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Jak powstaje nowy lek? 
Od odkrycia do pierwszego podania związku badanego ludziom

Proces opracowania nowego leku trwa kilkanaście lat i obejmuje wiele etapów – od od-
krycia pierwszych aktywnych cząsteczek do wprowadzenia leku na rynek. W wyniku pro-
wadzenia badań obejmujących projektowanie, syntezę i badanie setek, a nawet tysięcy, 
związków, wyłaniany jest jeden związek – kandydat na lek, który wprowadzany jest do ba-
dań przedklinicznych na dwóch gatunkach zwierząt. Ich celem jest zidentyfikowanie po-
tencjalnych efektów ubocznych leku oraz wybór dawek, które można zastosować w pierw-
szych badaniach u ludzi. Równolegle prowadzone są prace z zakresu CMC (ang. Chemistry, 
Manufacturing and Controls), których celem jest opracowanie procesu syntezy substan-
cji czynnej na skalę i w jakości pozwalającej na podawanie jej ludziom. Dopiero w bada-
niach klinicznych ocieniane jest bezpieczeństwo (faza I) i działanie terapeutyczne (faza II 
i III) nowo opracowywanych leków, zanim zostaną one zarejestrowane i wprowadzone 
do praktyki klinicznej.
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F
irma OncoArendi Therapeutics SA 
jest jedną z zaledwie kilku firm 
w Polsce, która prowadzi badania 

mające na celu opracowanie zupełnie 
nowych leków. Jako trzecia w historii 

naszego kraju firma wprowadziliśmy 
lek innowacyjny do badań klinicznych. 
Jesteśmy obecnie w trakcie prowadze-

nia badania klinicznego pierwszej fazy 
związku OATD-01, w ramach najbardziej 
zaawansowanego projektu będącego 
częścią platformy chitynazowej. Zwią-

zek OATD-01 jest rozwijany jako inno-

wacyjny, podawany drogą doustną lek 
do zastosowania w terapii astmy, któ-

rego działanie farmakologiczne opiera 
się na hamowaniu aktywności enzy-

mów z rodziny chitynaz. Wyniki badań 
przeprowadzonych na zwierzęcych 
modelach chorób układu oddechowe-

go oraz z wykorzystaniem materiału 
klinicznego zebranego od pacjentów 
pokazują, że rozwijana terapia może 
okazać się skuteczna również w leczeniu 
idiopatycznego włóknienia płuc, czy sar-

koidozy. Blokowanie działania chitynaz 
i zastosowanie tego podejścia w celach 
terapeutycznych to w pełni nowy kon-

cept w skali światowej, gdyż do tej pory 
nikt nie wprowadził do praktyki klinicz-

nej leków opartych o ten mechanizm 
działania.

  Przeszliśmy długą drogę od nominacji 
związku jako kandydata na lek do poda-

nia pierwszej dawki badanego produktu 
leczniczego pierwszemu uczestnikowi 
badania. W tym czasie przeprowadzili-
śmy program badań toksykologicznych 
i badań bezpieczeństwa farmakologicz-

nego. Ich celem była wstępna ocena 
bezpieczeństwa kandydata na lek zanim 
zostanie on po raz pierwszy podany lu-

dziom.

  Zebrane w trakcie badań przedkli-
nicznych dane stanowią podstawę 
do zaprojektowania protokołu badania 
klinicznego. Na ich podstawie oblicza 
się pierwszą dawkę, projektuje schemat 
eskalacji dawek, a także wybiera para-

metry, które będą szczegółowo monito-

rowane w trakcie badania klinicznego. 
Ważnym elementem jest również mo-

delowanie parametrów farmakokine-

tycznych. Obliczane jest spodziewane 
u ludzi stężenie związku oraz czas jego 
utrzymywania się w krwioobiegu. Dobór 
dawek i schemat dawkowania powinien 
zapewnić osiągnięcie u ludzi odpowied-

niej ekspozycji, porównywalnej z tą, przy 

której obserwowano wyraźny efekt far-

makodynamiczny w modelach in vivo.

