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Behandeling met medicijnen 
 

Doel: Het gebruik van medicijnen om de verschillende aspecten van 
de ziekte te behandelen. 

Achtergrond: Als gevolg van het verlies van dystrofine worden spiervezels van 
de patiënt continu beschadigd tijdens het gebruik. Verloren 
spierweefsel wordt vervangen door littekenweefsel ("fibrose") 
en vetweefsel (“adipose”). Dit proces is onomkeerbaar en 
wordt verergerd door een immuunreactie die wordt geïnitieerd 
door de spierbeschadiging. Medicijnen kunnen helpen om 
spiergroei te verhogen ter compensatie van het verloren 
spierweefsel. Ook kunnen ze het immuunsysteem 
onderdrukken of littekenvorming voorkomen. 

Nadelen: De medicijnen behandelen alleen (een deel van) de symptomen 
van de ziekte, niet de oorzaak. Desondanks kunnen ze, als ze 
aanslaan, de ziekte vertragen.  

Voordelen: Over het algemeen kunnen medicijnen worden ingenomen en 
werken zij bij alle spieren in het lichaam (er is geen 
afleveringsproblemen zoals bij gen- en celtherapie). Soms 
kunnen geneesmiddelen die reeds voor andere ziekten worden 
gebruikt, ook gebruikt worden om Duchenne-patiënten te 
behandelen. Dit versnelt de overgang naar klinische toepassing 
omdat al veel bekend is over het geneesmiddel (bijvoorbeeld 
over de toxiciteit [giftigheid], de dosering, enzovoort). 

 

Er is een groot aantal medicijnen dat naar verluidt werkzaam is 
voor Duchenne-patiënten en/of dystrofische muismodellen. In 
dit onderdeel geven we een overzicht van de medicijnen die zijn 
getest bij patiënten en de medicijnen die veelbelovende 
resultaten in muismodellen opleverden. 
 
We hebben de verschillende medicijnen verdeeld in de 
volgende groepen: 

 anti-inflammatoire geneesmiddelen (ontstekingsremmers); 

 stoffen die fibrose verminderen; 

 medicijnen om vaatverwijding te verbeteren; 

 medicijnen om spiermassa en de kwaliteit van spieren te 
verbeteren; 

 medicijnen om de utrofineproductie te verhogen. 
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Anti-inflammatoire geneesmiddelen (ontstekingsremmers) 
 

Corticosteroïden (prednison, deflazacort, enzovoort) 

Doel: Het immuunsysteem onderdrukken om de aanmaak van 
littekenvorming te verminderen. 

Achtergrond: Corticosteroïden zijn een groep van geneesmiddelen die het 
immuunsysteem onderdrukken. Wanneer spierweefsel wordt 
beschadigd, zal dit een immuunreactie opwekken (het 
lichaam weet niet wat de oorzaak van de schade is - het zou 
wel eens een virus of een bacterie kunnen zijn). Hoewel de 
immuunreactie met de beste bedoelingen gebeurt (het 
lichaam tegen infecties beschermen), verhoogt het 
immuunsysteem in dit geval de ernst van de ziekte. 
Immuuncellen scheiden giftige stoffen af (bedoeld om 
bacteriën te doden, enzovoort) die de spierschade verder 
vergroten en de vorming van littekenweefsel bevorderen. 

 
Door het onderdrukken van het immuunsysteem met 
corticosteroïden zal spierbeschadiging minder ernstig zijn en 
zal minder littekenweefsel gevormd worden. 
 

Klinische 
studies: 

Er zijn niet veel studies gedaan waarbij patiënten met 
corticosteroïd-behandeling werden vergeleken met 
onbehandelde patiënten of waarbij een soort corticosteroïd 
werd vergeleken met een andere (bijvoorbeeld prednison 
met deflazacort). De algemene opvatting is echter dat 
corticosteroïden de progressie van de ziekte vertragen en 
daarom zijn ze onderdeel van de standaardbehandeling van 
DMD. Langetermijn-analyses hebben laten zien dat 
corticosteroïden rolstoelafhankelijkheid vertragen met ~1-3 
jaar, de kracht en functie van de spieren verbeteren, het 
verlies van de ademhalingsfunctie vertragen en de overleving 
verlengen. 

 
Het is zeer waarschijnlijk dat corticosteroïden ook op andere 
gebieden ingrijpen dan de immuunonderdrukking (men 
denkt dat ze de productie van utrofine verhogen en/of 
spiervezels stabiliseren zodat die minder gevoelig zijn voor 
beschadiging). De vaststelling dat geneesmiddelen die alleen 
het immuunsysteem onderdrukken minder effectief zijn dan 
corticosteroïden, onderstreept deze gedachte (zie o.a. 
onderstaand gedeelte over cyclosporine). 
 

http://www.treat-nmd.eu/dmd/research-overview/drug-therapy/anti-inflammatory/
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00004646?term=Duchenne+muscular+dystrophy&rank=13
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00110669?term=Duchenne+muscular+dystrophy
http://www.treat-nmd.eu/dmd/care/imperatives-dmd/
http://www.treat-nmd.eu/dmd/care/imperatives-dmd/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673617321608?via%3Dihub
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Uitdaging nr. 1: Corticosteroïden moeten regelmatig en langdurig worden 
gebruikt. Dit leidt tot bijwerkingen bij de meeste patiënten. 
De meest voorkomende zijn gewichtstoename, depressie, 
gedragsproblemen, groeiachterstand, vertraagde puberteit 
en verlies aan botmassa, maar er zijn nog veel meer 
bijwerkingen beschreven. 

