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§  Chaperone	  behandeling	  	  
§  Substraat	  remming	  



De	  ziekte	  van	  Fabry	  
natuurlijk	  beloop	  	  

§  Klassieke	  mannen	  

§  Niet	  klassieke	  mannen	  
§  Klassieke	  vrouwen	  

§  Niet	  klassieke	  vrouwen	  

§  Eerste	  verschijnselen	  meestal	  
tussen	  10	  en	  30	  jaar	  

§  Acroparesthesieen,	  angiokeratomen	  
§  Nieren,	  hart,	  hersenen	  
	  
§  Variabel	  
§  Veel	  minder	  vaak	  nierschade	  
§  Wel	  hart	  afwijkingen	  

§  Variabel	  
§  soms	  asymptomaHsch	  

Arends et al, AJKD 2016 



Mannen	  en	  vrouwen,	  klassiek	  en	  niet-‐klassiek	  
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Enzymtherapie	  
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Enzymtherapie	  voor	  de	  ziekte	  van	  Fabry	  

§  Fabrazyme	  1.0	  mg/kg	  iedere	  twee	  weken	  
§  Replagal	  0.2	  mg/kg	  iedere	  twee	  weken	  

§  Sinds	  2001	  
§  EffecHef:	  maar	  niet	  bij	  iedereen	  
§  Nog	  alHjd	  vragen	  wie	  het	  beste	  reageert,	  wanneer	  beste	  
moment	  om	  te	  starten,	  dosis,	  rol	  van	  anHstoffen	  etc.	  

§  Belastend,	  soms	  infusiereacHes	  

	  



Studiefases	  	  

Pre-‐klinisch:	  laboratorium,	  dierproeven	  
	  
Klinisch:	  
§  Fase	  1	  

§  Veiligheid,	  zoeken	  naar	  beste	  dosering	  

§  Fase	  2	  	  
§  OpHmale	  dosis	  bij	  paHenten	  

§  Fase	  3	  
§  Vergelijking	  met	  standaard	  behandeling	  

§  Fase	  4	  à	  na	  goedkeuring	  van	  het	  geneesmiddel	  
§  EffecHviteit	  en	  veiligheid	  	  



Chaperone	  therapie	  
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Chaperone	  therapie:	  migalastat	  

§  Fase	  2	  /3	  studies:	  
§  AT1001-‐011:	  	  

§  vergelijking	  migalastat	  150	  mg	  om	  de	  dag	  met	  placebo,	  6	  maanden	  
§  stapeling	  in	  de	  nier,	  bloed,	  nierfuncHe,	  hart	  	  
§  67	  paHenten	  	  

§  AT1001-‐012:	  	  
§  vergelijking	  migalastat	  150	  mg	  om	  de	  dag	  met	  enzymtherapie	  
§  NierfuncHe,	  kwaliteit	  van	  leven,	  lysoGb3	  
§  60	  paHenten.	  	  



Chaperone	  therapie:	  migalastat	  

§  Fase	  2	  /3	  studies:	  
§  Afname	  stapeling	  in	  de	  nier	  
§  Afname	  lysoGb3	  
§  Afname	  hartmassa	  

à  wisselende	  resultaten	  

§  Werkt	  dus	  bij	  bepaalde	  vormen	  van	  de	  ziekte	  van	  Fabry	  (als	  
het	  eigen	  enzym	  erop	  reageert):	  de	  mutaHe	  is	  “amenable”	  
§  Amenable:	  toename	  van	  acHviteit	  van	  1.2	  maal	  of	  >	  3%	  
§  Veelal	  niet-‐klassieke	  paHenten	  

Positieve opinie van de EMA voor 
markttoelating: 1 april 2016 



Effecten	  van	  migalastat	  onder	  de	  loep	  

§  2017	  beoordeling	  door	  ZorginsHtuut:	  minderwaarde	  ten	  
opzichte	  van	  enzymtherapie	  op	  basis	  van	  onvoldoende	  
gegevens	  

