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Hersenen & bewegen

Klinische studies naar bewegingsstoornissen
door Cadent Therapeutics en Biohaven
Pharmaceuticals

NAF Webinar 24 juni 2020
Vertegenwoordigers van Biohaven Pharmaceuticals en Cadent Therapeutics lichten hun onderzoek naar
het ontwikkelen van therapieën voor ataxie toe. Beide farmaceuten zijn hierbij sterk betrokken. Dr. George
Wilmot van de Emory University in Atlanta leidt het gesprek.
Vertaling en samenvatting door Gabriëlle Donné-Op den Kelder

SPREKER 1
Cadent Therapeutics. De eerste spreker is dr. Michael Curtis van Cadent Therapeutics,
Cambridge, USA. Hij geeft aan dat een van de belangrijkste speerpunten van Cadent Therapeutics
bewegingsstoornissen betreft. De onderzoeksgroep werkt al 7 jaar keihard aan therapie ontwikkeling
voor de patiënt.

Figuur 1. De opbouw van het cerebellum (de kleine hersenen) waarin Purkinje cellen een belangrijke
functie vervullen in signaaloverdracht tussen de kleine hersenen en onze spieren.
Dr. Curtis toont Figuur 1 waarin we het cerebellum zien dat deels opgebouwd is uit Purkinje cellen.
Goedwerkende neuronen, zoals de Purkinje cellen, vuren voortdurend elektrische pulsen af waarmee ze
onze bewegingen kunnen aansturen. Wanneer er sprake is van ataxie, dan zien we dat het aansturen
van bewegingen verstoord raakt. Dit leidt tot problemen met balans en stabiliteit. Hoe kan je dit
corrigeren? Bij Cadent Therapeutics wordt dit gedaan door het zogeheten SK-kanaal aan te pakken. Het
SK-kanaal is aanwezig in alle neuronen en controleert de stroom van elektrische pulsen, die vanuit de
Purkinje cellen naar de spieren gaan. Cadent Therapeutics heeft in knaagdieren aangetoond dat zij de
werking van het SK-kanaal zodanig kunnen verbeteren dat zij het afgeven van pulsen door de Purkinje
cellen kunnen reguleren. In de afgelopen 7 jaar is het mechanisme van de aansturing van de spieren
opgehelderd, nu is het tijd voor de klinische toepassing.
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Figuur 2. De lange weg die farmaceut Cadent heeft afgelegd tot de ontwikkeling van CAD-1883.
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CAD-1883 is een verbinding waaraan een zeer lange weg van bijna 30 jaar ontwikkeling aan vooraf
gegaan is (Figuur 2). De opzet was om een verbinding te ontwikkelen die veilig zou zijn, als een pil
ingenomen zou kunnen worden, en tenminste 24 uur in het lichaam zou blijven circuleren. In de
ontwikkelingsfase zijn circa 1.400 verschillende verbindingen getest, wat uiteindelijk leidde tot CAD1883. Nu staat Cadent op het punt om een Fase 2 klinische studie met CAD-1883 te starten.
In Fase 1 is het middel bij gezonde vrijwilligers getest op veiligheid en bijwerkingen. Van CAD-1833
is de veiligheid bevestigd. Nu gaat de farmaceut in Fase 2 verder met testen of het middel op de plek
komt waar het wezen moet, namelijk in de hersenen. De hersenen zijn echter zodanig ontworpen
dat ze vooral lichaamsvreemde stoffen buiten willen houden. Bij een positief resultaat volgt Fase 3
waarin gekeken wordt of het middel ook echt werkt. In 2019 werkt een trial uitgevoerd bij een andere
stoornis, namelijk ‘essentiële tremor’ waar het middel een positief effect bleek te hebben.

Fase

1

In Fase 1 is het middel
bij gezonde vrijwilligers
getest op veiligheid en
bijwerkingen.

Fase

2

In Fase 2 wordt
bij patiënten met
spinocerebellaire ataxie
getest of CAD-1883 de
hersenen bereikt.

Fase

3

In Fase 3 wordt
gekeken of het middel
ook echt werkt.