Oplossing 1a: Voor sommige patiënten kunnen bijwerkingen worden 
verminderd met een "aan-uit"-behandelschema. Steroïden 
worden bijvoorbeeld om de week ingenomen, alleen tijdens 
werkdagen en niet in het weekend, of juist alleen in de 
weekenden in hoge doses. 

Oplossing 1b: Sommige patiënten kunnen langdurige behandeling met 
corticosteroïden niet verdragen. Als de bijwerkingen 
zwaarder wegen dan de voordelen (bijvoorbeeld de 
gewichtstoename is zo groot dat die de spierfunctie eerder 
hindert dan verbetert), is het het beste om de behandeling te 
stoppen (dit moet uiteraard alleen gebeuren in overleg met 
de behandelend arts omdat abrupt stoppen van behandeling 
met steroïden kan leiden tot ernstige bijwerkingen en zelfs 
overlijden). 

Uitdaging nr. 2: Er worden bij patiënten veel verschillende 
toedieningsschema’s gebruikt bij de behandeling met 
corticosteroïden. Het is nog niet bekend of er een schema is 
dat beter is dan de andere. Het verdient de voorkeur bij 
klinische studies naar de behandelingen één 
standaardschema te gebruiken voor alle patiënten in het 
onderzoek. 

De oplossing 2: De FOR-DMD-trial vergelijkt gunstige effecten en 
bijwerkingen van de meest gebruikte doseringsschema’s van 
prednisolon (dagelijkse behandeling versus tien dagen wel - 
tien dagen geen behandeling) en de dagelijkse behandeling 
met deflazacort. Het onderzoek vindt plaats in ten minste 
veertig spiercentra in de Verenigde Staten, Canada, Groot-
Brittannië, Duitsland en Italië. De studie is afgerond en de 
data wordt nu opgeschoond en geanalyseerd. 

Uitdaging nr. 3 Het is onbekend wanneer je het best met corticosteroïden 
kunt starten. Door bijwerkingen (verstoorde groei, obesitas 
en verhoogde botafbraak/osteoporose) schrijven de meeste 
clinici geen corticosteroïden voor, vóór de leeftijd van drie 
tot vier jaar. 

Klinische studie Om te testen of starten vóór de leeftijd van drie jaar gunstig 
is, is een klinische studie bezig bij DMD-patiënten van één tot 
dertig maanden oud. Patiënten nemen twee keer per week 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5505768/
http://www.treat-nmd.eu/dmd/clinical-research/for-dmd/
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02167217?term=NCT02167217&rank=1
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hoge doses prednison, om de kans op bijwerkingen te 
verminderen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edasalonexent CAT1004 (edasalonexent) is een ontstekingsremmer 
ontwikkeld door Catabasis. Het medicijn is getest bij gezonde 
volwassenen. Een gecombineerde fase 1 en 2-studie bij DMD-
patiënten is recentelijk afgerond. Edasalonexent was veilig en 
werd goed verdragen. Echter werd er met MRI-onderzoek 
geen ontstekingsremmend effect gevonden in de 
behandelgroep ten opzichte van de placebogroep na 12 
weken behandeling. Alle deelnemende jongens werden 
vervolgens verplaatst naar de behandelgroep met de hoogste 
dosis. Na 48-60 weken behandeling leek de spierfunctie te 
stabiliseren vergeleken met de progressie voor het begin van 
de behandeling. Patiënten worden op dit moment nog steeds 
behandeld en gevolgd in het open-label deel van de studie. Er 
loopt een fase 3-studie om het gevonden effect te bevestigen. 
Resultaten worden in de tweede helft van 2020 verwacht. 

MNK1411 MNK1411 (cosyntropine) is een menselijk hormoon met 
vergelijkbare ontstekingsremmende effecten als 
corticosteroïden. Resultaten van studies bij mdx-muizen 
suggereren dat behandeling met MNK1411 de ontsteking 
vermindert. Het bedrijf Mallinckrodt Pharmaceuticals voerde 
een placebo-gecontroleerd onderzoek uit bij DMD-patiënten 
om te onderzoeken of MNK1411-injecties therapeutische 
effecten hebben. Echter, vanwege erg trage inclusie is de 
studie stopgezet. 

