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Toto sdružení se zaměřuje na spolupráci a budování nových vztahů s pracovišti, kde již probíhají 
neuromuskulární klinická hodnocení, a experty na vývoj léčiv.



PROJEKT
Projekt VISION-DMD cílí na klinický 
vývoj léčiva určeného k léčbě vzácného 
onemocnění vamorolone – inovačního 
léčiva podobného steroidům 
navrženého k udržení a zlepšení 
účinnosti glukokortikoidů a ke zlepšení 
membránové stability s omezením 
vedlejších účinků. Je zamýšleno jako 
nová terapie pro všechny pacienty s 
Duchennovou svalovou dystrofií.

VAMOROLONE: AN INNOVATIVE 
STEROID-LIKE INTERVENTION 
FOR DMD

Přípravek vamorolone (také známý pod názvem 
VBP15) obdržel v USA a Evropě za léčbu DMD 
Osvědčení o léčivých přípravcích pro vzácná 
onemocnění (Orphan Drug Designation). 
Přípravek vamorolone je vyvíjen firmou ReveraGen 
Biopharma. Toto léčivo je disociační steroid navržený 
ke zlepšení pozitivních vlastností poskytujících 
účinnost (klinický benefit) a snížení či odstranění 
negativních vlastností způsobujících vedlejší účinky 
a další problémy týkající se bezpečnosti. Firma 
ReveraGen vyvíjí přípravek vamorolone také pro 
další indikace.
 
Přibližně 50 % pacientů má v současné době 
předepsány glukokortikoidy k dennímu užívání. 
Výhodami léčby steroidy je zpomalení progrese 
onemocnění, kontrola sekundárních onemocnění a 
zlepšení kvality života pacientů. Nežádoucí účinky 
bohužel v současné době zabraňují dlouhodobé 
preskripci glukokortikoidů.

O DUCHENNOVĚ SVALOVÉ 
DYSTROFII (DMD)

DMD je velmi závažné vzácné 
onemocnění postihující 1 z 5 000 
narozených chlapců s počátkem 
příznaků obvykle ve věku mezi 2 až 
4 roky. DMD je způsobeno mutací 
v dystrofinovém genu, který je 
zodpovědný za produkci bílkoviny 
dystrofin. Jedná se o progresivní 
chorobu, při které postupně oslabují 
svaly, dokud neztratí veškerou funkci, což 
následně vede k přidruženým potížím 
zahrnujícím srdeční a dýchací problémy. 

V současné době na DMD neexistuje 
žádný lék.

INVESTIČNÍ FILANTROPIE 

VISION-DMD je projekt řízený 
pacientskou organizací a akademickým 
výzkumníkem s financemi na vývoj 
léčiva, který je zaměřen na inovační 
investiční filantropii a je hrazen z 
prostředků pacientské organizace a z 
veřejných investic.

Projekt VISION-DMD bude sloužit jako 
model pro vývoj cenově dostupného 
léčiva na léčbu vzácných onemocnění. 
Cílem je vyvinout cenově dostupný 
obchodní model umožňující snížit 
náklady na léčivo.

INOVAČNÍ LÉČIVO 
PODOBNÉ 
STEROIDŮM
CÍLÍ NA DOSUD NEVYŘEŠENÉ PROBLÉMY 

V rámci tohoto projektu bude proveden 
výzkum na větším počtu inovačních 
výsledků měření, který poslouží k posouzení 
proveditelnosti a klinického významu pro 
užití v budoucích klinických hodnoceních 
zahrnujících následující:

Výzkumné farmakodynamické biomarkery 
pro klinickou bezpečnost a účinnost.

Nové MRI techniky k posouzení změn ve 
svalu v průběhu času.

Studie Mobile Health Band zkoumá 
proveditelnost nositelné zdravotní 
technologie k nahrávání údajů o činnosti.

Nová aplikace pro pacienty, kteří podepsali 
informovaný souhlas, navržená k poskytnutí 
informací o klinickém hodnocení malým 
dětem.

Používaní nového modelu investiční 
filantropie ke zmírnění různých rizik vývoje.

KLINICKÁ HODNOCENÍ VISION-DMD 

FÁZE 2A KLINICKÉ STUDIE 

Posoudit bezpečnost a určit vhodné dávkování. 

Nábor byl dokončen ve čtvrtém čtvrtletí roku 
2017. 

Pokračuje prodlouženou 2a studií.

Další přístup k hodnocenému léčivu díky 
dlouhodobé prodloužené studii.

FÁZE 2B KLINICKÉ STUDIE

Ke zhodnocení bezpečnosti, účinnosti a tolerance 
přípravku vamorolone.

Začátek registrace se očekává v prvním čtvrtletí 
roku 2018.

120 ambulantně docházejících chlapců 
neléčených steroidy trpících onemocněním DMD 
ve věku 4–7 let.

Více než 30 míst hodnocení v 11 zemích (USA, 
Kanada, Velká Británie, Izrael, Austrálie, Švédsko, 
Německo, Itálie, Nizozemsko, Česká republika a 
Belgie).

VÝVOJ PŘÍPRAVKU VAMOROLONE BYL PODPOŘEN:


