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Mutatie-specifieke behandelingen 
 
Exon skipping en stopcodon readthrough zijn mutatie-specifieke behandelwijzen. Dit 
betekent dat ze alleen werken voor subgroepen van patiënten die specifieke mutaties 
hebben (zie de volgende pagina's voor meer informatie). Om te weten of een Duchenne-
patiënt in aanmerking komt voor exon skipping of stopcodon readthrough is het belangrijk 
om een volledig genetisch beeld van de ziekte te krijgen: dat wil zeggen de 
ziekteveroorzakende mutatie in het dystrofine-gen moet geïdentificeerd worden. 
 
Exon skipping 

Doel: Het corrigeren van de genetische code en daarmee de 
productie van een gedeeltelijk functionerend dystrofine 
mogelijk maken. 

Achtergrond: De genetische code van genen is verdeeld over 
zogenaamde exonen. Als een eiwit geproduceerd moet 
worden, maken genen een tijdelijke kopie (genoemd RNA). 
Voordat dit RNA kan worden vertaald in eiwit, moeten de 
exonen eerst verbonden worden en moeten de 
tussenliggende stukjes die de genetische code niet hebben 
(intronen) verwijderd worden. Dit is een proces dat 
"splicing" wordt genoemd. 

 

Bij Duchenne-patiënten wordt de genetische code van het 
dystrofine-gen onderbroken zodat de code onleesbaar 
wordt. Hierdoor wordt de omzetting van gen naar eiwit 
voortijdig afgebroken. Bij Beckerpatiënten blijft door 
mutaties de genetische code behouden, waardoor een 
eiwit geproduceerd wordt dat enige functie mogelijk 
maakt. 

 

Exon skipping beoogt de genetische code van Duchenne-
patiënten te herstellen, zodat een gedeeltelijk 
functionerend, Becker-achtig dystrofine-eiwit kan worden 
gemaakt, in plaats van een niet-functionerend Duchenne-
eiwit. Dit wordt bereikt met AON’s (antisense 
oligonucleotiden). AON’s zijn kleine stukjes gemodificeerd 
RNA die specifiek gericht zijn tegen een exon, zich daaraan 
binden en het verbergen voor de splicing-machine. Dit 
leidt tot het overslaan van het genoemde exon en het 
herstel van de genetische code. 
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- Annemieke Aartsma-Rus legt exon skipping uit in 
deze film. 

- Exon skipping wordt ook uitgelegd in de video 
'Dans je PhD'. 

 

AON-behandeling leidt tot exon-skippen wat productie van 
Beckerachtige dystrofines tot gevolg heeft bij uit patiënten 
afkomstige gekweekte cellen en bij het mdx-muismodel. In 
het muismodel ging dit gepaard met verbetering van 
functie. 

 Er zijn verschillende soorten AON’s (verschillende 
chemische verbindingen). 

Toepasbaarheid: Voor verschillende (typen) mutaties moeten verschillende 
exons worden overgeslagen om de genetische code te 
herstellen. Aangezien er bij de meeste patiënten sprake is 
van een deletie (verwijdering) van een of meerdere 
exonen en deze deleties vaker voorkomen in het midden 
van het gen, is skippen van sommige exonen van 
toepassing op grotere groepen patiënten. Een 
schematische afbeelding van de exonen in het dystrofine-
gen vindt u hier. Een uitgebreidere beschrijving van exon-
skippen, inclusief plaatjes die laten zien hoe het werkt, 
staat hier. Tot slot kan de DOVE-tool gebruikt worden bij 
het bepalen welk exon het best overgeslagen kan worden 
bij welke mutatie. 

 Hoewel exon-skippen effectief zou kunnen zijn voor de 
meeste mutaties, zijn er enkele uitzonderingen. 

Exon 51-skipping Aangezien exon 51 skipping effectief kan zijn bij het 
grootste aantal DMD-patiënten, zijn AON’s gericht op exon 
51 het meest ver ontwikkeld. Eén AON gericht op exon 51-
skipping, een zogenaamd morfolino (PMO), eteplirsen 
(exondys 51), genoemd heeft versnelde goedkeuring 
gekregen van de FDA. EMA heeft geen goedkeuring 
gegeven: het comité dat de aanvraag beoordeelt (het 
CHMP, committee for human medicinal products) gaf in 
juni 2018 een negatief advies, waarna Sarepta in beroep 
ging. In september 2018 werd het negatieve advies 
herbevestigd.  

Klinische studies 
met eteplirsen: 

Eteplirsen is een PMO-AON dat zich richt op exon 51. De 
stof moet via een infuus in de bloedbaan worden 
toegediend. Het middel is getest bij 19 patiënten in 
verschillende doses oplopend tot 20 mg/kg 
lichaamsgewicht. 

https://vimeo.com/129217315
https://vimeo.com/129217315
http://www.dmd.nl/gt/dance
http://www.humgen.nl/lab-aartsma-rus/index%20for%20parents.html
http://www.humgen.nl/lab-aartsma-rus/index%20for%20parents.html
http://www.humgen.nl/lab-aartsma-rus/index%20for%20parents.html
http://www.treat-nmd.eu/downloads/file/dmd/research/ApplicabilityTablePerExon.pdf
http://www.treat-nmd.eu/downloads/file/dmd/reports/dystrophin_gene_exons_Aartsma.pdf
http://www.treat-nmd.eu/downloads/file/dmd/articles/mutations.pdf
http://www.dmd.nl/DOVE
http://www.treat-nmd.eu/downloads/file/dmd/research/ApplicabilityTablePerExon.pdf
https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm521263.htm
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21784508
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Aangezien niet alle patiënten na intraveneuze toediening 
even goed reageerden, werd een kleine vervolgstudie 
gedaan met twaalf patiënten om twee hogere doses te 
testen. Bij al deze patiënten herstelde het 
dystrofineniveau zich na 24 weken. De patiënten zijn 
inmiddels meer dan 188 weken behandeld en bij de tien 
patiënten die nog kunnen lopen verminderde de afstand 
die zij in zes minuten konden lopen minder dan zou 
worden verwacht bij een natuurlijk verloop van de ziekte 
(hoewel men voorzichtig moet zijn met deze interpretatie 
vanwege de geringe omvang van de groep). 
 
De FDA kondigde op 19 september 2016 aan dat 
eteplirsen versnelde goedkeuring was toegediend. Dit was 
gebaseerd op kleine verhoging in dystrofinewaardes in 
spierbiopten van behandelde patiënten. De FDA 
benadrukte dat functionele effecten nog niet zijn 
vastgesteld. Vandaar dat Sarepta voor 2021 de klinische 
meerwaarde zal moeten bewijzen in aanvullende klinische 
studies, die op dit moment bezig zijn. 
 
In de Verenigde Staten is momenteel een fase 3-trial aan 
de gang waarbij wekelijkse intraveneuze toediening van 30 
mg/kg eteplirsen gedurende 96 weken wordt getest bij 
patiënten die nog kunnen lopen. Dit is een open-label 
studie waar patiënten met mutaties die baat hebben bij 
exon 51-skipping behandeld worden terwijl patiënten met 
andere mutaties als controle dienen voor functionele 
testen en bij wie de veiligheid getest kan worden. Verder 
zijn in de Verenigde Staten open-labeltrials gestart met 
jonge patiënten (jonger dan zes jaar) en bij patiënten die 
beperkt of niet kunnen lopen. Ook bij de jonge patiënten 
bestond de controlegroep uit patiënten met mutaties die 
geen baat hebben bij exon-51 skipping. 

Tot slot voert Sarepta een nieuwe klinische studie uit met 
hogere doses eteplirsen dan nodig is om aan de vraag van 
de FDA te voldoen. 

