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 1 maja 2019 r. 
Szanowni Liderzy społeczności pacjentów cierpiących na XLMTM! 

We wrześniu 2017 r. rozpoczęła się faza 1/2 badania klinicznego ASPIRO nad stosowaniem eksperymentalnego 
kandydata na produkt do terapii genowej u chłopców cierpiących na miopatię miotubularną sprzężoną z 
chromosomem X (X-Linked Myotubular Myopathy, XLMTM). Od tego czasu przedstawiliśmy członkom społeczności 
niektóre wstępne ustalenia z tego badania klinicznego. Dzisiaj przekazano podmiotom świadczącym opiekę zdrowotną 
dodatkowe informacje podczas ważnej 22. dorocznej konferencji medycznej i naukowej Amerykańskiego Towarzystwa 
Terapii Genowej i Komórkowej, która odbyła się w Waszyngtonie. Wydano również komunikat prasowy. Komunikat 
prasowy i materiały do prezentacji można znaleźć w sekcji Investors + Media na naszej stronie internetowej 
www.audentestx.com. 
 
Kierujemy do Państwa ten list jako wyraz naszego zobowiązania do prowadzenia stałej, otwartej komunikacji ze 
liderami pacjentów społeczności pacjentów cierpiących na XLMTM. Mając na uwadze znaczne zainteresowanie 
wczesnymi ustaleniami badania ASPIRO, dostrzegamy potrzebę zapewnienia przejrzystości informacji, kiedy stają się 
one publicznie dostępne. Z tego powodu chcieliśmy odpowiedzieć na kilka pytań i przedstawić kontekst komunikatu 
prasowego i wydanych dzisiaj materiałów.  
 
Informacje przedstawione dzisiaj, 1 maja 2019 r., oparte są na danych zebranych na dzień 8 kwietnia 2019 r. 
 
Jakie są cele fazy 1/2 badania klinicznego ASPIRO dotyczącego eksperymentalnej terapii genowej? 

• Określenie bezpieczeństwa kandydata na eksperymentalny produkt do terapii genowej. 
• Ustalenie, czy kandydat na eksperymentalny produkt do terapii genowej pomoże w skutecznym długotrwałym 

wytwarzaniu miotubul, czyli białek, których u pacjentów z XLMTM brakuje albo są one uszkodzone.  
• Określenie odpowiedniej ilości albo optymalnej dawki kandydata na eksperymentalny produkt do terapii 

genowej. 
 
Ilu uczestników otrzymało dawkę lub zostało przydzielonych losowo do grupy kontrolnej z opóźnionym 
leczeniem w fazie 1/2 badania klinicznego ASPIRO? 

• Dziewięciu (9) uczestników otrzymało dawkę kandydata na eksperymentalny produkt do terapii genowej.  
o Sześciu (6) uczestników otrzymało eksperymentalny produkt na poziomie pierwszej dawki w kohorcie 

1. 
o Trzech (3) uczestników otrzymało eksperymentalny produkt na poziomie drugiej dawki w kohorcie 2. 

• Dwóch (2) uczestników zostało przydzielonych losowo do grupy kontrolnej z opóźnionym leczeniem tego 
badania klinicznego (po jednym w każdej kohorcie), co oznacza, że otrzymają oni jeszcze optymalną dawkę 
(jaka nie została jeszcze ustalona) kandydata na eksperymentalny produkt do terapii genowej na dalszym 
etapie badania klinicznego. 

 
Jakie są wczesne, dotychczasowe ustalenia z prowadzonego badania klinicznego?  
 
Prosimy odnieść się do komunikatu prasowego i materiałów prezentacyjnych, aby zapoznać się z dotychczasowymi 
ustaleniami, które dzisiaj opisaliśmy. 
 
Prosimy mieć na uwadze, że: 

• Nie możemy wyciągać żadnych wiążących wniosków z ustaleń czynionych w prowadzonym badaniu klinicznym, 
dopóki wszyscy uczestnicy badania nie przyjmą eksperymentalnego produktu i nie zostaną poddani stosownej 
ocenie za cały okres trwania badania oraz nie zostaną zebrane i przeanalizowane wszystkie dane. 
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• Jak tylko badanie zostanie zakończone i dane przeanalizowane, dostępne dla społeczności staną się bardziej 
szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa i skuteczności stosowania tego kandydata na 
eksperymentalny produkt do terapii genowej. 

 
Ważne jest, aby zrozumieć, że organy regulacyjne nie zatwierdziły kandydata na eksperymentalny  

produkt do terapii genowej Audentes jako bezpiecznego lub skutecznego, ponieważ nadal przechodzi on formalną 
ocenę w ramach badań klinicznych. 

Eksperymentalny produkt do terapii genowej nie jest zatwierdzony do sprzedaży komercyjnej i jest używany tylko 
w warunkach badania klinicznego. 

 
Jakie są dalsze etapy fazy 1/2 badania klinicznego ASPIRO dotyczącego eksperymentalnej terapii genowej? 

