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Pomysł: 
Mechanizm odpowiadający za śmierć neuronów w SLA (stwardnienie zanikowe boczne - sclerosis 
lateralis amyotrophica) nie jest od końca wyjaśniony. Obecnie znanych jest kilka typów śmierci 
komórkowej, które różnią się od siebie mechanizmami inicjacji, ścieżkami, które je aktywują oraz 
konsekwencjami dla organizmu. Jednym w lepiej znanych procesów jest tak zwana apoptoza. 
Apoptozę można w skrócie określić jako zaprogramowaną, kontrolowaną śmierć komórkową. 
Dzięki temu mechanizmowi potencjalnie toksyczne związki, znajdujące się wewnątrz umierających 
komórek, nie przedostają się do swoich zdrowych sąsiadów 1.  
Obecnie uważa się, że apoptoza (lub proces bardzo do niej podobny) może być jednym z 
mechanizmów odpowiedzialnych za śmierć komórkową w przypadku SLA 2–6. Powiązanie 
apoptozy z procesami neurodegeneracyjnymi może świadczyć o tym, że zahamowanie tego szlaku 
sygnalizacyjnego ma szanse przyczynić się do spowolnienia lub zatrzymania postępów choroby.  
 
Mechanizm działania: 
Fasudil jest silnym inhibitorem kinaz rho (ROCK). Kinazy ROCK pośredniczą w aktywacji 
sygnałów, które ostatecznie aktywują białka zwane kaspazami i stanowią kluczowy element 
procesów apoptotycznych 7–9. Wiadomo również, że lek ten ma działanie rozszerzające naczynia 
krwionośne 10. Obecnie jest on dopuszczony w Japonii do leczenia pacjentów z dusznicą bolesną 11.  
W modelach badawczych chorób takich jak niedotlenienie mózgu, choroba Alzheimera czy 
rdzeniowy zanik mięśni, Fasudil okazał się być skuteczną terapią poprawiającą przeżywalność i 
kondycję zwierząt 12–14. Terapia tym związkiem była skuteczna również w przypadku mysich 
modeli SLA. Aplikacja Fasudilu (lub jego aktywnego metabolitu) przedłużyła życie gryzoni, 
spowolniła postęp choroby oraz ograniczyła śmierć neuronów motorycznych 9,15. 
 
Próby kliniczne: 
W 2013 roku w Chinach rozpoczęła się próba kliniczna z Fasudilaem na pacjentach cierpiących na 
SLA. Według planu miała się ona zakończyć w maju 2015 roku. Niestety do tej pory wyniki tych 
badań nie zostały podane do publicznej wiadomości (stan na styczeń 2016 roku) 16. 
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