 Eteplirsen zorgt slechts voor een kleine toename in 
dystrofine-expressie. Vandaar dat er nog ruimte is voor 
verbetering van de chemische samenstelling van de 
AON’s. 
Sarepta test momenteel een vorm van eteplirsen die is 
gelinkt aan een peptideconjugaat dat de opname in het 
weefsel zou moeten verbeteren (een zogenoemd pPMO). 
Daarnaast heeft Wave therapeutics een fase 1-trial 
afgerond naar de veiligheid van verschillende, 

http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01540409?term=eteplirsen&rank=2
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02255552?term=eteplirsen&rank=4
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02420379?term=eteplirsen&rank=2
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02286947?term=eteplirsen&rank=1
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02286947?term=eteplirsen&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03992430?term=eteplirsen&cond=Duchenne+Muscular+Dystrophy&rank=7
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03375255?term=NCT03375255&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03508947?term=Wave&cond=Duchenne+Muscular+Dystrophy&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03508947?term=Wave&cond=Duchenne+Muscular+Dystrophy&rank=1
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toenemende doses van een exon 51-skipping-AON met 
een nieuwe aanpassing aan de AON-structuur, suvodirsen 
genoemd. Het onderzoek liet zien dat suvodirsen goed 
werd verdragen bij lage doses, maar dat de bijwerkingen 
(koorts, misselijkheid, hoofdpijn) toenamen en ernstiger 
werden bij hogere doses. Een placebo-gecontroleerde fase 
2/3-trial naar de langdurigere behandeling met suvodirsen 
in een lage dosis liet zien dat er geen detecteerbare 
verhoging was in dystrofine-expressie na 12 maanden of 
22 weken behandeling met 3,5 of 5 mg/kg suvodirsen. De 
ontwikkeling van suvodirsen is daarom stopgezet. 

Mutatie-specifiek 
 

AON’s om verschillende exons te skippen worden 
beschouwd als verschillende geneesmiddelen door de 
regelgevende instanties. Dit betekent dat het ontwikkelen 
van AON’s voor verschillende exons heel duur en 
tijdrovend is omdat elk AON alle stadia van de preklinische 
en klinische ontwikkeling moet doorlopen. 

 Hopelijk zal de ontwikkeling van AON’s sneller gaan na de 
eerste twee of drie. TREAT-NMD is hierover in gesprek 
met regelgevende instanties namens exon skipping-
wetenschappers, artsen, de geneesmiddelenindustrie en 
de patiënten. De meest recente bijeenkomst vond plaats 
op 29 april 2015. Een verslag is hier beschikbaar. (gratis 
exemplaar is hier te vinden). 

 

Klinische 
ontwikkeling van 
AON’s gericht op 
andere exonen 

Op dit moment zijn er twee PMO’s gericht op exon 53 die 
zijn goedgekeurd: golodirsen (van Sarepta Therapeutics) 
kreeg goedkeuring van de FDA in de Verenigde staten en 
viltolarsen (van Nippon Shinyaku) kreeg goedkeuring van 
het Japanse ministerie voor gezondheid, werk en welzijn. 
 
Golodirsen 
Sarepta heeft een fase 1-2 trial afgerond naar PMO’s 
gericht op exon 53 (in samenwerking met Francesco 
Muntoni in Londen). Na 48 weken behandeling werd een 
toename in dystrofine-expressie van ~1% waargenomen. 
Op basis hiervan heeft Sarepta in het vierde kwartaal van 
2018 een aanvraag ingediend bij de FDA voor 
goedkeuring van golodirsen. In augustus 2019 
informeerde de FDA Sarepta dat golodirsen niet 
goedgekeurd werd, vanwege twijfels over de veiligheid in 
relatie tot nierschade die bij preklinische modellen was 
waargenomen bij hoge doses én vanwege risico op 
infectie van de katheters die nodig zijn voor de herhaalde 
intraveneuze toediening. Nadat Sarepta opnieuw een 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03907072?term=suvodirsen&cond=Duchenne+Muscular+Dystrophy&rank=1
http://exonskipping.eu/media/videos-workshop-2015/
http://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422%2816%2930035-7/fulltext
https://www.researchgate.net/publication/303831422_Stakeholder_cooperation_to_overcome_challenges_in_orphan_medicine_development_The_example_of_Duchenne_muscular_dystrophy
https://www.researchgate.net/publication/303831422_Stakeholder_cooperation_to_overcome_challenges_in_orphan_medicine_development_The_example_of_Duchenne_muscular_dystrophy
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02310906?term=SRP-4053&rank=2
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02310906?term=Duchenne+Sarepta&rank=3
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aanvraag indiende, met daarin een reactie op de eerder 
genoemde vraagtekens, keurde de FDA golodirsen goed. 
Dit gebeurde in december 2019. Net als bij eteplirsen is 
de goedkeuring enkel gebaseerd op verhoogde 
dystrofinewaarden en zal Sarepta de effecten op 
voortgang van de ziekte nog moeten aantonen, binnen 
vijf jaar (dus voor december 2024). 
 
Om dit te doen is Sarepta begonnen aan een 96 weken 
durend placebo-gecontrolleerd fase 3-onderzoek ter 
evaluatie van golodirsen maar ook van casimersen 
(gericht op exon 45-skipping) (zie ‘Klinische ontwikkeling 
naar andere middelen gericht op eon-skipping’). 
 
Viltolarsen 
Nippon Shinyaku (Japan) en NS-Pharma hebben klinische 
studies uitgevoerd met PMO's voor exon 53-skipping 
(viltolarsen) in Japan en (voor mensen met DMD die nog 
kunnen lopen) ook in de Verenigde Staten. Na 24 weken 
behandeling met hoge doses medicijn (40 and 80 mg/kg) 
werd een dystrofine-expressie van maximaal 5% 
gevonden in spierbiopten. NS-Pharma heeft een aanvraag 
ingediend voor markttoelating bij de FDA. In maart 2020 
gaf het Japanse ministerie voor gezondheid, werk en 
welzijn een voorwaardelijke goedkeuring voor viltolarsen 
gebaseerd op verhoogde dystrofine-expressie. Effecten 
op de spierfunctie moeten nog bewezen worden. 

Klinische 
ontwikkeling naar 
andere middelen 
gericht op exon-
skipping 

Sarepta evalueert exon 45-skipping (casimersen) en exon 
53-skipping (golodirsen) in een gecombineerde studie. 
Tussentijdse analyse van spierbiopten van de met 
casimersen behandelde patiënten liet een verhoging zien 
in dystrofinewaardes van 0,9% (bij start van het 
onderzoek) tot 1,7% (na een jaar behandeling). 
Daarbovenop voert Sarepta een klinische trial uit voor 
patiënten met een duplicatie van exon 45, 51 óf 53. 
 
In Japan ontwikkelt Daiichi Sankyo AON’s (met een ENA-
structuur) voor exon 45-skipping. Een eerste trial toonde 
aan dat het middel veilig is maar toenames in dystrofine 
waren extreem gering. Daiichi Sankyo richt zich op het 
verder doorontwikkelen van dit middel. 
 
Avexis ontwikkelt een gen-therapeutische aanpak om  
een AON gericht op exon 2 permanent tot expressie te 
brengen. AAV wordt gebruikt om het benodigde gen in de 
cellen te brengen (zie het onderdeel gentherapie voor 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02500381?term=SRP-4053
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02740972?term=ns+pharma&cond=Duchenne+Muscular+Dystrophy&rank=2
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04179409?term=duplication&cond=Duchenne+Muscular+Dystrophy&draw=2&rank=1
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meer informatie). Deze aanpak wordt getest in een 
klinische studie. 
 
Andere exonen 
Verschillende bedrijven in het exon-skipping veld voeren 
preklinische studies uit om middelen te identificeren 
gericht op exon-skipping van de exonen 44, 52, 54 en 55. 

Klinische studies 
met drisapersen 
(stopgezet): 

De 2OMePS AON gericht op exon 51 wordt drisapersen of 
Kyndrisa genoemd. Alle patiënten die meededen aan een 
eerdere onderhuidse trial werden geïncludeerd in een 
open-labelvervolgstudie waarin ze wekelijks een 
behandeling met drisapersen kregen. Patiënten werden 
meer dan zes jaar behandeld (inclusief onderbrekingen in 
de behandeling). Voor acht van de tien patiënten die nog 
konden lopen bij het begin van de vervolgstudie is de 
afstand die zij in zes minuten konden lopen hetzelfde 
gebleven, terwijl het natuurlijk verloop van de ziekte een 
vermindering van de afstand te zien zou geven. Deze 
resultaten moeten echter, bij gebreke aan een 
placebogroep, met de nodige voorzichtigheid worden 
geïnterpreteerd. 
 