• Badanie kliniczne ASPIRO realizowane jest obecnie w ośrodkach badawczych zlokalizowanych zarówno w 
Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, jak i w Europie. 

• Wybór optymalnej dawki w badaniu klinicznym ASPIRO planowany na drugi kwartał 2019 roku. 
• Dalsze interakcje z amerykańską Agencją ds. Żywności i Leków (FDA) i Europejskim Stowarzyszeniem Leków 

(EMA) planowane są w trzecim kwartale 2019 r. 
o Audentes planuje przedstawić tę najnowszą aktualizację danych i uzyskać dalsze dostosowanie w 

zakresie ścieżki składania wniosku o licencję dla kandydata na eksperymentalny produkt do terapii 
genowej w Stanach Zjednoczonych i Europie 
 

Kiedy będzie miała miejsce kolejna publikacja ustaleń badania klinicznego ASPIRO? 

• Audentes zazwyczaj przedstawia aktualizacje podczas wiodących konferencji naukowych. Chociaż nie znamy 
dokładnej daty kolejnej takiej prezentacji, informacji, mamy w planach przekazywanie pacjentom i członkom 
społeczności naukowej aktualnych informacji na temat postępów czynionych w zakresie badania ASPIRO w 
oparciu o publikacje prasowe, rozmowy konferencyjne i fora naukowe. 

 
Czy w dalszym ciągu trwa nabór uczestników do badania klinicznego ASPIRO? 

• Tak, obecnie trwa włączanie pacjentów do badania przez ASPIRO. 
• Każdy ośrodek badania klinicznego prowadzi listę oczekujących, zarządzaną dla pacjentów zainteresowanych 

wzięciem udziału w badaniach klinicznych Ośrodki te nadal oceniają potencjalnych pacjentów na tych listach 
oczekujących w oparciu o kryteria protokołu oraz w przypadku, gdy zaistnieje potrzeba włączenia większej 
liczby pacjentów do badań klinicznych jeśli będą tego wymagały organy regulacyjne. 

• Oprócz kryteriów włączenia/wyłączenia wymienionych na stronie clinicaltrials.gov, każdy ośrodek badania 
klinicznego może rozważać dodatkowe czynniki, takie jak możliwości danego ośrodka. Ogólna liczba 
pacjentów w badaniu klinicznym jest również ograniczona. 

Gdzie można znaleźć ogólne informacje na temat badań klinicznych? 

• USA: Prosimy odwiedzić stronę ClinicalTrials.gov i wpisać hasło „ASPIRO”. 
o https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03199469?term=aspiro&rank=1 

• Europa: Prosimy odwiedzić Rejestr Badań Klinicznych UE na stronie www.clinicaltrialsregister.eu i wpisać hasło 
„ASPIRO”. 

o https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2017-000876-27/DE  
 

Chcielibyśmy prosić o dalszą współpracę mającą na celu umożliwienie społeczności XLMTM zrozumienia 
konieczności powstrzymania się od jakichkolwiek dyskusji (w tym z użyciem mediów społecznościowych, 
mediów, forów internetowych, telefonu lub komunikacji personalnej) na temat ewentualnych postępów 

czynionych przez dzieci uczestniczące w badaniu ASPIRO, podczas gdy badanie kliniczne jest ciągle w toku. 
Dotyczy to przyjaciół, członków rodziny i grup pacjentów. Prosimy o powstrzymanie się od pytania rodziców 

dzieci biorących udział w badaniu klinicznym ASPIRO o informacje dotyczące stanu zdrowia ich dzieci w czasie 
trwania badania. Ma to kluczowe znaczenie dla zachowania integralności danych pochodzących z badania.  
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Mamy nadzieję, że wykażemy bezpieczeństwo i skuteczność kandydata na eksperymentalny produkt do terapii 

genowej w celu spełnienia wymogów stawianych przez urzędy regulacyjne, aby jak najwięcej dzieci i rodzin 
dotkniętych XLMTM mogło w możliwie jak najkrótszym czasie zacząć czerpać z niego korzyści. Wykonamy to najlepiej 

prowadząc ściśle kontrolowane i naukowo zdyscyplinowane badanie kliniczne, i w celu zapewnienia takiego przebiegu 
prac potrzebujemy Państwa pomocy. 

 
Mamy nadzieję, że informacje te pomogą odpowiedzieć na niektóre nurtujące Państwa pytania. 

• Jeżeli są Państwo rodzicami lub opiekunami dziecka biorącego udział w badaniu klinicznym, powinni Państwo 
kierować wszelkie swoje pytania do lekarza prowadzącego badanie kliniczne lub członków jego zespołu. 

• W celu uzyskania ogólnych informacji można skontaktować się z Patient Advocacy (zespół wspierania 
pacjentów) w Audentes Therapeutics pod adresem: 
patientadvocacy@audentestx.com 

 
Z niecierpliwością oczekujemy na możliwość przekazania dalszych informacji w najbliższej przyszłości. 
 
Z poważaniem, 

Dr Suyash Prasad, lekarz pediatra, starszy wiceprezes i dyrektor ds. medycznych 

	