Vamorolone Vamorolone (voorheen VBP15) is een niet-steroïd middel 
ontwikkeld door Reveragen Biopharma. De hoop is dat dit 
middel dezelfde positieve effecten heeft als corticosteroïden 
maar niet de bijwerkingen. In het mdx-muismodel is dit 
inderdaad waargenomen. Een fase 1-studie bij gezonde 
vrijwilligers en een fase 2a-studie bij patiënten zijn afgerond 
in de VS. In het open-label deel van het onderzoek werden 
dosisafhankelijke verbeteringen in het functioneren gezien bij 
patiënten na achttien maanden behandeling, ten opzichte 
van het natuurlijke beloop van de ziekte (op basis van 
gegevens uit historische datasets van patiënten die geen 
behandeling kregen). Tegelijkertijd hadden behandelde 
patiënten normale groeiwaarden en werden minder 
gewichtstoename en kenmerken van het syndroom van 
Cushing gerapporteerd dan in gepubliceerde rapporten over 
deflazacort en prednison. Fase 2b-onderzoeken worden 
momenteel uitgevoerd in zowel de VS als Europa, waarbij 
vamorolone-behandeling wordt vergeleken met behandeling 
met placebo en prednison. 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03703882?term=edasalonexent&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03400852?term=MNK1411&cond=Duchenne+Muscular+Dystrophy
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02415439?term=vbp15&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02415439?term=vbp15&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02760264?term=vbp15&rank=3
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03439670?term=vamorolone&cond=Duchenne+Muscular+Dystrophy&rank=2
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Deflazacort Marathon Pharmaceuticals heeft een open-label studie 
uitgevoerd in de VS bij DMD-patiënten toen het middel nog 
niet op de markt toegelaten was. Ze hebben goedkeuring van 
de FDA gekregen voor de behandeling van DMD-patiënten in 
de VS. Inmiddels heeft PTC de rechten gekregen in de VS en 
wordt het middel op de markt gebracht. 

 
 
Onderzoeken die zijn stopgezet (stoffen die zijn getest maar ineffectief gebleken) 

 
 

  

Cyclosporine 

Achtergrond: Cyclosporine is een geneesmiddel dat het immuunsysteem 
onderdrukt. Wanneer spierweefsel wordt beschadigd, zal dit 
een immuunreactie opwekken (het lichaam weet niet wat de 
oorzaak van de schade is - het zou wel eens een virus of 
bacterie kunnen zijn). Hoewel de immuunreactie met de beste 
bedoelingen gebeurt (het lichaam tegen infecties te 
beschermen), verhoogt het immuunsysteem in dit geval de 
ernst van de ziekte. Immuuncellen scheiden giftige stoffen af 
(bedoeld om bacteriën te doden, enzovoort) die de spierschade 
verder vergroten en de vorming van littekenweefsel 
bevorderen. 

 
Door het onderdrukken van het immuunsysteem met 
cyclosporine zal spierbeschadiging dus minder ernstig zijn en 
wordt minder littekenweefsel gevormd. Men denkt dat er 
minder bijwerkingen zullen zijn dan bij corticosteroïden. 

Klinische 
studie: 

Een klinisch onderzoek werd uitgevoerd in Duitsland (door 
Rudolf Korinthenberg in Freiburg) om te beoordelen of 
cyclosporinebehandeling inderdaad werkt bij patiënten. Helaas 
werd geen verschil waargenomen tussen patiënten die met en 
zonder cyclosporine werden behandeld. 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02592941?term=NCT02592941&rank=1
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1474442210701964
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Stoffen die fibrose verminderen 
 

Idebenon 

Doel: Littekenvorming verminderen. 

Achtergrond: Door het verlies van dystrofine staan de skelet- en hartspieren 
van Duchenne-patiënten voortdurend onder stress (oxidatieve 
stress), wat nóg een proces is dat leidt tot de vorming van 
littekenweefsel. Daarnaast hindert het de energieproductie 
van spiervezels in de mitochondria (de energieleveranciers 
van de cel). In spieren leidt dit tot verlies van spierfunctie. In 
het hart resulteert het in een verminderde pompfunctie (het 
hart wordt "stijver"). Idebenon helpt de mitochondria om 
energie te leveren. Idebenon vermindert ook de oxidatieve 
stress in hart- en skeletspieren om zo littekenvorming te 
voorkomen (het is een antioxidant). Zo zouden hartproblemen 
die bij veel jongvolwassen patiënten vóórkomen, kunnen 
worden uitgesteld of zelfs worden voorkómen en zou de 
kwaliteit van de skeletspieren langer gehandhaafd blijven. 

Klinische 
studies: 

Santhera heeft idebenon getest bij Duchenne-patiënten en 
aangetoond dat het middel veilig is. Een fase 3-studie is 
uitgevoerd om de effectiviteit van idebenon te beoordelen op 
de longfunctie, motorische functie, spierkracht en de kwaliteit 
van leven bij patiënten die geen gebruikmaken van 
corticosteroïden. Resultaten tonen aan dat idebenon goed 
werd verdragen en dat er een langzamere afname in 
longfunctie werd waargenomen bij behandelde patiënten in 
vergelijking met de placebogroep. Een placebo-
gecontroleerde fase 3-studie is aan de gang bij patiënten die 
corticosteroïden gebruiken. 
Santhera heeft in 2016 een aanvraag ingediend voor 
markttoelating bij zowel het Europees geneesmiddelenbureau 
(de European Medicine agencies, EMA) als bij de Food and 
Drug Administrarion (FDA). De FDA heeft in juli 2016 
aangegeven op het moment van aanvraag trialresultaten 
nodig te hebben van patiënten die met steroïden behandeld 
worden. Daarom kunnen zij de aanvraag nu niet in 
behandeling nemen. In 2017 en 2018 gaf het comité dat de 
aanvraag beoordeelt (Committee for Human Medicinal 
Products, CHMP) een negatief oordeel over het gebruik van 
Idebenon bij DMD. In mei 2019 vroeg Santhera versnelde, 
voorwaardelijke markttoelating aan bij de EMA voor de 
behandeling van ernstige ademhalingsstoornissen. Verwacht 
wordt dat de CHMP een uitspraak doet in Q3 van 2020. 