Waar staat Cadent Therapeutics in 2020?
Cadent Therapeutics staat nu op het punt om Fase 2 te starten met patiënten met spinocerebellaire
ataxie (SCA). Sinds Cadent samenwerkt met de National Ataxia Foundation begrijpt de farmaceut ook
beter waar de patiënt het meeste last van heeft. De studie is zo ontworpen dat de meest voorkomende
SCA’s meegenomen worden in de studie (SCA1, SCA2, SCA3, SCA6, SCA7, SCA8 en SCA17). Ook
ARCA1, een recessieve vorm van ataxie, wordt meegenomen in het onderzoek (Zie Figuur 3).
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Wat wordt er in Fase 2 gemeten?
Een van de uitdagingen is dat er op een relatief korte termijn van 12 weken het effect van CAD-1883
aangetoond moet kunnen worden. Cadent wil binnen 12 weken zien of de functie van de Purkinje
neuronen verbetert en of dit tot een daadwekelijke verbetering van het functioneren van de patiënten
leidt. Wanneer er na 12 weken geen verbetering te zien is in de balans, coördinatie en controle dan is
dat niet veelbelovend voor de werking van CAD-1883. Naast effecten op de SARA score heeft Cadent
ook naar andere eindpunten gekeken zoals het behoud van evenwicht en motor controle (zie Figuur
3). Cadent werkt samen met het bedrijf BioSensics om een kwantitatieve en reproduceerbare meting
te kunnen doen van balans en motor controle. Deze gegevens correleren goed met de SARA score,
waardoor de noodzaak om een moeilijk te interpreteren SARA score te bepalen, verdwijnt.

Figuur 3. De condities waaronder de Fase 2 studie van Cadent Therapeutics met CAD-1883 heeft
plaatsgevonden.
Nieuwe meetpunten
Ook wordt tijdens de klinische studie de draaisnelheid van de patiënt gemeten. Ataxie patiënten
hebben iets meer moeite om zich om te draaien. Ook wordt gemeten hoeveel moeite het kost om stil te
blijven staan. Wanneer er na 4, 8 en 12 weken een verbetering waargenomen wordt, dan is het in ieder
geval zeker dat het middel effect heeft op de biologie van het lichaam. In de daaropvolgende lange
termijn Fase 3 studie kunnen dan mogelijk klinisch relevante effecten waargenomen worden.
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SPREKER 2

Biohaven Pharmaceuticals. De tweede spreker is dr. Melissa Beiner, directeur van het Research &
Development Center bij Biohaven Pharmaceuticals, New Haven, Connecticut, USA. Zij geeft aan dat
de samenwerking met de National Ataxia Foundation heeft geleid tot een unieke samenwerking met
neurologen en patiënten over het hele land. Dit heeft tot gevolg gehad dat er grote vooruitgang is
geboekt op het terrein van ataxie in de afgelopen 2 jaar.