GlaxoSmithKline (GSK) heeft met drisapersen onder 
licentie van Prosensa verschillende trials gecoördineerd. 
Bij al deze trials met onderhuidse injecties van 
drisapersen werden plaatselijke reacties op de 
injectieplaats en proteïnurie (te hoog eiwit in de urine) 
vaker gezien bij patiënten die met drisapersen waren 
behandeld dan in de placebogroep. Een studie waarin 
verschillende doses vergeleken werden bij patiënten in 
een relatief vroeg stadium van de ziekte is afgerond. Bij 
deze studie waren 54 patiënten betrokken die hetzij een 
placebo kregen, hetzij wekelijks subcutane behandeling 
met drisapersen, hetzij een intermitterende 
(afwisselende) behandeling gedurende 48 weken. Allebei 
de met drisapersen behandelde groepen liepen ~ 35 
meter meer dan de met placebo behandelde patiënten 
tijdens de zesminutenlooptest. 
 
Een trial waarbij verschillende doses werden vergeleken 
bij patiënten die nog in een vroeg stadium van de ziekte 
waren (in staat om binnen vijftien seconden van de vloer 
op te staan) is afgerond. De patiënten kregen hetzij een 
placebo, hetzij 3, hetzij 6 mg/kg Drisapersen gedurende 
24 weken. Patiënten die 6 mg/kg kregen, liepen na 24 
weken 27 meter meer dan patiënten die behandeld 
waren met placebo of 3 mg/kg. 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04240314?term=duplication&cond=Duchenne+Muscular+Dystrophy&draw=2&rank=2
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01153932?term=gsk2402968
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In 2011 werd gestart met een fase 3-
placebogecontroleerde studie bij 186 patiënten die nog 
konden lopen om de veiligheid en effectiviteit van de 
behandeling met Drisapersen te evalueren. Na 48 weken 
werd geen significant verschil waargenomen in de 
gelopen afstand in zes minuten tussen patiënten die met 
een placebo en patiënten die met drisapersen waren 
behandeld. Inmiddels heeft GSK de licentie om 
drisapersen te ontwikkelen teruggegeven aan Prosensa 
en is Prosensa in 2015 overgenomen door BioMarin. 
 
Prosensa/BioMarin hebben de verzamelde gegevens van 
de klinische trials en de vervolgstudies geanalyseerd. De 
resultaten lijken te duiden op een tragere progressie van 
de ziekte bij de behandelde jongere patiënten maar ook 
bij oudere patiënten die 24 maanden behandeld zijn. Op 
basis van deze gegevens hebben zij in 2015 een aanvraag 
ingediend voor versnelde goedkeuring van de Food and 
Drug Administration en voor marketing autorisatie van de 
European Medicines Agency (EMA). Bovendien zijn zij 
begonnen met het gefaseerd herdoseren bij patiënten in 
open-labelvervolgstudies met drisapersen (die werden 
gestopt nadat de fase 3-trialresultaten bekend waren 
gemaakt). De FDA meldde op 14 januari 2016 dat 
drisapersen momenteel nog niet gereed is voor 
goedkeuring.  
 
Op 31 mei 2016 kondigde BioMarin aan de aanvraag voor 
markttoelating bij de EMA in te trekken. Het bedrijf heeft 
de ontwikkeling van drisapersen stopgezet, evenals die 
van andere AON’s gericht op exon 44, 45 en 53 en werkt 
nu aan de ontwikkeling van effectievere en veiligere 
middelen die tot exon-skipping kunnen leiden.  

http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01254019?term=gsk2402968&rank=1
http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01254019?term=gsk2402968&rank=1
https://www.nmd-journal.com/article/S0960-8966(17)30200-6/fulltext?code=nmd-site
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Geneesmiddelen voor stopcodon readthrough 
 
PTC124 en gentamicine 

Toepassing: Deze medicijnen werken alleen voor patiënten met een 
"stop signaal"-mutatie (ook wel ‘nonsense mutatie’). Deze 
mutatie beïnvloedt de genetische code niet, maar brengt 
een stopsignaal in het midden van het gen in naast het 
stopsignaal aan het uiteinde van het gen dat aangeeft dat 
eiwitvertaling is voltooid. Dit is het geval bij ~ 10-15% van 
de Duchenne-patiënten.  
De geneesmiddelen kunnen ook werken bij mensen met 
stopcodons in andere genen (bijvoorbeeld bij patiënten 
met cystic fibrosis). 

Doel: De cel dwingen om het foutieve stopcodon te negeren en 
een volledig dystrofine-eiwit te produceren. 

Achtergrond: Alle genen hebben een startsignaal en een stopsignaal 
zodat het mechanisme dat genen vertaalt in eiwitten weet 
waar te beginnen en waar te stoppen. Soms kan een 
kleine mutatie een extra stopsignaal in het gen 
aanbrengen (naast die aan het eind van het gen). Dit type 
mutatie heet een nonsense-mutatie. 
Normale stopsignalen wijken in het algemeen af van deze 
gemuteerde stopsignalen (vergelijk het met een 
stopsignaal op een drukke kruising [normaal stopsignaal] 
en een stopsignaal op een snelweg [gemuteerd 
stopsignaal]). Toch zal de cel het afwijkende stopsignaal 
opvolgen en de omzetting van het eiwit voortijdig staken. 
Er zijn middelen die het gebruik van deze door nonsense-
mutatie ontstane stopcodons onderdrukken, maar niet de 
normale stopcodons. Het eerste geneesmiddel dat dit liet 
zien bij gekweekte cellen en Duchenne-muismodellen was 
gentamicine (een antibioticum uit de aminoglycoside-
klasse). 

Klinische studie: Gentamicine is getest bij Duchenne-patiënten, maar heeft 
nog nooit overtuigend herstel van dystrofine laten zien. 

Uitdaging  
nr. 1: 

Behalve dat het weinig effectief is, is gentamicine ook 
giftig bij langdurig gebruik (het kan de oren en de nieren 
beschadigen). 

De oplossing 1: Het testen van een groot aantal middelen resulteerde in 
de vondst van een middel dat ook in staat was om het 
gebruik van het foutieve stopcodon te onderdrukken 
zonder toxische bijwerkingen. Dit middel wordt PTC124 of 
ataluren of Translarna™ genoemd en wordt ontwikkeld 

http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00451074?term=gentamicin+duchenne&rank=1
http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00005574?term=gentamicin+duchenne&rank=2
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door PTC Therapeutics (USA). Het kan oraal worden 
ingenomen en bracht herstel van dystrofine teweeg bij 
gekweekte cellen en het mdx-muismodel. Ataluren is op 
dit moment voorwaardelijk goedgekeurd voor de 
Europese markt. 

Klinische studies: Ataluren was veilig bij gezonde vrijwilligers. Een eerste 
trial bij Duchenne-patiënten waarbij patiënten werden 
behandeld met verschillende dagelijkse doses ataluren 
gedurende vier weken toonde aan dat de behandeling 
goed werd verdragen en dat bij de behandelde patiënten 
het dystrofineniveau was verhoogd. Trials om te testen of 
dit ook resulteert in functieverbetering na langdurige 
behandeling zijn gedaan in meerdere centra in de VS en 
Europa. Hierbij werden patiënten 48 weken behandeld. 
 
Helaas werd met de zesminutenlooptest niet overtuigend 
aangetoond dat de behandeling leidde tot 
functieverbetering in vergelijking met patiënten die met 
een placebo waren behandeld en daarom werden de 
vervolgstudies en gaande klinische studies in de wacht 
gezet. Inmiddels zijn deze studies weer van start. 
Patiënten die betrokken waren bij deze proeven in de 
Verenigde Staten en Europa kunnen zich inschrijven in 
een open-labelstudie. 
 
Na een gedetailleerde analyse van de gegevens en de 
verdere verbetering van de dosering, is een nieuwe 
bevestigende fase 3-trial met 220 DMD-patiënten 
uitgevoerd in Noord- en Zuid-Amerika, Azië, Australië en 
Europa. Patiënten die met het medicijn behandeld 
werden, liepen in zes minuten gemiddeld vijftien meter 
verder dan patiënten met een placebo. Bij de (van tevoren 
gespecificeerde) groep patiënten die vóór de start van de 
studie in zes minuten tijd tussen de drie- en vierhonderd 
meter liepen, was dit verschil 47 meter in het voordeel 
van de medicijngroep. Patiënten die ataluren kregen, 
deden het ook beter bij andere functionele testen. Net als 
in eerdere studies werd het middel goed verdragen. 
 