  

https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00654784?term=idebenone+duchenne&rank=2
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01027884?cond=%22Duchenne+Muscular+Dystrophy%22&rank=20
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=buyse+straathof+idebenone
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02814019?term=idebenone&rank=12
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Halofuginon  

Doel: De ontsteking en fibrose verminderen en de regeneratie van 
spierweefsel verbeteren. 

Achtergrond: Halofuginon is een stof die de spierregeneratie helpt, de 
ontsteking en de fibrose vermindert. 

Uitdaging: 
Halofuginon wordt niet erg goed verdragen (veroorzaakt maag-
/ darmproblemen). 

De 
oplossing: 

Akashi Therapeutics ontwikkelde een andere samenstelling van 
deze stof (HT-100) die beter wordt verdragen. 

Klinische 
studie: 

Een eerste klinische studie in de Verenigde Staten waarbij HT-
100 op veiligheid voor DMD-patiënten is onderzocht, is 
afgerond. Deze proef werd tijdelijk stopgezet omdat toxiciteit 
bij honden werd waargenomen bij zeer hoge doses. Na verdere 
testen en herevaluatie van de gegevens liet de FDA de trial 
echter doorgaan. Voorlopige resultaten suggereerden dat HT-
100 goed wordt verdragen. Een verbetering van spierkracht 
werd waargenomen bij behandelde patiënten. Een studie die 
de resultaten kon bevestigen, werd gestart door Akashi maar 
deze studie is uitgesteld toen één van de deelnemende 
patiënten overleed. Het bleek dat deze patiënt een veel hogere 
dosis HT-100 had ontvangen dan verwacht. De ontwikkeling 
van HT-100 als mogelijk medicijn bij DMD is gestopt.  

 

Andere stoffen die fibrose verminderen 

 

Pamrevlumab (voorheen FG-3019) van het bedrijf FibroGen is 
een antilichaam tegen CTFG, een groeifactor die een sleutelrol 
vervult in de productie en instandhouding van fibrotisch 
(litteken)weefsel. Van pamrevlumab wordt verwacht dat deze 
het functioneren van CFTG verhindert en op die manier de 
hoeveelheid fibrosevorming vermindert. Een klinische trial is 
bezig om de functie van pamrevlumab te evalueren bij DMD-
patiënten die niet meer kunnen lopen. Het gaat om een drie 
jaar durende studie waarbij na één jaar een tussentijdse 
analyse staat gepland. 

Epicatechine is een molecuul dat erg lijkt op een hormoon dat 
tijdens lichamelijke inspanning gemaakt wordt in de 
mitochondriën – de celonderdelen die verantwoordelijk zijn 
voor de energievoorziening. Epicatechine leidt tot de aanmaak 
van meer mitochondriën, het verbetert het herstel van 
weefsels in diermodellen en het leidt tot minder fibrose in 
modellen voor spierdystrofie. Een kleine pilotstudie bij 

https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01847573?term=HT-100&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02606136?term=FG-3019&rank=3
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02606136?term=FG-3019&rank=3
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patiënten met Becker spierdystrofie leek bemoedigend en liet 
zien dat epicatechine goed werd verdragen. Op dit moment is 
een studie afgerond bij patiënten met Duchenne die niet meer 
zelf kunnen lopen. De resultaten worden nog geanalyseerd. De 
studie wordt gecoördineerd door Cardero Therapeutics en UC-
Davis. 
 
Een trial om de veiligheid van Co-enzym Q10 (een ander 
antioxidant) te bepalen met en zonder gelijktijdige behandeling 
met lisinopril is bezig in de Verenigde Staten bij patiënten met 
DMD, Becker en limb-girdle spierdystrofie (de rekruteringsfase 
is afgerond). 

 

Andere stoffen die mogelijk fibrose verminderen worden 
geëvalueerd in preklinische studies, bijvoorbeeld MTB-1 van 
Astellas dat beoogt de functie en het aantal mitochondriën te 
verbeteren. 

Onderzoek dat is stopgezet 

Overig Pentoxifylline is getest in een klinische trial. Gebleken is dat de stof 
progressie van de ziekte niet vertraagt en slecht werd verdragen door 
patiënten. Flavocoxid is een ander antioxidant dat getest is in een fase 
1-onderzoek bij Duchenne-patiënten om de veiligheid te bepalen. 

  

https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02964377
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01126697?term=NCT01126697&rank=1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22402864
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21674534
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01335295?term=flavocoxid&rank=2
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01335295?term=flavocoxid&rank=2
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Medicijnen om vaatverwijding te verbeteren 
 

Doel: Hart- en/of spierfunctie verbeteren. 

Achtergrond: Wanneer spieren samentrekken, wordt bloed uit de 
bloedvaten gestuwd terwijl de samentrekkende spieren juist 

eigenlijk meer bloed (zuurstof en voedingsstoffen) nodig 
hebben. 
Normaal gesproken verwijden bloedvaten in de spier zich ter 
compensatie als de spier samengetrokken wordt. Dit wordt ten 
dele geregeld door de productie van stikstofmono-oxide (NO) 
door het nNOS-synthase-enzym. Het dystrofine-eiwit zorgt 
ervoor dat dit enzym vlak onder het membraan van spieren en 

bloedvaten terechtkomt. Zonder dystrofine zit het nNOS-
enzym niet op de juiste plek en zo wordt de mogelijkheid om 
bloedvaten in hart en spieren te verwijden verminderd. Dit kan 

leiden tot onvoldoende zuurstoftoevoer  naar de spieren en 

het hart, met als gevolg beschadigde spier- en hartcellen. 
 