Figuur 4. Rechts zien we gezonde hersenen, links de ziekten waarbij een tekort aan glutamaat
waargenomen wordt.
Klinische studies spinocerebellaire ataxie
Biohaven zit nu midden in een 2e klinische studie met betrekking tot spinocerebellaire ataxie.
Biohaven voert vele klinische studies uit en concentreert zich vooral op neurodegeneratieve en
neuropsychiatrische ziektes. Biohaven richt zich daarbij op het normaliseren van de hoeveelheid
glutamaat in de hersenen. Glutamaat is een verbinding die aanwezig is in 90% van de synapsen in de
3
hersenen. Een synaps is de locatie waar twee neuronen met elkaar communiceren. Synapsen brengen
signalen over van het ene neuron naar een ander neuron. Dit maakt glutamaat tot de belangrijkste
neurotransmitter in de hersenen en heeft daardoor een kritische functie bij het handhaven van een
normale hersenfunctie. Figuur 4 geeft aan bij welke ziektes een tekort aan glutamaat waargenomen is.
De functie van glutamaat in de hersenen
Wanneer er teveel glutamaat in de hersenen aanwezig is, raken zenuwcellen door overprikkeling
beschadigd of sterven af, wat tot verschillende ziektes kan leiden. In Figuur 4 zien we ziektes variërend
van ALS tot spinocerebellaire ataxie. Riluzole is het enige, door de FDA (instantie voor de goedkeuring
van medicijnen in Amerika) goedgekeurde geneesmiddel voor behandeling van ALS. Riluzole
normaliseert glutamaat niveaus in de hersenen en zorgt voor herstel van een kritisch evenwicht.
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In Figuur 5 zien we glutamaat (Glu) actief in de synaps
tussen de uiteinden van neuronen. Riluzole zorgt er in het
geval van ALS voor dat een teveel aan glutamaat weer uit de
synaps wordt opgenomen.
Cerebellaire ataxie
In het geval van cerebellaire ataxie zoomt Biohaven in op
de Purkinje cellen in het cerebellum en op beschadiging van
neuronen door een overmaat aan glutamaat. Er zijn nog geen
door de FDA goedgekeurde medicijnen voor cerebellaire
ataxie.
Waar staat Biohaven Pharmaceuticals in 2020?
Er is wereldwijd weinig ervaring opgedaan met klinische
studies op het terrein van spinocerebellaire ataxie (SCA).
Er zijn een paar studies in Europa uitgevoerd met Riluzole
voor de behandeling van SCA. In Amerika is op dat terrein
vrijwel geen ervaring opgedaan.

Figuur 5. De werking van glutamaat (Glu)

Het belang van historische gegevens, biomarkers en kwantitatieve meetapparatuur
Om de resultaten van klinische studies te kunnen beoordelen is het van groot belang om te kunnen
beschikken over data waaruit duidelijk wordt wat het natuurlijke verloop van de verschillende SCAs is
wanneer er geen medicijnen gebruikt worden. Daaruit kan afgeleid worden hoelang een klinische studie
moet duren om eventuele verbetering aan te kunnen tonen. Daarnaast is het ook van groot belang
om te kunnen beschikken over zogeheten biomarkers of
kwantitatieve meetapparatuur zoals biosensoren.
Het natuurlijke verloop van SCAs
Wat weten we van het natuurlijke verloop van SCAs? In de
eerste klinische studie van Biohaven met Troriluzole, een
verbinding die in het lichaam wordt omgezet in Riluzole,
heeft het traject slechts 8 weken geduurd. Op basis van
studies waarin naar het natuurlijke verloop van SCAs is
gekeken, was dat waarschijnlijk te kort.

Figuur 6. Het natuurlijk verloop van SCAs,
gemeten aan de hand van de SARA-schaal

In 2018 heeft Biohaven een analyse uitgevoerd op eerder
gepubliceerde gegevens over het natuurlijke verloop van
SCAs. De SARA score werd daarbij als eindmeetpunt gebruikt.
Voor SCA1, SCA2, SCA3 en SCA6 kon vastgesteld worden hoeveel de SARA score per jaar toeneemt:
1.83 voor SCA1, 1.40-1.41 voor SCA2 en SCA3, en 0.81 voor SCA6, een ziekte met een lagere
progressiesnelheid.

Eerste klinische studie met troriluzole voor cerebellaire ataxie
Na de bovengenoemde studie van 8 weken met Troriluzole werd het experiment gedurende 48 weken
voortgezet waarbij aan de deelnemers bekend werd gemaakt wie het middel kreeg en wie behoorde
tot de placebogroep. De progressie van patiënten werd met elkaar vergeleken, waarbij onderscheid
werd gemaakt in SCA types en in de analyse ook gekeken werd naar leeftijd, geslacht en de SARA
score aan het begin van de studie, de basislijn. De resultaten werden ook vergeleken met gegevens
van 112 patiënten waarvan het natuurlijk verloop in eerdere studies over meerdere jaren gevolgd was.
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De gemiddelde jaarlijkse toename in de SARA score van deze (controle) groep was, naar verwachting,
circa 1.0 op de SARA schaal. De studie met Troriluzole laat echter zien dat de 81 patiënten, die
behandeld werden met troriluzole, na een periode van 1 jaar óf een lichte verbetering lieten zien óf dat
ze op de basislijn bleven. SCA1, SCA2, SCA3, SCA6, SCA7, SCA8 en SCA10 patiënten werden in deze
studie meegenomen.
Voortzetting van de klinische studie met troriluzole
Op basis van bovenstaande resultaten is de studie verlengd waarbij de deelnemers niet meer verteld is
of ze al dan niet met troriluzole behandeld worden. Uit de studie blijkt:

• Na 2 jaar is de gemiddelde toename op de SARA schaal minder dan 0.5 ten opzichte van de
basislijn. Dit is een sterke vermindering van de progressie vergeleken met patiënten die niet
behandeld zijn. Voor onbehandelde patiënten ligt de toename op ca. 2.0 over een periode van 2
jaar.
• Wanneer de behandeling onderbroken wordt, neemt de SARA-score toe. Wanneer de behandeling
hervat wordt neemt de SARA-score weer af richting de waarde van de basislijn gemeten aan het
begin van de studie een paar jaar terug.
• Het meest positieve effect op de SARA-score is gemeten voor SCA1 patiënten.
De resultaten gaan nog gepubliceerd worden. Ook gaat Biohaven de wijze van het meten van
resultaten verder onderzoeken. De SARA-schaal kan geschikt zijn om progressie over langere tijd te
meten maar is minder geschikt om veranderingen in het functioneren van patiënten in klinische studies
vast te stellen. Het is belangrijk, ook in de ogen van de FDA, om een aangepaste SARA schaal te
ontwikkelen.

Vraag

Antwoord

De vragen van de deelnemers aan het webinar leest u op de volgende pagina >>
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Vraag

Antwoord

Vragen van de deelnemers aan het webinar
Vraag 1. Waar vind ik informatie over klinische studies?
Er zijn 2 websites die daarover informatie geven.
Kijk op clinicaltrials.gov
van de ziekte.

of op clinicaltrialsregister.eu

en zoek vervolgens op de naam

Vraag 2. Kan iedereen aan een klinische studie deelnemen?
Het antwoord is nee. Aan iedere studie zijn voorwaarden verbonden voor ‘inclusie’ (deelname) en
‘exclusie’ (uitsluiting). We willen als onderzoekers zeker weten dat er een goede kans is op het meten
van een positief (of negatief) effect tijdens de duur van de studie. De voorwaarden staan meestal bij
een studie aangegeven.

Vraag 3. Welke uitdagingen kom je tegen bij de ontwikkeling van medicijnen?
Er is sprake van meerdere uitdagingen. Een daarvan is het
vinden van een mogelijk geneesmiddel om mee te testen.
De ontwikkeling daarvan kan soms tientallen jaren duren.
Een andere uitdaging is de wijze waarop resultaten gemeten
worden en vooral ook het kunnen meten van soms slechts
een klein effect tijdens de duur van de hele studie. De SARA
score is aantoonbaar niet geschikt voor het meten van kleine
veranderingen. Een derde uitdaging is iedere keer ook weer
om voldoende patiënten te rekruteren zodat de resultaten
statistisch gezien significant zijn. Ook zijn patiënten niet altijd
gediagnosticeerd waardoor ze niet (altijd) kunnen deelnemen.
Ten slotte is het een uitdaging om goede proefdiersystemen
te vinden om potentiële medicijnen in te testen voordat ze op
mensen getest worden. Wanneer knaagdieren gebruikt
worden, dan rijst de vraag of de resultaten ook vertaald
kunnen worden naar patiënten. Omdat er nog geen
goedgekeurde medicijnen zijn om ataxie te behandelen, weten
we niet of de gebruikte proefdieren de juiste informatie geven.
Het is nog steeds een grote stap om van een knaagdier naar
de mens over te stappen.
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Figuur 7. Metingen met een Biosensor

Vraag 4. Zijn er nog andere uitdagingen?
Er zouden meer patiënten zich moeten inschrijven in ataxie registers waar gegevens van het
ziekteverloop van ataxie patiënten opgeslagen worden. Hierdoor ontstaat een archief met data die in
klinische studies gebruikt kunnen worden. Ook is deelname aan klinische studies belangrijk waarin
biomarkers getest worden. Hierdoor kan een basislijn en het effect van mogelijke medicijnen beter
gemeten worden.

