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Pomysł: 
Białka są skomplikowanymi cząsteczkami. Składają się z podjednostek zwanych aminokwasami, 
które mogą łączyć się ze sobą w łańcuchy długości od kilku do nawet kilku tysięcy aminokwasów. 
Dodatkowo wiele protein składa się z kilku łańcuchów, które oddziałują ze sobą 1. Jednak białka nie 
przypominają długich nitek pływających we wnętrzach komórek. Porównać je można do splątanego 
kłębka. Przy czym sprawą kluczową dla poprawnego funkcjonowania białka jest to, w jaki sposób 
jest on ułożony. Układanie łańcucha białka w trójwymiarową strukturę nazywa się fałdowaniem 
białek. Aby uniknąć błędów, komórki wypracowały wiele mechanizmów mających zapewnić 
poprawną strukturę trójwymiarową nowo powstałych cząsteczek. Kolejne procesy dbają o to, aby 
wykryć i zniszczyć niepoprawnie uformowane proteiny 2. W niektórych procesach chorobowych te 
mechanizmy zawodzą. Mutacje w DNA białek, które uniemożliwiają osiągnięcie odpowiedniej 
struktury, nadprodukcja białek i zapychanie się procesów degradacji protein to tylko niektóre z 
możliwych przyczyn tego stanu 2.  
Dokładne mechanizmy odpowiedzialne za rozwój stwardnienia zanikowego bocznego (SLA) są 
wciąż tematem żywej dyskusji. Jedną z cech komórek organizmów cierpiących na SLA, są różnego 
typu agregaty i inkluzje białkowe 3–5. Liczne badania wykazały, że tego typu struktury zaburzają 
normalne funkcjonowanie komórek i mogą doprowadzić do ich śmierci 3,4. Usprawnienie procesów 
związanych z poprawnym składaniem i degradacją protein może potencjalnie spowolnić postęp 
choroby 6–8.  
 
Mechanizm działania: 
Arimoclomol jest pochodną hydroksylaminy 8. Lek działa jak aktywator odpowiedzi szoku 
cieplnego w motoneuronach. Nazwa tej odpowiedzi i związanych z nim białek (białka szoku 
cieplnego) pochodzi od eksperymentu, dzięki któremu je odkryto. Zestresowanie komórek za 
pomocą ciepła spowodowało szybkie pojawienie się w nich cząsteczek, które dziś nazywamy 
białkami szoku cieplnego (Heat Shock Proteins - HSP) 2. Proteiny te są czaperonami i ich zadaniem 
jest dopilnowanie, aby inne białka ufałdowały się w poprawną trójwymiarową strukturę 2. 
Arimoclomol przedłuża aktywację HSF1 (Heat Shock Transcription Factor 1 - czynnik 
traknskrypcyjny szoku cieplnego 1), który kontroluje indukcję kilku białek HSP. Ta przedłużona 
aktywacja przyczynia się do ochrony przed zaburzeniami funkcji i śmierci neuronów 8–10. 
Dowiedziono, że w modelach zwierzęcych SLA lek ten poprawił czynność mięśni i przedłużył  
życie zwierząt 11–13. 
 
Próby kliniczne: 
Firma farmaceutyczna Orphazyme przeprowadziłą testy kliniczne na zdrowych pacjentach. Lek jest 
również badany przez tę firmę pod kątem terapii na chorobę Niemanna-Picka typu C 14. 
Przeprowadzono też próbę kliniczną na 84 pacjentach chorujących na rodzinną postać SLA, aby 
ocenić bezpieczeństwo, tolerancję i farmakokinetykę leku. Pacjenci otrzymywali 3 różne dawki 
Arimoclomolu (od 25 do 100 mg leku trzy razy na dobę) lub placebo. W tym samym badaniu 
pacjenci, którzy ukończyli dwunastotygodniową kurację, mogli się zapisać na kolejne 
sześciomiesięczne badanie, gdzie otrzymywali dawki 300 mg leku na dobę. W trakcie badania 
udowodniono, że Arimoclomol jest bezpieczny i dobrze tolerowany przez pacjentów, dodatkowo 
pokonuje barierę krew-mózg. Aby potwierdzić skuteczność leku, potrzebna jest jednak kolejna 
próba kliniczna 15.  
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