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Szanowni członkowie społeczności pacjentów cierpiących na XLMTM, 

drugi pacjent biorący udział w badaniu klinicznym ASPIRO oceniającym AT132 (kandydata na eksperymentalny 
produkt do terapii genowej) w leczeniu miopatii miotubularnej sprzężonej z chromosomem X (X-linked myotubular 
myopathy, XLMTM) tragicznie zmarł. Jesteśmy głęboko zasmuceni tą stratą, a nasze serca łączą się z jego rodziną.  
 
Oto informacje, którymi możemy podzielić się w tym momencie: 
• Wstępne ustalenia wskazują, że bezpośrednią przyczyną zgonu była posocznica. Pacjent ten cierpiał na 

postępujące zaburzenia czynności wątroby charakteryzujące się hiperbilirubinemią, która wystąpiła w ciągu 
pierwszych 4–6 tygodni po przyjęciu dawki AT132 i która nie odpowiadała na leczenie standardowe. Pacjent 
ten otrzymał agresywne leczenie zaburzeń czynności wątroby, obejmujące hospitalizację i ścisłą obserwację 
kliniczną. Niestety jego stan pogorszył się i ostatecznie pacjent zmarł z powodu zakażenia bakteryjnego i 
posocznicy. W tej chwili zbierane są dodatkowe informacje dotyczące zgonu.  

• Tak jak w przypadku zgonu pacjenta, o którym poinformowaliśmy w zeszłym miesiącu, pacjent ten również był 
jednym z trzech starszych pacjentów, którzy przyjmowali AT132 w dawce 3x1014 vg/kg, u którego niedawno 
zaobserwowaliśmy nowe ciężkie zdarzenie niepożądane (serious adverse event, SAE) w postaci choroby 
wątroby i dróg żółciowych. Choć dochodzenia dotyczące obu zgonów nadal trwają, wstępne raporty wskazują, 
że przebieg kliniczny był podobny w przypadku dwóch zmarłych pacjentów.  

• Istotne cechy dotyczące trzech pacjentów, u których wystąpiły te SAE, obejmują podeszły wiek, większą masę 
ciała, dowody na wcześniejsze występowanie choroby wątroby i dróg żółciowych oraz przyjmowanie wyższej 
dawki 3x1014 vg/kg. Należy zauważyć, że spośród sześciu pacjentów leczonych dawką 1x1014 vg/kg, w tym 
czterech z chorobą wątroby i dróg żółciowych w wywiadzie, u żadnego nie wystąpiły SAE związane z wątrobą, 
pomimo upływu wielu lat od leczenia. 

 
Kolejne działania: 
Nasze bieżące dochodzenie obejmuje, oprócz innych potencjalnych czynników, analizę tego, czy czynniki opisane 
powyżej przyczyniły się do wystąpienia tych SAE. Badanie tych przypadków w ramach badania klinicznego ASPIRO 
nadal trwa.  
 
Nadal jesteśmy w stałym kontakcie z badaczami klinicznymi ASPIRO i Komisją ds. Monitorowania Danych (Data 
Monitoring Committee, DMC) badania ASPIRO, ponieważ pojawiają się nowe informacje. Odnośne władze są 
informowane przy pomocy standardowych procedur sprawozdawczych.  
 
Przed obydwoma tymi zgonami, firma Audentes, w porozumieniu z DMC, przerwała dalsze podawanie dawek 
pacjentom obecnie włączonym do badania klinicznego. Następnie, w wyniku skomunikowania się z FDA 
(amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków), badanie kliniczne zostało oficjalnie wstrzymane. Zgodnie ze 
wskazówkami FDA nadal obserwujemy i aktywnie monitorujemy pacjentów włączonych do badania.  
 
Podejmujemy wszystkie niezbędne działania, aby zrozumieć te zdarzenia i w przyszłości wykorzystać zdobytą 
wiedzę w naszym planie rozwoju. Obecnie oceniamy wpływ na potencjalne harmonogramy składania wniosków 
regulacyjnych, jednak nie będziemy składać wniosków w połowie 2020 roku, jak wcześniej informowaliśmy. 
 
Będziemy nadal niezwłocznie informować o wszelkich istotnych zmianach związanych z bezpieczeństwem 
pacjentów w programie rozwoju AT132, niezależnie od statusu dochodzenia lub badania klinicznego. Będziemy 
nadal przekazywać aktualizacje dotyczące „odcięcia danych” na właściwych spotkaniach naukowych w miarę jak 
pozwolą na to postępy badania ASPIRO oraz opóźnienia w zbieraniu danych związane z pandemią COVID-19. 
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Dane kontaktowe 

• Jeśli Pana/Pani dziecko obecnie uczestniczy w badaniu klinicznym ASPIRO, proszę porozmawiać z lekarzem i 
jego personelem w ośrodku badania klinicznego w razie pytań lub chęci omówienia tej sytuacji.  

• Jeśli Pana/Pani dziecko nie uczestniczy w badaniu klinicznym i chciał(a)by Pan/Pani porozmawiać z kimś z firmy 
Audentes, może Pan/Pani skontaktować się z naszym zespołem ds. rzecznictwa i zaangażowania pacjentów pod 
adresem: patientadvocacy@audentestx.com 

 
Ważna uwaga 
Ważne jest, aby zrozumieć, że organy regulacyjne nie zatwierdziły kandydata na eksperymentalny 
produkt do terapii genowej firmy Audentes (AT132) ani nie stwierdziły, że jest on bezpieczny lub skuteczny, 
ponieważ nadal przechodzi on formalną ocenę w ramach badań klinicznych. Kandydat na eksperymentalny produkt 
do terapii genowej nie jest zatwierdzony do sprzedaży komercyjnej i jest dostępny tylko w warunkach badania 
klinicznego. 
 
 
Nadal jesteśmy zaangażowani w opracowywanie AT132 dla dobra rodzin i pacjentów żyjących z XLMTM. 
 
 
Z poważaniem 

 
Natalie Holles, prezes i dyrektor generalny 

 
 
 
 
Dr Edward Connor, starszy wiceprezes i dyrektor ds. medycznych 

 