Er zijn veel goedgekeurde geneesmiddelen die de verwijding 
van bloedvaten verbeteren. De hierna genoemde 

geneesmiddelen zijn of worden in klinische studies getest bij 
Duchenne-patiënten. 

Lisinopril 

 

Lisinopril is een ACE-remmer (ACE is een afkorting van 
angiotensine converterend enzym). Het molecuul angiotensine 

2 leidt tot vernauwing van de bloedvaten.  
ACE zet angiotensine 1 om in angiotensine 2. Dus door het 
verhinderen van deze omzetting wordt minder angiotensine 2 
geproduceerd, waardoor de vernauwing van de bloedvaten 
vermindert. 
Het effect van Lisinopril op de hartfunctie is getest bij 
Duchenne-patiënten in de VS, Japan en Canada. Deze studie 

toetst ook of het gecombineerd gebruik van co-enzym Q10 
(een antioxidant) en Lisinopril meer voordelen heeft voor de 
hartspierfunctie. Tot op heden zijn er nog geen resultaten 
gerapporteerd. 

Andere stoffen voor verwijding van bloedvaten 

 

Van spironolacton en eplerenon zijn bemoedigende resultaten 
bij muismodellen aangetoond, waarbij behandeling hartfalen 
kon voorkomen. Beide middelen zijn getest in een klinische trial 
bij DMD-patiënten. Resultaten zijn gerapporteerd en laten zien 
dat korte termijn behandeling (van één jaar) met spironolacton 
en eplerenon vergelijkbaar zijn wat betreft verdraagzaamheid 

https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01126697?term=NCT01126697&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01521546?term=eplerenone+duchenne
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6806050/
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en effectiviteit. Echter, aangezien cardiomyopathie zich 
langzaam ontwikkelt bij DMD-patiënten, in de loop van jaren, is 
verdere follow-up en analyse nodig om te bepalen of de 
effecten ook na langdurig gebruik vergelijkbaar zijn. 

 

Onderzoek dat is stopgezet 

 
Revatio (Sildenafil) en Tadalafil 

 

Revatio® (ook bekend als Sildenafil of Viagra) en Tadalafil zijn 
PDE5-remmers. Wanneer NO wordt geproduceerd, leidt dit tot 
een stortvloed van reacties die leiden tot verwijding van de 
bloedvaten. PDE-enzymen richten zich op stoffen die tijdens 

deze stortvloed geproduceerd worden, waardoor de verwijding 

van het bloedvat wordt tegengegaan. Remming van PDE-
enzymen leidt tot een langdurigere verwijding. 

Klinische 
studie: 

Revatio is getest in een klinische studie bij DMD- en BMD-
patiënten in Baltimore (MD, USA). Deze trial is echter 
opgeschort omdat de resultaten aantoonden dat het 
onwaarschijnlijk is dat volwassen DMD-patiënten hier baat bij 
hebben voor hun hart- en spierfunctie, terwijl er wel een risico 
was voor verergering van de hartproblemen. 
 
Op basis van bemoedigende resultaten van een pilot met 
Tadalafil (in een klein cohort van DMD-patiënten, uitgevoerd 
door Ron Victor) is Eli Lilly gestart met een dubbelblind placebo-
gecontroleerd onderzoek bij 330 DMD-patiënten.  Helaas werd 
in geen van de groepen bewijs gevonden dat Tadalafil effectief 
zou zijn in het vertragen van de progressie van de ziekte. 
Daarom zijn vervolgstudies gestopt. Eli Lilly heeft aangegeven 
de onderzoeksgegevens met de DMD-gemeenschap te willen 
delen om de klinische ontwikkeling van andere therapeutische 
middelen vooruit te helpen. 

 
  

https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01168908?term=sildenafil+Duchenne&rank=1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4191982/
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01865084
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28972192
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Verbetering van massa en kwaliteit van spieren 
 

Myostatine-remming 

Doel: Spiermassa te vergroten door het verlagen van de niveaus 
van de spiergroeiremmer myostatine en daarmee 
samenhangende stoffen. 

