ تیاولو یپرونده و بررس

و عملکرد  هاچهیکشنده است که ماه شهیو هم کنندهبیتخر رحمانهیب یماریب کیدوشن 

همراه با  ع،یسر دییتا یما برا BLA. ارسال دهدیو روزانه از دست م عتکودکان را هر سا

در تالش  یمهم ارینقطه عطف بس ،یپرونده و بررس لیتشک یبرا BLAاز آن  FDA رشیپذ



دوشن مشتاقانه  مارانیب یبرا یدهنده زندگ رییبالقوه تغ یژن درمان کی جادیا یما برا

 .شود  یبررس ندیفرآ قیاز طر FDAتا کار با  میمنتظر

 

SRP-9001 که با مشارکت دوشن است  یبرا یقاتیتحق یژن درمان کیRoche  افتهیتوسعه 

 است. 

 یم نیستروفیشود که منجر به کمبود د یمشخص م نیستروفیجهش در ژن د کیدوشن با 

 .کند یعضله در غشاء عمل م یبرا ریضربه گ کیشود که به عنوان 

 SRP-9001 شده است که  یبه عضله طراح یدوشن با ارائه ژن یبیدرمان علت تقر یبرا

 کند.  یرا کد م نیستروفید یشکل کوتاه شده و عملکرد

و  یاثربخش یشامل داده ها SRP-9001 یبرا BLA ،ینیبال شیاز شواهد پ یعالوه بر انبوه

شود(، و  یشناخته م ENDEAVORبه عنوان  نیهمچن( SRP-9001-103از مطالعه  یمنیا

 بود.  SRP-9001و  SRP-9001-101از مطالعات  نیهمچن

را با  یعملکرد جیکه نتا ینیسه مطالعه بال نیدر ا کپارچهی لیو تحل هیتجز کی، و 102-

 . کندیم سهیمقا ( (EC شیگرا ازیدار با امتوزن یکنترل خارج کی

 یرا در مقاطع زمان یمثبت جینتا SRP-9001تحت درمان،  ماریب 80از  شیب ینیبال جیدر نتا

که  نیدو و تا چهار سال پس از درمان، نشان داده است، عالوه بر ا ک،یمتعدد، از جمله 

 .دهدیرا نشان م یثابت یمنیا هینما

 

 SRP-9001-103 ،SRP-9001و  SRP-9001-101 ،SRP-9001-102بر مطالعات  عالوه

دوسوکور،  ،یتصادف ،یدارونما جهان کی، (SRP-9001-301مطالعه ) EMBARKدر  زین

 مورد مطالعه قرار گرفته است.

 نیسن نیدوشن ب مبتال به شرکت کننده 125که  SRP-9001کنترل شده  ینیبال ییکارآزما - 

 کرده است. وارد مطالعه سال را  7تا  4

EMBARK ثبت نام شده است.  2023سال  انیمورد انتظار تا پا جیبه طور کامل با نتا 

Sarepta EMBARK یبرا یابیپس از بازار یدییتا ییرا به عنوان کارآزما SRP- شنهادیپ 

 کرده است.



 

 SRP-9001 (delandistrogene moxeparvovec) درباره

SRP-9001 (delandistrogene moxeparvovec) است  یقاتیدرمان انتقال ژن تحق کی

 یعملکرد یهدفمند اجزا دیتول یبرا یبافت عضالنبه  SRP-9001 لیتحو یکه برا

 در نظر گرفته شده است.  نیستروفید

Sarepta یجهان دیمسئول توسعه و تول SRP-9001  است و قصد داردSRP-9001  را پس

 کند.  یساز یتجار FDA هیدییتا افتیاز در

 یحضور تجار ،یجهان یکرد تا دسترس یهمکار Sareptaبا  Roche، 2019در دسامبر 

 بیترک Duchenne یبرا Sarepta یژن درمانرا با نامزد  Roche یو تخصص نظارت

 بخشد. عیمتحده را تسر االتیخارج از ا مارانیب یبرا SRP-9001به  یکند تا دسترس

 

 دوشن یعضالن یستروفیدرباره د

کشنده و نادر  یعضالن یعصب یکیژنت یماریب کی ( (DMDدوشن  یعضالن یستروفید

 ینوزاد پسر در سراسر جهان رخ م 5000تا  3500نوزاد از هر  کیدر  با  یاست که تقر

 دهد.

 DMD  یرا کد م نیستروفیشود که دستورالعمل د یم جادیا یجهش در ژن ای رییتغدر اثر 

 کند. 

  شود. یو کودکان نوپا ظاهر م دانمعموال در نوزا DMDعالئم 

 ایمانند مشکل در راه رفتن، باال رفتن از پله ها  یرشد یرهایتاخکودکان مبتال ممکن است 

 یدر اندام تحتان یضعف عضالن ،یماریب شرفتیاز حالت نشسته را تجربه کنند. با پ ستادنیا

 کند. یم تیسرا ینواح ریبه بازوها و سا

دارند و  ازیچرخدار ن یخود به استفاده تمام وقت از صندل یوجوانن لیدر اوا مارانیاکثر ب 

 سیمانند استفاده از سرو یروزمره زندگ یها تیانجام مستقل فعال ییتوانا جیسپس به تدر

 دهند.  یرا از دست م هیحمام کردن و تغذ ،یبهداشت

 تیبه حما ازین یاختالل عملکرد عضالت تنفس لیبه دلدر تنفس  یدشوار شیافزا ت،یدر نها

 شود. یقلب ییتواند منجر به نارسا یم یو اختالل عملکرد قلبدارد  هیتهو



 

 یماریب میتسل یسالگ ستیبمعموال  در  مارانیاست و ب کشنده یبه طور جهان تیوضع نیا 

 شوند. یم

 