§  Niet	  geschikt	  voor	  een	  voorwaardelijk	  toelaHngstraject	  

§  AMC:	  eens	  met	  te	  weinig	  gegevens	  voor	  een	  definiHef	  
oordeel	  voor	  wie	  migalastat	  wel	  en	  niet	  geschikt	  is.	  	  
§  mogelijk	  wel	  effec-ef	  voor	  sommige	  pa-ënten	  maar	  voor	  wie	  is	  nog	  

niet	  duidelijk	  
§  voorwaardelijke	  toela-ng	  zou	  mogelijkheid	  geven	  uit	  te	  zoeken	  of	  en	  

voor	  wie	  het	  werkt	  
à	  heranalyse	  ruwe	  data;	  onder	  voorwaarden	  beschikbaar	  maken	  
geneesmiddel	  ism	  VWS	  



CombinaHe	  chaperone	  en	  enzymtherapie	  

§  Migalastat	  en	  enzymtherapie	  
§  Fase	  2	  studie	  

§  Effect	  van	  150	  mg	  of	  450	  mg	  
migalastat	  HCl	  met	  0.2,	  0.5	  of	  1.0	  
mg/kg	  enzym	  op	  de	  concentraHe	  
enzym	  in	  bloed	  en	  weefsels	  	  

§  23	  mannen	  met	  Fabry	  
§  EnzymacHviteit	  neemt	  toe:	  1.2-‐	  tot	  

5.1	  x	  hoger	  in	  bloed,	  huid	  en	  wide	  
bloedcellen	  

Oral Migalastat HCl Leads to Greater Systemic Exposure and Tissue Levels of Active α-
Galactosidase A in Fabry Patients when Co-Administered with Infused Agalsidase. 
Warnock DG et al 
PLoS One. 2015 Aug 7 

•  In principe interessant voor alle Fabry patienten   



Substraat	  reducHetherapie	  
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Lucerastat	  

§  Fase	  1:	  studies	  naar	  de	  veiligheid:	  	  
§  31	  gezonde	  vrijwilligers:	  geen	  belangrijke	  

bijwerkingen	  
§  32	  niet-‐Fabry	  paHenten	  met	  wisselende	  mate	  van	  

nierfuncHeverlies:	  goed	  verdragen,	  maar	  dosis	  
moet	  wel	  aangepast	  bij	  slechtere	  nierfuncHe*	  

§  Fase	  2:	  veiligheid	  en	  dosering	  bij	  Fabry	  paHenten	  
§  10	  Fabry	  paHenten,	  2	  maal	  daags	  1000	  mg	  ged	  12	  

weken	  samen	  met	  ERT:	  werd	  goed	  verdragen;	  
daling	  stapelingsmateriaal**	  

*Guérard et al The Journal of Clinical Pharmacology 2017  
* * Guérard et al Clin Pharmacol Ther. 2017 Jul 12.  



Lucerastat	  

§  Fase	  3:	  mulHcenter,	  dubbel	  blind	  gerandomiseerde,	  placebo	  
gecontroleerde	  studie	  om	  effecHviteit	  en	  veiligheid	  van	  lucerastat	  te	  
onderzoeken	  
§  protocol	  wordt	  nu	  ontwikkeld	  
§  studie	  centra	  worden	  geselecteerd	  
§  start	  gepland	  voor	  2018	  



GZ/SAR402671	  	  	  

§  Pre-‐klinische	  fase:	  
§  Fabry	  muizen:	  goed	  effect	  op	  stapeling,	  evt	  icm	  ERT	  

Ibiglustat 



GZ/SAR402671	  	  	  

§  Fase	  2	  
§  Mannen	  met	  Fabry,	  18-‐49	  jaar,	  hoge	  lyso	  (>	  65	  ng/ml)	  
geen	  ernsHge	  schade	  

§  7-‐8	  maanden	  behandeling	  evt.	  extensie	  
§  Eindpunt:	  afname	  stapeling	  in	  huidbiopten	  

Ibiglustat 



Conclusies	  

nieuwe	  orale	  middelen	  zijn	  onderweg	  
§  migalastat	  	  

§  obv	  werkingsmechanisme	  voor	  weinig	  paHenten	  
§  geen	  toegang	  voor	  paHenten	  in	  NL;	  evt	  nader	  onderzoeken	  

§  substraatremmers	  veelbelovend,	  evt	  in	  combinaHe	  met	  ERT	  
	  