Achtergrond: Er zijn stoffen die de vorming van spieren verbeteren en 
stoffen die spieropbouw verhinderen (om ruimte te geven 
aan andere weefsels dan spierweefsel, en om energie te 
besparen; omdat spieren veel energie gebruiken, moeten ze 
niet groter zijn dan nodig). Myostatine is een van de 
belangrijkste stoffen die spiergroei remmen (door de 
activiteit van veel spiergerelateerde genen lager in te stellen), 
maar er zijn ook verwante eiwitten met vergelijkbare 
functies. Myostatine en verwante eiwitten binden zich aan 
"receptoren" op de spiercellen. De binding is een signaal voor 
de spiervezels om te stoppen met groeien (dat wil zeggen dat 
de spiergerelateerde genen minder actief worden zodat 
minder spiereiwitten worden gemaakt; de ‘volumeknop’ 
wordt lager gezet). 
Wanneer het gen voor het myostatine-eiwit wordt 
gemuteerd en er geen myostatine wordt gemaakt, leidt dit 
tot verhoogde vorming van spiermassa bij dieren (de 
Belgische witblauwe koe, het Texels schaap, windhonden, 
muizen) en mensen. Deze ontdekking leidde tot het idee om 
myostatine-remming te gebruiken om mogelijk spiermassa bij 
Duchenne-patiënten te verbeteren. Als het namelijk mogelijk 
is te voorkomen dat myostatine zijn werk doet, zou dit leiden 
tot meer spiervorming en het zou het verlies van spierweefsel 
bij Duchenne-patiënten compenseren. Myostatine-remming 
kan tot stand gebracht worden door antilichamen tegen 
myostatine. Deze antilichamen binden zich aan myostatine en 
voorkomen dat deze de genschakelaars bereikt en daardoor 
de activiteit lager afstelt. Hetzelfde kan worden bereikt door 
oplosbare receptoren voor myostatine te maken. Deze 
binden zich aan myostatine maar omdat ze oplosbaar zijn, is 
er geen doorgifte van het signaal. Tegelijkertijd zal de binding 
aan de oplosbare receptoren voorkomen dat de myostatine 
zich bindt aan receptoren die wel aan spieren gekoppeld zijn. 

Klinische 
studies: 

Myostatine-antilichamen zijn getest bij gezonde vrijwilligers 
en werden veilig geacht. Zij werden daarna getest bij 
volwassen patiënten met spierziekten. De behandeling was 
veilig maar resulteerde niet in een toename van de 
spiermassa bij patiënten. De patiënten werden echter slechts 
28 dagen behandeld, wat misschien niet lang genoeg was om 
resultaat te zien. 
 

https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00563810?term=myo-029&rank=1
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00104078?term=myo-029&rank=2
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ana.21338
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Een nieuw onderzoek om een myostatine-antilichaam te 
testen (domagrozumab, PF 06.252.616 van Pfizer) bij gezonde 
vrijwilligers is afgerond. Een fase 2-trial om drie verschillende 
doses antilichaam bij Duchenne-patiënten te onderzoeken, is 
stopgezet. Patiënten werden gedurende 96 weken behandeld 
waarbij ze het antilichaam in de eerste of de laatste 48 weken 
kregen, of gedurende de gehele 96 weken. Echter, Pfizer 
kondigde in augustus 2018 aan dat de primaire uitkomstmaat 
(sneller vier trappen kunnen beklimmen na behandeling) niet 
werd gehaald binnen 48 weken na behandeling en dat ook de 
secundaire uitkomstmaten niet wezen op een therapeutisch 
effect. Daarom stopten ze met de ontwikkeling van deze 
antistof voor de behandeling van Duchenne. 
 
Bristol-Meyers-Squibb heeft een ander myostatine-
antilichaamachtig geneesmiddel genaamd BMS-986089 
(adnectine) ontwikkeld. Roche heeft de verdere ontwikkeling 
van dit middel overgenomen. Adnectine is getest bij gezonde 
vrijwilligers en werd goed verdragen. Een veiligheidsstudie in 
de Verenigde Staten en Canada bij Duchenne-patiënten die 
kunnen lopen en een wereldwijde follow-up studie naar de 
effectiviteit zijn stopgezet nadat tussentijdse analyses geen 
klinische meerwaarde lieten zien. 

Onderzoek dat 
is stopgezet 

Het bedrijf Acceleron (nu overgenomen door Shire) heeft een 
oplosbare myostatine-receptor (ACE-031) ontwikkeld die 
beter functioneerde dan de myostatine-antilichamen in 
Duchenne-muismodellen, waarschijnlijk omdat deze zich niet 
alleen bindt aan myostatine maar ook aan andere stoffen die 
de spiermassa verminderen. Deze oplosbare receptor is 
getest bij gezonde vrijwilligers. Hij werd goed verdragen en 
leidde tot een dosisafhankelijke gewichtstoename van de 
spiermassa van ~ 1 kg bij de hoogste dosis over een periode 
van twee weken. Een trial waarbij de veiligheid van 
verhoogde doses van ACE-031 bij Duchenne-patiënten werd 
getest, is beëindigd omdat sommige patiënten last kregen 
van onverklaarbare neus- en tandvleesbloedingen. De meest 
waarschijnlijke verklaring is dat de oplosbare receptor zich 
aan andere signaalpeptiden naast myostatine kan binden (dat 
wil zeggen dat de stof minder specifiek is dan de myostatine-
antilichamen zoals hierboven beschreven). Er zijn 
aanvullende onderzoeken op diermodellen uitgevoerd en 
helaas rechtvaardigen de resultaten verdere ontwikkeling van 
deze stof niet. 

  

https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01616277?term=myostatin+antibodies&rank=2
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02310763?term=PF06252616&rank=2
http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01099761?term=dmd+ace031&rank=1
http://community.parentprojectmd.org/profiles/blogs/ace031-study-terminated-what
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Follistatine-gentherapie 

Doel: Spiermassa vergroten door het tegenwerken van de 
spiergroeiremmer myostatine. 