 Sarepta Therapeutics درباره

Sarepta  است: یفور تیمامور کیدر 

را کوتاه  ندهیو آ کندیم رانیرا و یکه زندگ ینادر یهایماریب یبرافرد محور  یپزشک

 . کندیم

کمربند اندام  یعضالن یستروفیو د ( (DMDدوشن  یعضالن یستروفید نهیما در زم

LGMD) ) برنامه در مراحل مختلف  40از  شیو در حال حاضر ب میدار یمقام رهبر

 . میتوسعه دار

و  RNA ،یژن درمان نهیدر زم یچند پلتفرمفرد محور   یگسترده ما توسط پزشکتحقیقات 

 شود.  یم تیژن هدا شیرایو

 تر،ییما را در تو ای دیمراجعه کن www.sarepta.comلطفا  به  شتر،یاطالعات ب یبرا

 .دیدنبال کن سبوکیو ف نستاگرامیا ن،ینکدیل

 

 

 نگر ندهیآ یها هیانیب

 نگر" است.  ندهیآ یها هیانی"ب یحاو یمطبوعات هیانیب نیا

 ینگر تلق ندهیممکن است به عنوان اظهارات آ ستین یخیتار تیواقع هیانیکه ب یهر اظهارات

ممکن »، «اراده»، «انتظار» ،«یزیبرنامه ر» ،«ینیب شیپ»، «باور»مانند  یشود. کلمات

 هستند.  لیقب نیاز ا یو عبارات «کنمم»، «بالقوه»، «نگاه»، «آماده» ،«تین»، «است

 است.  SRP-9001بالقوه  یاینگر شامل اظهارات مربوط به مزا ندهیارات آاظه نیا

 عیدوشن در سر مارانیبه ب یدهنده زندگ رییبالقوه تغ یژن درمان کیارائه  یتالش ما برا

 زمان ممکن. نیتر



 ندیفرآ قیاز طر FDAبا  یهمکار ی؛ برنامه ما برا2023 یم 29 یاقدام نظارت خیتار 

به عنوان  SRP-9001-301مطالعه   EMBARKاست که مطالعه  نیو انتظار ما ا ؛یبررس

به  2023سال  انیعمل کند و تا پا SRP-9001 یبرا یابیپس از بازار یدییتا شیآزما

 .میکن دایدست پ یجینتا

 

از آنها خارج از  یاریاست که بس ییها تینگر شامل خطرات و عدم قطع ندهیاظهارات آ نیا

 کنترل ما هستند. 

 ماتیمقررات و تصم یاحتمال ریاست: تأث ریعوامل خطر شناخته شده شامل موارد ز

 یتوسعه نامزدها نیبر تجارت ما، و همچن ینظارت یآژانس ها ریو سا FDA ینظارت

 ما. یو قرارداد یمال تمحصول ما و تعهدا

به نقاط  دنیاز جمله رس م،یخود را اجرا کن یها و اهداف تجاربرنامه میکه ممکن است نتوان 

 ،ینیتوسعه بال یهاشده، برنامه یزیربرنامه ایمورد انتظار  یو جدول زمان یعطف نظارت

است  ممکناز آنها  یمختلف، که برخ لیمحصول خود به بازار، به دال یو ارائه نامزدها

منابع شرکت،  ریو سا یمنابع مال یاحتمال یهاتیخارج از کنترل ما، از جمله محدود

 ،ینظارت ماتیرفع نشود، تصم ای ینیبشیکه ممکن است به موقع پ یدیتول یهاتیمحدود

متحده در رابطه  االتیا یاداره ثبت اختراع و عالئم تجار ماتیآژانس، مانند تصم ایدادگاه 

؛ COVID-19 ریدهند و همه گ یمحصول ما را پوشش م یکه نامزدها ییبا به پتنت ها

 کیاگر بر اساس  ژهیوبه ه،یاول ینیبال یهاشیو آزما ینیبال شیپ یهاییدر کارآزما تیموفق

 موفق خواهند بود.  یبعد ینیبال یهاشیکه آزما کندینم نیباشد، تضم مارینمونه کوچک ب

 

 ییکارا ای یمنیا یپارامترها یابیارز یکه برا یمختلف یها، مفروضات و کاربردهاروش

اگر  یرا به همراه داشته باشد، و حت یمتفاوت یآمار جیممکن است نتا میکنیخاص استفاده م

محصول ما مثبت  ینامزدها ینیبال یهاشیاز آزما شدهیآورجمع یهاکه داده میمعتقد باش

 نباشد. یتوسط شرکت کاف دییتأ دییتأ یها ممکن است براداده نیاست، ا

 

 FDA عوامل شده تحت عنوان " ییو آن خطرات شناسا ؛یجهان یمقامات نظارت ریسا ای

 31به  یسال منته یبرا K-10در مورد فرم  Sareptaگزارش ساالنه  نیدتریدر جدخطر" 

بورس و اوراق  ونیسیارائه شده در کم Q-10فرم  یگزارش فصل نی، و آخر2021دسامبر 



شده است و شما  هیکه توسط شرکت ته SEC یپرونده ها ریسا نیو همچن (SEC)بهادار 

 .دیکن یآنها را بررس دیشو یم قیتشو

 

 یمعامالت متیو ق اتیعمل جیتواند بر تجارت شرکت، نتا یفوق م یها سکیاز ر کی هر

که  ییهاتیخطرات و عدم قطع قیشرح دق یبگذارد. برا یمنف ریسارپتا تأث یسهام عاد

Sarepta یهاکه پرونده دیشویم قیبا آن مواجه است، تشو SEC شده توسط  هیتهSarepta 

 . دیکن یرا بررس
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