Nu ataluren goedgekeurd is in Europa, verzamelt PTC 
bewijs bij patiënten die het middel commercieel 
gebruiken in hun dagelijks leven. Tot op heden suggereert 
vergelijking met het natuurlijk beloop van onbehandelde 
patiënten dat behandelde patiënten langer blijven lopen 
en later longproblemen krijgen dan onbehandelde 
patiënten.   
 

http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00264888?term=ptc124&rank=9
http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00264888?term=ptc124&rank=9
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24349052
http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00847379?term=ptc124&rank=1
http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00592553?term=ptc124&rank=2
http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01557400?term=ptc124&rank=9
http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01557400?term=ptc124&rank=9
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25042182
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01826487
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Marketing-
autorisatie 
(geschiedenis): 

Aan PTC Therapeutics is in augustus 2014 door de 
Europese Commissie voorwaardelijke goedkeuring 
verleend voor ataluren, voor de behandeling van 
patiënten van twee jaar en ouder die nog kunnen lopen 
en bij wie Duchenne spierdystrofie wordt veroorzaakt 
door een nonsense mutatie in het dystrofine-gen. 
 
De voorwaardelijke goedkeuring wordt jaarlijks 
geëvalueerd. In 2015 is de goedkeuring verlengd, en later 
ook in november 2016. Tegen die tijd waren de eerste 
bevestigende studieresultaten beschikbaar. EMA heeft in 
november 2016 gevraagd om een tweede onderzoek om 
de resultaten te bevestigen. Dat onderzoek is nu bezig. 
 
In 2018 werd de indicatie voor ataluren uitgebreid. Naast 
kinderen van 5 jaar en ouder, geldt die nu ook voor 
kinderen tussen de 2 en 5 jaar, aangezien PCT de 
veiligheid voor kinderen met DMD in deze leeftijdsgroep 
heeft bevestigd.  
 
In 2019 diende PTC een aanvraag in om de indicatie uit te 
breiden naar patiënten die niet meer kunnen lopen. In 
juni gaf het verantwoordelijke comité van de EMA een 
negatief oordeel op dit verzoek. Echter gaf het ook aan in 
het openbare EPAR-rapport te zullen vermelden dat 
patiënten die hun vermogen om te lopen verliezen nadat 
de behandeling met alaturen is gestart, niet met de 
behandelingen zouden moeten stoppen. 
 
PTC heeft in januari 2016 aanvraag gedaan voor versnelde 
goedkeuring bij Amerikaanse Food and Drug 
Administration (FDA). In februari 2016 werd dit verzoek 
schriftelijk afgewezen omdat de FDA de huidige data niet 
sterk genoeg vond om de aanvraag in behandeling te 
nemen. PTC heeft hiertegen bezwaar gemaakt waarop de 
FDA een nieuwe bijeenkomst plande. FDA heeft PTC 
inmiddels laten weten dat atuluren definitief niet 
goedgekeurd wordt met de huidige beschikbare data. 
 

Beschikbaarheid 
van ataluren 

Ataluren is goedgekeurd voor de behandeling van 
Duchenne spierdystrofie veroorzaakt door een nonsense-
mutatie in het dystrofine-gen, bij mensen die kunnen 
lopen van twee jaar en ouder, in de lidstaten van de 
Europese Unie, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Voor 
kinderen ouder dan vijf jaar geldt dat ook in Israël, Zuid-
Korea, Chili, Oekraïne en Brazilië. Effectiviteit is niet 
aangetoond bij rolstoelgebonden patiënten. De 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Summary_for_the_public/human/002720/WC500171815.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/translarna
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aanwezigheid van de nonsense-mutatie moet bij 
patiënten zijn bevestigd met DNA-onderzoek. Met PTC 
kan contact opgenomen worden voor informatie over de 
beschikbaarheid van ataluren in een specifiek land (via 
medinfo@ptcbio.com). 

 