Achtergrond: Follistatine is een eiwit dat myostatine remt. Zoals hierboven 
beschreven, is myostatine een eiwit dat spiergroei remt. Dus 
door het verhogen van de niveaus van follistatine wordt de 
remmer geremd, wat zal leiden tot een toename van de 
spiermassa. Het follistatine-gen is in muizen en apen ingebracht 
met behulp van een AAV-virale vector (zie het bestand 
“gentherapie” voor meer informatie over de uitdagingen en 
vooruitzichten van gentherapie). De injecties resulteerden in 
een toename van de spiermassa en spierkracht. 

Klinische 
studies: 

Een klinische studie waarbij AAV-virale vectoren met het 
follistatine-gen worden geïnjecteerd in de benen van drie 
Duchenne-patiënten is afgerond in Nationwide Children's 
Hospital (Columbus Ohio). Het doel was te beoordelen of deze 
therapie veilig is en of die de spiermassa en kracht in de benen 
kan verbeteren. Eerste resultaten zijn gepost. Behandeling 
werd goed verdragen. Effect op de spierfunctie, gemeten met 
de North Start Assessment over de loop van twee jaar, wordt 
nog geanalyseerd. 

Andere manieren om spierkracht te verhogen 

 
Tamoxifen is een goedgekeurd middel tegen 
oestrogeengevoelige borstkanker. Onderzoeken van Urs Ruegg 
en Oliviers Dorchiers in Genève bij mdx-muizen hebben laten 
zien dat tamoxifenbehandeling vorming van littekenweefsel 
(fibrose) vermindert en spierherstel verbetert. Naar aanleiding 
van deze uitkomst is een klinisch onderzoek bij DMD-patiënten 
gestart. Dit onderzoek is nog bezig. 

Andere manieren om de kwaliteit van spieren te verbeteren: HDAC-remming 

 
Ons lichaam bestaat uit eiwitten. De meeste van deze eiwitten 
worden gemaakt door onze eigen cellen door genen als 
genetische blauwdruk (of recept) voor eiwitproductie te 
gebruiken. Elke cel bevat een kopie van alle genen en kan dus 
in theorie alle eiwitten produceren, maar spiercellen 
produceren bijvoorbeeld alleen maar eiwitten die nodig zijn in 
spieren en levercellen produceren alleen maar eiwitten die 
nodig zijn in de lever. Mensen hebben 20.000 genen, maar er 
wordt slechts een bepaald deel gebruikt in een bepaald 
weefsel. Om het proces gemakkelijker te maken, zal een cel de 
genen die het vaak gebruikt markeren (zoals iemand met een 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT02354781?term=follistatin&cond=Duchenne&draw=2&rank=1&view=results
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT02354781?term=follistatin&cond=Duchenne&draw=2&rank=1&view=results
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03354039?term=tamoxifen&cond=Duchenne+Muscular+Dystrophy&rank=1
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post-it zijn favoriete recept in een kookboek markeert) en zal 
de cel ook die genen die niet worden gebruikt, markeren. 
Omdat de eiwitten die worden geproduceerd in spierweefsel 
verschillen van de eiwitten die worden geproduceerd in 
littekenweefsel, zit er in deze beide weefsels een verschil 
tussen de genen die gemarkeerd zijn als "favoriet" en genen die 
als "niet gebruikt" gemarkeerd zijn. Dit betekent dat wanneer 
spierweefsel fibrotisch wordt - dat wil zeggen dat er meer 
bindweefsel wordt gevormd - de wijze waarop genen worden 
gemarkeerd ook verandert, wat leidt tot het verder fibrotisch 
worden van de spier (omdat de cel meer moeite heeft om de 
spiergenen te vinden terwijl de fibrotische genen juist 
makkelijker te vinden zijn). 
 
HDAC-remmers zijn stoffen die een 'reset' van dit systeem 
kunnen bewerkstelligen, waardoor de markeringen van 
fibrotische genen en de “niet-gebruikt”-markeringen worden 
verwijderd. Bij het mdx-muismodel verbeterde de behandeling 
met HDAC-remmers regeneratie en kwaliteit van spieren en 
verminderde het de vorming van fibrose. 

Klinische 
studies 

Givinostat is een HDAC-remmer die veilig is gebleken bij 
kinderen en is getest bij DMD-patiënten in een trial in Italië 
door Italpharmaco. Resultaten van de eerste kleine trial 
toonden aan dat de behandeling gedurende één jaar goed 
verdragen werd. Bij een klein aantal patiënten werd een 
vermindering in aantal bloedplaatjes gezien, kort na start van 
de behandeling. Uit analyse van spierbiopten genomen na 
behandeling kon een vermindering van fibrose, necrose en vet 
worden vastgesteld in vergelijking met biopten genomen vóór 
behandeling. Een open-labelvervolgstudie is momenteel aan de 
gang en sommige patiënten zijn al vijf jaar behandeld. Uit de 
analyse lijkt naar voren te komen dat deze patiënten later 
rolstoelafhankelijk worden dan controlepatiënten uit studies 
naar het natuurlijk beloop van de ziekte  Er wordt gezocht naar 
deelnemers voor een internationaal fase 3-onderzoek om de 
werkzaamheid bij lopende DMD-patiënten te testen. 