Vraag 5. Waarom kunnen klinische studies niet direct voor langere periodes zoals
3 tot 5 jaar uitgezet worden?
Het antwoord is dat in de verschillende fases verschillende zaken getest worden. In de relatief korte
Fase 1 wordt op veiligheid en bijwerkingen getest. In Fase 2 wordt gekeken of het middel op de plek
komt waar het wezen moet, namelijk in de hersenen. Bij een positief resultaat volgt Fase 3 waarin
gekeken wordt of het middel ook echt werkt. Na iedere fase dient weer toestemming gevraagd te
worden om verder te mogen gaan. In Fase 4 gaat het uiteindelijk om de goedkeuring door instanties
als de FDA (de EMA in Europa) waarbij mogelijk nog extra informatie moet worden aangeleverd.
Het gaat dus om een langzaam en stapsgewijs proces. Vaak dienen er eerst ook nog lange-termijn
veiligheidsstudies op dieren uitgevoerd te worden voordat er lange-termijn studies op mensen
uitgevoerd mogen gaan worden.

Vraag 6. Zijn de huidige klinische studies gericht op het stoppen van de ziekte?
Nee, de huidige studies zijn er alleen op gericht om bewegingsstoornissen te verminderen. Ze zijn
er niet op gericht om beschadigingen in de hersenen te voorkomen of te genezen. Het zou zelfs
zo kunnen zijn dat een middel dat de zenuwen beschermt, geen effect heeft op symptomen zoals
bewegingsstoornissen. Ook is het mogelijk dat klinische studies met middelen die mogelijk zenuwen
kunnen beschermen tegen beschadiging, veel langer gaan duren omdat het beschermende effect pas
na veel langere tijd meetbaar is.

Vraag 7. Waarom worden er al klinische studies gedaan terwijl er nog discussie is over
wat er als resultaat gemeten moet worden?
Voor sommige ziektes is precies bekend wat er gemeten
moet worden. Voor bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer
zijn historische data over het verloop van de ziekte goed
beschreven en zijn biomarkers bekend. Voor SCAs was enige
jaren geleden nog heel weinig bekend. Echter, van iedere
klinische studie leren we veel en vooral ook over progressie
van de ziekte en over wat er gemeten moet worden. De
SARA-schaal is minder geschikt om kleine veranderingen te
meten, biosensoren lijken geschikter te zijn.
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Vraag 8. Wat zijn PROMS en waarvoor worden deze gebruikt?
PROMS zijn Patient Reported Outcome Measures. De stem van de patiënt wordt steeds belangrijker en
via PROMS wordt de stem van de patiënt in de resultaten meegenomen. PROMS geven aan wat het
effect van bijvoorbeeld een behandeling is op de kwaliteit van leven. En alleen de patiënt zelf kan daar
een antwoord op geven.

Afsluiting
Dr. George Wilmot van de Emory Universitity in Atlanta sluit deze online bijeenkomst af
nadat zowel dr. Melissa Beiner als dr. Michael Curtis alle deelnemende patiënten bedankt
hebben voor het bijdragen aan hun begrip over cerebellaire ataxie in de afgelopen jaren.
Zij streven er beiden naar om geneesmiddelen te ontwikkelen, die het leven van patiënten
kunnen verbeteren en het gevoel van invaliditeit kan verminderen. Ook willen zij patiënten
stimuleren om deel te nemen aan klinische trials. Alleen dan kunnen statistisch relevante
resultaten overlegd worden aan de goedkeurende instanties zoals FDA en EMA en
medicijnen goedgekeurd worden voor gebruik bij cerebellaire ataxie.
Steeds meer farmaceutische industrieën raken geïnteresseerd in en betrokken bij
het ataxie veld. Dr. Wilmot heeft de voordelen gezien van de betrokkenheid van de
farmaceutische industrie. Zonder hen zou ontwikkeling van medicijnen bijna
onmogelijk zijn.
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