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“Vývoj  inovativních terapeutických 
intervencí pro léčbu sarkopenie a 
fyzické křehkosti jako prototyp 
výzkumné intervence v geriatrii”	



Hlavní cíle projektu SPRINTT	

ü Navrhnout a ověřit definici fyzicé křehkosti a 
sarkopenie u seniorů využitelný pro klinickou 
praxi a regulační instituce (Evropská léková 
agentura, EMA)	

ü Identifikovat a validovat nové diagnostické a 
prognostické biomarkery a definovat cílovou 
populaci pro klinickou studii	

ü Ověřit efektivitu a ekonomickou nákladnost 
nového léčebného postupu – komplexní 
multimodální intervence, která umožní udržet 
fyzickou zdatnost a zabrání rozvoji dysability  u 
rizikových seniorů	
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Struktura projektu SPRINTT 2015-2019 	
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FINANCOVÁNÍ	
ü Innovative Medicines Initiative –  

Joint Undertaking (IMI–JU 115621)	
ü Financování Evropskou unií a EFPIA European 

Federation of Pharmaceutical Industries and 
Associations	

ü Celkové náklady přes 54 milionů EUR 
z toho 20 milionů farmaceutické firmy 
převážně věcným plněním	
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Randomizovaná zaslepená multicentrická 
kontrolovaná klinická studie (RCT), fáze III  

ClinicalTrials.gov identifier: NCT02582138 
 

Koordinujícím pracovištěm pro východní Evropu  
Geriatrická klinika 1.LF UK 

Koordinátor: prof. Eva Topinková"



Cíle klinické studie SPRINTT 

Studie identifikuje cílovou skupinu a 
realizuje multidisciplinární intervenční 
program zaměřený na prevenci 
negativních zdravotních i ekonomických 
dopadů fyzické křehkosti a sarkopenie. 
 
Cílem je oddálit rozvoj invalidity u 
intervenovaných osob a jako první 
rozsáhlý evropský projekt přinese vědecké 
důkazy o účinnosti intervence v 
randomizované kontrolované studii.  
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15 pracovišť  
9 zemí EU 
1500 osob  



Sarkopenie –marker fyzické křehkosti 

nízká svalová hmota 
a svalová funkce 

slabost, nevýkonnost, 
unavitelnost, pády, 

pomalá chůze 
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Křehkost/sarkopenie má závažný dopad  

Zdraví a kvalitu života  Nákladnost pro zdravotnictví  

Identifikace seniorů ohrožených křehkostí je zásadní 
pro plánování preventivních programů 

Potřeba senzitivní 
specifické metody pro 
diagnostiku a nových 

strategií pro léčbu  
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Sarcopenia 	
Endocrine system 
corticosteroids, GH, IGF-1, 
abnormal thyroid function, 
insulin resistance	

Neurodegenerative 
diseases 

motor neurone 
lesion	

cachexia	

Malnutrition / 
malabsorption	

Immobility, 
physical 

activity, zero 
gravity	

Age-related 
sex hormones, 

apoptosis, 
mitochondrial 

dysfunction	

Sarkopenie - identifikace biomarkerů  
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MCI multi-component intervention  
strukturovaná fyzická aktivita 

+ 
nutriční poradenství/dietní režim 

+ 
ICT technologie (monitoring fyzické 

aktivity, rychlost chůze, pády) 
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HALE – healthy aging lifestyle 
education  program 



“Developing innovative therapeutic 
interventions against physical frailty 

and sarcopenia (ITI-PF&S) as a 
prototype geriatric indication”	



Vývoj nových léčiv v geriatrii 
 
problematika sarkopenie  
 
 Požadavky na terapeutickou účinnost nové látky 

- Indukuje růst kosterního svalstva  
- Zvyšuje svalovou sílu a výkonnost 
- Chrání sval proti atrofii 
- léčba úbytku svalové hmoty při imobilizaci, 
onemocnění (CHOPN, onko), traumauem nebo 
stárnutí 



Bimagrumab: vývoj klinického testování 

•  Přirozeně je objem svalstva regulován proteiny aktivinem a myostatinem – 
inhibují růst kosterního svalstva 

•  BIMAGRUMAB – humánní monoklonální protilátka  
•  Bimagrumab se váže na receptory aktivinu a myostatinu  (activin type II 

receptors – ActRIIB & ActRIIA) a blokuje jejich účinek. 
•  Blokáda aktivinu a myostatinu vede k nárůstu svalové hmoty 



Bimagrumab: phase III program overview 

sIBM 

1st Launch 
SDP 

BLA submission 

2018 2016 2015 2014 2017 2019 

Ph II Proof of Efficacy (D2201) 
210 pts; 10, 3 mg/kg vs pbo (i.v.) 1st Launch 

SDP 

BLA submission 

Ph III study 
800 pts; single dose vs pbo (s.c.) 

2020 2021 

 Ph III study 
800 pts; single dose vs pbo (s.c.) Hip fx 

Sarcopenia 

s.c. vs i.v. 
PK/PD 

Prospective observational sIBM study 

Ph IIb dose-ranging (X2208) 
280 pts; 10, 3, 1 mg/kg vs pbo (i.v.) 

Ph III study 
1000 pts; single dose vs pbo (s.c.) 

Ph III study 
1000 pts; single dose vs pbo (s.c.) 

1st Launch 
SDP 

sBLA submission 

PRO 
development 

PRO validation 

120pts; BYM v pbo 

FDP 

Unmet need determination 

FDP 

sIBM phase IIb/III (B2203) 
60 pts/arm; 10, 3, 1 mg/kg vs pbo (i.v.) 

Patch pump 
bridging 

Ph IIb extension 
(offset / cyclical treatment) 

Key: 
HE&OR 

Clinical/TM 

GMA 

Critical path 

Phase IIIb/IV 
Phase IIIb/IV 

Phase IIIb/IV 

CZ 

CZ 
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