Normaliseren van het calciumevenwicht 

Motivering: Vanwege het gebrek aan dystrofine zijn de calciumkanalen in 
de spiervezels lek. Dit leidt tot abnormale calciumspiegels in de 
spieren, wat leidt tot spierbeschadiging, oxidatieve stress en 
fibrose. Een mogelijk medicijn dat de calciumspiegel in 
spiervezels kan normaliseren is rimeporide (van Esperare). Een 
fase 1-studie in DMD-patiënten is afgerond en liet gunstige 
resultaten zien m.b.t. hoe goed rimeporide wordt verdragen. 
Esperare plant een fase 2-studie om dit medicijn verder te 
testen bij DMD-patiënten. 

http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01761292?term=givinostat+duchenne&rank=1
https://www.nmd-journal.com/article/S0960-8966(16)30069-4/fulltext
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02851797?term=givinostat&recrs=a&rank=3
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02851797?term=givinostat&recrs=a&rank=3
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02710591?term=NCT02710591&rank=1
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Medicijnen om de productie van utrofine te verhogen 
 

Verhoging van de utrofineproductie 

Doel: Het niveau van het dystrofine- homologe eiwit utrofine in de 
spieren verhogen. 

Achtergrond: Utrofine is een eiwit dat sterk lijkt op dystrofine en net als 
dystrofine de verbinding vormt tussen het skelet van de cel en 
bindweefsel, maar vooral in ander weefsel dan spieren. Tijdens 
de aanmaak (ontwikkeling en vernieuwing) van spierweefsel 
ligt utrofine bij de spiervezelwand. Echter, zodra de aanmaak 
van dystrofine start, vervangt dystrofine de utrofine. In 
volwassen spieren komt utrofine slechts in zeer kleine 
hoeveelheden voor en is het voornamelijk gelegen bij de 
overgang van de zenuw naar de spier (de neuromusculaire 
junctie ofwel motorische eindplaat). 
Bij Duchenne-patiënten en diermodellen is de utrofine ook 
gelegen bij de spiercelwand. Zelfs die hogere waardes bij 
patiënten zijn te laag om effect te hebben. Studies bij muizen 
hebben aangetoond dat 300-500% hogere spiegels van 
utrofine het gebrek aan dystrofine kunnen compenseren en 
daarmee de progressie van de ziekte vertragen. 

 

Genen hebben een ‘volumeknopje’ dat wordt aangestuurd 
door speciale eiwitten die een gen kunnen uitschakelen of het 
in een hogere of lagere stand kunnen zetten in verschillende 
weefsels (resulterend in lage of hoge spiegels van eiwitten). 
Het utrofine-gen is in spieren ingesteld op een zeer laag 
volume. 
Duizenden chemische stoffen worden onderzocht om die 
stoffen te vinden die het volume van het utrofine-gen kunnen 
verhogen. 
 

Ezutromid (onderzoek stopgezet) 

Klinische 
studies: 

Medicijnen die utrofine-productie verhogen bij gekweekte 
cellen en diermodellen zijn gevonden door Summit PLC (John 
Tinsley en Kay Davies, UK) en BioMarin Pharmaceutical Inc.. 
BioMarin heeft een fase 1-klinische studie afgerond waarbij 
ezutromid (toen BMN-195 genoemd) werd getest bij gezonde 
vrijwilligers. De hoeveelheid ezutromid die in het bloed van de 
vrijwilligers terechtkwam, werd helaas als te laag beschouwd 
om te kunnen leiden tot verhoging van utrofine-productie. 
BioMarin stopte daarom met de ontwikkeling van deze stof. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5024067/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5024067/
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Ondertussen heeft Summit een verbeterde versie 
geproduceerd die een betere opname zou moeten 
bewerkstelligen. 
 

Klinische 
studies 2: 

Summit heeft de nieuwe versie van ezutromid getest bij 
gezonde vrijwilligers en stelde dat de opname voldoende was 
om de productie van utrofine te verhogen als de stof werd 
ingenomen bij een maaltijd. Deze nieuwe stof werd getest bij 
DMD-patiënten met drie verschillende doses en de mate van 
opname leidde tot een voldoende hoge spiegel in het bloed bij 
slechts twee van de twaalf patiënten. In een vervolgstudie 
werd getest of een vetrijke maaltijd de opname kon 
verbeteren. Zes van de twaalf Duchenne-patiënten hadden 
bloedwaardes waarvan op basis van muisgegevens te 
verwachten is dat deze het utrofine 30 tot 50% verhoogt. 
Summit voert momenteel een fase 2-studie uit in Groot-
Brittannië en de Verenigde Staten om de veiligheid van de stof 
te bepalen in Duchenne-patiënten die nog kunnen lopen (alle 
deelnemers zijn gerekruteerd). Na 24 weken behandeling is 
een spierbiopt afgenomen voor een tussenanalyse. De 
utrofinewaardes waren 7% toegenomen. 
Analyse na 48 weken liet zien dat zowel de primaire als de 
secundaire uitkomstmaten geen verschil lieten zien (het middel 
had geen therapeutisch effect). Summit kondigde aan met de 
ontwikkeling voor ezutromid te stoppen voor DMD. 

Andere manieren om de utrofinespiegel te verbeteren 

 
Andere benaderingen om utrofineniveaus te verbeteren, zitten 
nog in de preklinische fase. Biglycan van Tivorsan heeft als doel 
zowel utrofine als nNOS te verhogen. Laminine-111 van 
Prothelia heeft als doel het verhogen van utrofine en integrine 
(een ander eiwit dat spiervezels verbindt aan bindweefsel en 
dus stabiliteit geeft). 

 
 

https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02383511?term=summit+duchenne&rank=2

