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Pomysł: 
Adenozynotrifosforan (ATP) to jedna z kluczowych cząsteczek w naszym organizmie. Można je 
porównać do małych baterii komórkowych: przenoszą energię w miejsca, gdzie jest ona potrzebna. 
Za produkcje tego związku u zwierząt odpowiadają mitochondria. Dodatkowo organella te są 
powiązane z buforowaniem wapnia wewnątrz komórek, a także apoptozą 1. Ich uszkodzenie nie 
tylko zaburza prace komórek, ale również może doprowadzić do ich śmierci. Mitochondria są 
powiązane z kilkoma chorobami neurodegeneracyjnymi, w tym z SLA (stwardnienie zanikowe 
boczne - sclerosis lateralis amyotrophica) 2. Zarówno u osób cierpiących na tę chorobę, jak i w 
przypadku jej modeli zwierzęcych zaobserwowano zmiany w tych organellach, między innymi 
zmiany w funkcjonowaniu kompleksów transportu elektronów, mutacje w genach powiązanych z 
mitochondriami, zaburzenia w transporcie tych organelli, zmiany w ich wyglądzie, takie jak 
opuchnięcia czy wakuolizacje (powstawanie wakuoli - pęcherzyków otoczonych błoną komórkową) 
2–17. Przy czym nieprawidłowości zaobserwowano nie tylko w neuronach, ale również w samych 
mięśniach 18–22.  
 
Mechanizm działania: 
Kluczowym elementem funkcji mitochondriów są ich błony. Obecnie dość mało poznana struktura 
o nazwie por zmiany przepuszczalności mitochondrialnej bierze czynny udział w regulowaniu tego, 
jak bardzo są one przepuszczalne dla różnych cząsteczek (zarówno dla ich ilości, jak i rodzaju). 
Zmiany w przepuszczalności błon mitochondrialnych mogą nieść za sobą tragiczne konsekwencje, 
włączając w to nieodwracalnie zniszczenie mitochondriów 23.  
Olesoxime jest modulatorem pora zmiany przepuszczalności mitochondrialnej. Jest to cząsteczka 
podobna do cholesterolu. Najprawdopodobniej zapobiega ona uwalnianiu czynników 
zapoczątkowujących apoptozę z wnętrza mitochondriów albo blokuje inne mechanizmy aktywujące 
śmierć komórkową. Doświadczenia in vitro (w probówce/na kulturach tkankowych) potwierdziły, 
że ten związek chroni neurony przed śmiercią komórkową. Również modele in vivo (na 
zwierzętach) bazujące na uszkodzeniach nerwów zaobserwowały ochronną rolę tego związku na 
neurony ruchowe. Co ważne w przypadku mysich modeli SLA zaobserwowano spowolnienie 
postępów choroby oraz wydłużenie życia zwierząt poddanych terapii 23–26. 
 
Próby kliniczne: 
Dwie próby kliniczne na Olesoxime zostały zasponsorowane przez firmę Trophos (wykupiona 
przez Roche), która stworzyła lek 27–29. 
Wyniki jednej z prób zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym. Pacjenci biorący udział w 
badaniu przyjmowali albo placebo i Rilutek, albo Olesoxime i Rilutek przez 18 miesięcy. 
Uczestnicy z obu grup byli poddawani serii testów mających ocenić postępy choroby. Sprawdzano 
między innymi ALSFRS-R (ALS functional rating scale - skala oceny czynnościowej stosowana w 
ALS), siłę mięśni, przeprowadzano badania spirometryczne. W próbie wzięło udział ponad 500 
pacjentów.  Niestety, pomimo iż lek był bezpieczny dla uczestników badania, nie stwierdzono 
znaczących różnic pomiędzy osobami stosującymi Olesoxime i placebo 30. 
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