
 

 

 

 

 

 

Amerikaanse FDA zegt AM-Pharma snellere behandeling toe 

voor recAP tegen acuut nierfalen   

 

Succesvolle afronding eerste deel klinische fase II studie  

met recAP  
 

 Nieuwe regulatoire status kan goedkeuring door FDA en daardoor 

beschikbaarheid van medicijn voor patiënten versnellen  

 Fase II Studie genomineerd als ‘meest innovatieve klinische studieontwerp’ 

2016 Care Awards in Boston 

 

Bunnik, 26 april 2016 – Biofarmaceutische onderneming AM-Pharma maakt vandaag bekend  

dat de Amerikaanse toezichthouder FDA het bedrijf een speciale status (Fast Track) heeft 

toegekend die een snellere behandeling van AM-Pharma’s medicijn in ontwikkeling voor de 

behandeling van acuut nierfalen in patiënten met bloedvergiftiging (sepsis) garandeert. 

Daarnaast meldt AM-Pharma dat de interim-analyse van het eerste deel van de fase II 

klinische studie met recAP in patiënten met acuut nierfalen succesvol is afgerond. Deze 

momenteel nog niet te genezen aandoening treft jaarlijks ongeveer 2 miljoen patiënten in 

Europa, de VS en Japan, waarvan ongeveer 700.000 patiënten overlijden. In mei 2015 verwierf 

Pfizer een minderheidsbelang in AM-Pharma met optie tot volledige overname na succesvolle 

afronding van de fase II klinische studie, voor een totaal van $600 miljoen. 

 

Erik van den Berg, directeur van AM-Pharma, zegt: “Zowel de toekenning van de Fast Track 

status door de FDA als de succesvolle afronding van de interim analyse vormen zeer positieve 

ontwikkelingen die zouden moeten  leiden tot een snellere beschikbaarheid van recAP voor 

patiënten. We kijken uit naar verdere gesprekken met de regelgevende instanties om zodoende 

eerder aan de dringende medische behoefte voor een behandeling van acuut nierfalen te kunnen 

voldoen.” 

 

Versnelde behandeling  

De Fast Track status door de FDA bevestigt de grote medische noodzaak en maakt het mogelijk 

om frequent met de FDA te overleggen over de klinische en regulatoire ontwikkeling van recAP. 

Volgens de FDA leidt een Fast Track status dan ook vaak tot een snellere goedkeuring van het 

medicijn en daarmee een snellere beschikbaarheid voor patiënten.  

 

 



 

Succesvolle afronding deel 1 Fase II studie 

Een onafhankelijke commissie heeft de resultaten van de eerste 120 patiënten van het eerste 

deel van de klinische fase II studie in acuut nierfalen als veilig beoordeeld. Daarnaast is de beste 

van de drie doseringsgroepen uit deel 1 van de studie bepaald. In deel 2 van de studie worden 

nog additioneel 170 patiënten gerekruteerd, verdeeld over twee gelijke groepen van 85. Deze 

krijgen ofwel de geselecteerde dosering van recAP ofwel placebo toegediend.  

 

In totaal zullen uiteindelijk minimaal 290 patiënten meedoen in meer dan 70 ziekenhuizen in 

West-Europa en Noord-Amerika. Daarmee is dit de grootste studie naar de behandeling van 

acuut nierfalen. Resultaten worden verwacht in 2017.  

 

De twee hoofddoelstellingen van het klinische onderzoek zijn i) het behalen van proof-of-

concept (werkt het?) door het meten van de verbetering van de nierfunctie en ii) het vaststellen 

van de meest effectieve dosering van recAP. Dit studieontwerp (adaptive trial design) heeft als 

voordeel dat het de traditionele fase 2a en 2b studies combineert, waardoor de ontwikkeltijd 

wordt verkort. De studie is genomineerd als ‘meest innovatieve klinische studieontwerp’ voor de 

2016 Care Awards in Boston. 

 

Daarnaast dient de studie om de veiligheid te evalueren. Eerdere studies hebben een goed 

veiligheidsprofiel laten zien, zonder ernstige bijwerkingen van recAP. De studieresultaten zullen 

naar verwachting in 2017 beschikbaar komen.  

 

Minderheidsbelang Pfizer 

In mei 2015 maakten AM-Pharma en Pfizer een samenwerkingsovereenkomst bekend waarin 

Pfizer door middel van een aanbetaling van $87,5 miljoen een minderheidsaandeel in AM-

Pharma verkreeg met de exclusieve optie om de resterende aandelen van het bedrijf over te 

nemen tegen additionele betalingen ter grootte van $512,5 miljoen.  
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AM-Pharma  

www.am‐pharma.com 

AM-Pharma uit Bunnik is een biofarmaceutische onderneming gericht op ontwikkeling van 

alkalische fosfatase als behandeling voor acuut nierfalen, inflammatoire darmziekten (colitis 

ulcerosa) en hypofosfatasemie (zachte botten ziekte). Gebaseerd op de goede resultaten van 

eerdere fase II studies in acuut nierfalen met alkalische fosfatase, geïsoleerd uit runderen, en 

een fase II studie bij colitis ulcerosa  heeft AM-Pharma een innovatieve recombinant variant van 

humane alkalische fosfatase ontwikkeld. Deze recombinante vorm (recAP) wordt thans 

toegepast in de verdere klinische ontwikkeling en vermarkting.  

 

Acuut nierfalen 

Acuut nierfalen is een ontstekingsproces in de nier dat kan leiden tot verlies van nierfunctie. 

Acuut nierfalen treft jaarlijks ongeveer 3 miljoen patiënten in Europa, de VS en Japan, waarvan 

ongeveer 700.000 patiënten overlijden. Zo treedt acuut nierfalen op bij maar liefst 4% van de 

ziekenhuis- en 40% van de intensive care opnames. Afhankelijk van de ernst en de oorzaak van 

de nierschade, varieert het percentage sterfgevallen van 10% tot wel 70%. In de VS alleen al 

wordt 10 miljard dollar per jaar uitgegeven aan de behandeling van deze enorme medische 

uitdaging. De belangrijkste oorzaken van acuut nierfalen zijn sepsis, cardiovasculaire chirurgie, 

blootstelling aan nefrotoxische geneesmiddelen en trauma. Patiënten die dialyse nodig hebben, 

hebben de slechtste prognose. Momenteel is dialyse en ondersteunende zorg de enige 

behandelmogelijkheid want er zijn geen specifieke medicijnen beschikbaar. Patiënten met acuut 

nierfalen worden in de intensive care behandeld, vaak met de hulp van nefrologen. 1,2, 3 

 

Humaan recombinant alkalische fosfatase (recAP) 

AM-Pharma’s therapeutische kandidaat-medicijn, recAP (een recombinante vorm van alkalische 

fosfatase), is een unieke menselijke vorm van AP opgebouwd uit delen van twee natuurlijk 

voorkomende menselijke isovormen van het enzym. Deze hybride vorm is zeer stabiel en actief. 

recAP is in ontwikkeling als mogelijke behandeling van acuut nierfalen met daarnaast de 

mogelijkheid op toepassing voor patiënten met hypofosfatasemie. Een orale toedieningsvorm 

van recAP kan ontwikkeld worden voor de behandeling van patiënten met colitis ulcerosa. Het 

enzym wordt geproduceerd door cGMP-productie voor levering ten behoeve van preklinische en 

klinische studies en commercialisering. 
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