
 

 Odiparcil -أودیبارسیل 
 

 اتأمینوغلیكانات لعالج مرض عدیدات السكاریدالغلیكوز یسھل إزالة جدید  تجریبي مستحضرھو 
 .7و  6 أ،4، 2، 1المخاطي بأنواعھ 

 

 من قبل شركة حالیا في مرحلة التطویر السریريھو جزيء صغیر  Odiparcil أودیبارسیل إن
   - Inventiva Pharma. ماانفنتیفا فار 

 الغلیكوز أمینوغلیكانات من ینلكشبقدرتھ على االلتحام ب بارسیلأودییتمیز و
 )GAGs - glycosaminoglycans (في خالیا المصابین بمرض عدیدات السكاریدات  كزةرمالمت

 الغلیكوز أمینوغلیكانات الملتحم صبحیبالتالي ، و(Mucopolysaccharidosis – MPS) المخاطي
یتم ج الخلیة فرإلى خا أمینوغلیكانات نقل الغلیكوز التمكن من یالتاليوأكثر قابلیة للذوبان  بـأودیبارسیل
 .يالبول المسار عن طریقبعد ذلك  التخلص منھ

 األعراض السریریة للمصابین بمرض عدیدات في ھو الذي یتسببتراكم الغلیكوز أمینوغلیكانات  وبما أن
غلیكوز لتخلص من مكون الل طریقةالبفضل ھذه أنھ تعتقد  ا فارمافینفنتاشركة فإن ریدات المخاطي، السكا

على والعدید من األعراض السریریة.  تخفیف حدة منالمساعدة  قادرا على أودیبارسیل صبحأمینوغلیكانات ی
 ریریةعلى الحیوانات قبل التجارب الس انفنتیفا فارماأجرتھا شركة الدراسات التي فقد أظھرت سبیل المثال 

یستطیع أن یقلل من سماكة غضروف الركبة لدى الفئران المصابة  بمرض عدیدات أودیبارسیل بأن 
 تمقدرة الحیوانات على الحركة. كما ت من رفع  التاليیساھم بمما  ،السادسالسكاریدات المخاطي من النوع 

كل القرنیة من إستعادة ھیأیضا  أودیبارسیل مستحضرتمكن  اكمالھوائیة.  مالحظة التأثیر نفسھ على قصباتھا
 مرض.نفس الإلى حالتھ الطبیعیة لدى الفئران المصابة ب

 دیرمتانالھي كبریتات فأنواع الغلیكوز أمینوغلیكانات التي یمكن عالجھا أما 
 (dermatan sulfate - DS) كوندریتینالكبریتات و chondroitin sulfate - CS)( وبدرجة أقل ،

 . )(heparan sulfate  - HS نابكثیر كبریتات الھیبار

أن كافة حاالت مرض عدیدات السكاریدات المخاطي الناجمة عن الغلیكوز  انفنتیفا فارما وتعتقد شركة
 .أودیبارسیل مستحضرمن العالج بھا االستفادة أمینوغلیكانات یمكن

 الجسم، بما في ذلك األجھزة التيكامل بشكل جید جدا في  التوزع قادر علىجزيء صغیر ك أدویبارسیلإن 
  enzyme replacement therapyالعالج التعویضي باإلنزیمات ( من خاللال یتم الوصول إلیھا 

ERT - اجز لحالیس بإمكانھ إجتیاز  أدویبارسیل)، مثل العیون وغضروف الركبة كما ذكرنا أعاله، إالّ إن
بسبب . واألعراض الناتجة عن إصابة الدماغفعاال في  وبالتالي فإنھ من المحتمل أالّ یكون، الدموي الدماغي
 .أكالتناولھ  فیمكنحجمھ الصغیر 

ھو عالج جدید في طور التجربة على المصابین بمرض عدیدات  أودیبارسیل مستحضروبالرغم من أن 
كانوا مرضى أیضا ل السكاریدات المخاطي، فقد تم بالفعل إعطاء الجزيء لكثیر من المتطوعین األصحاء و

 د.بشكل جیَ  بأودیبارسیلآخر، وقد تم تحمل العالج  رضخضعوا لدراسات سریریة سابقة لم قد

 تطویر من أمراض عدیدات السكاریدات المخاطي أول مرض من أجلھ سیتم السادسسیكون النوع 
إجراء المرحلة الثانیة (أ) من الدراسة على المرضى البالغین  یتم في الوقت الحاضرف .أودیبارسیل مستحضر

المصابین بمرض عدیدات السكاریدات المخاطي في مراكز تجارب في أوروبا، علما بأنھ بإمكان المرضى 
 مكان في العالم المشاركة في ھذه التجارب. من أي 



 

المرضى  ، الذراع التجاري لجمعیة(MPS Commercial) "إم بي إس كمرشال"وستتولى مؤسسة 
في  ركةمشاللترتیب سفر المرضى  (MPS Society, UK) بعدیدات السكاریدات المخاطي البریطانیة

) ERTحالیا العالج التعویضي باإلنزیمات (المرضى الذین یتناولون من ھذه التجارب. وسیتمكن كال 
 .نھ من المشاركة في ھذه التجاربووالمرضى الذین ال یتناول

 : التالي الموقع زیارةالرجاء حول ھذه التجربة  إضافیة لحصول على معلوماتل

trial.com-mpsvi-http://www.improves 
 : البرید االلكتروني على العنوان التالي التواصل معنا عن طریقمن خالل أو 

iMProveS@inventivapharma.com 

ى المرحلة األول سریري منبحث لخوض  اإلعدادعلى  انفنتیفا فارماشركة حالیا  تعكف وكخطوة تالیة،
المصابین بمرض عدیدات السكاریدات المخاطي من النوع و(ب) لألطفال من سن الخامسة فما فوق 

 أوروبیةمرة أخرى، وستكون التجربة و). ERT، والذین یتناولون العالج التعویضي باإلنزیمات (السادس
 لمرضى من جمیع أنحاء العالم المشاركة فیھا. إال أنھ من الممكن ل

 مستجداتلى في اطالع ع یمكن للراغبینبعد ولكن بحث السریري ما بأنھ لم یتم فتح المجال للمشاركة في العل
 :العنوان التالي مراسلتنا عبر البرید اإللكتروني على ھذه التجارب

KIDDS@inventivapharma.com-SAFE 
عدیدات  السریریة للمرضى المصابین بمرض جمع البیاناتأن تقوم ب انفنتیفا فارماشركة  علىسیتعین أوال 

. ولكن، إذا كنت أحد لھذا المرضاألخرى  األنواعقبل التوسع في  السادسالسكاریدات المخاطي من النوع 
وترغب في البقاء ، 7و أ 6، أ4، 2، 1 المرضى المصابین بمرض عدیدات السكاریدات المخاطي من النوع 

على تواصل معنا بخصوص أي تجارب مستقبلیة أو كانت لدیك أي أسئلة عنھا فال تتردد في االتصال بنا 
 على أي من عناوین البرید اإللكتروني المذكورة أعاله.
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