  Celem trwającego badania klinicznego 
OATD-01 jest przede wszystkim wykaza-

nie bezpieczeństwa i tolerancji bada-

nego produktu leczniczego po jedno-

krotnym podaniu wzrastających dawek 
związku zdrowym ochotnikom. Jednym 
z elementów badania jest także okre-

ślenie jak szybko po podaniu doustnym 
związek wchłania się do krwioobiegu, 

jak długo utrzymuje się we krwi oraz jak 
szybko jest wydalany. Zdecydowaliśmy 
się również włączyć do protokołu bada-

nia pomiar biomarkera, który jest zwią-

zany z mechanizmem działania związku 
– aktywność chitynolityczną – świadczą-

cą o zahamowaniu działania celu tera-

peutycznego rozwijanego leku.

  Wraz z postępem projektu, zapo-

trzebowanie na substancję badaną sta-

le rośnie. Konieczne jest zapewnienie 
odpowiedniej ilości związku na potrze-

by badań toksykologicznych, rozwój 
formulacji i wytworzenie badanego pro-

duktu leczniczego do badań klinicznych. 
W skrajnych przypadkach dostępność 
substancji może niekiedy limitować cały 
proces.

  Niezwłocznie po podjęciu decy -

zji o nominacji związku OATD-01 jako 
kandydata klinicznego, rozpoczęliśmy 
prace nad opracowaniem wydajnego 
procesu syntezy substancji badanej. 
Zespół OncoArendi przeprowadził pra-

ce nad optymalizacją procesu syntezy 
oraz rozwojem metod analitycznych, 
niezbędnych do określenia jakości wy-

tworzonego związku. Natomiast prace 
nad skalowaniem procesu, walidacją 
metod analitycznych i wytworzeniem 
związku w standardzie GMP (ang. Good 

Manufacturing Practice) powierzono wy-

specjalizowanej firmie CRO. Kolejnym 
wyzwaniem było zaprojektowanie odpo-

wiedniej formulacji związku i opracowa-

nie technologii wytwarzania ostatecznej 
formy leku. Na potrzeby badania klinicz-

nego wytworzona została seria w stan-

dardzie GMP.

  Przed rozpoczęciem badania klinicz-

nego konieczne jest przygotowanie do-

kumentacji, która składana jest do urzę-

du uprawnionego do wydania zgody 

na prowadzenie badań klinicznych oraz 
do komisji bioetycznej. Aby uzyskać po-

zwolenie na rozpoczęcie badania, trzeba 
przede wszystkim wykazać, że badany 
produkt leczniczy spełnia wysokie stan-

dardy jakościowe, jego podanie jest uza-

sadnione potrzebą medyczną, a ryzyko 

podania związku ludziom jest możliwie 
niskie.

  Zespół OncoArendi tworzą naukowcy 
o wysokich kwalifikacjach i dużym do-

świadczeniu w dziedzinie biologii, chemii 
medycznej i chemii procesowej, jednak 
zetknięcie z badaniami przedklinicznymi 
i klinicznymi było dla większości z nas zu-

pełnie nowym doświadczeniem. W dużej 
mierze polegaliśmy na wsparciu niezależ-

nych ekspertów, choć dla młodej orga-

nizacji zbudowanie szerokiej sieci kon-

taktów wiązało się z dużym wysiłkiem. 
Bardzo zależało nam też na uzyskaniu 
opinii o naszych planach badawczych 
od przedstawicieli urzędu oceniającego 
wnioski o pozwolenie na rozpoczęcie 
badań klinicznych. Uzyskanie informacji 
zwrotnej od urzędników na wczesnym 
etapie rozwoju projektu pozwala na na-

tychmiastowe wprowadzenie modyfika-

cji planu badawczego, czy też zlecenie 
dodatkowych badań. Oprócz tego chcie-

liśmy budować swoje doświadczenie 
w kontaktach z europejskimi urzędami 
regulacyjnymi.

Zespół OncoArendi tworzą naukowcy o wysokich 
kwalifikacjach i dużym doświadczeniu w dziedzinie 
biologii, chemii medycznej i chemii procesowej, jed-

nak zetknięcie z badaniami przedklinicznymi i klinicz-

nymi było dla większości z nas zupełnie nowym do-

świadczeniem.
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  Ze względu na fakt, że polski Urząd 
Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Środków 
Biobójczych nie prowadzi spotkań 
konsultacyjnych, zdecydowaliśmy się 
aplikować o spotkanie do urzędu, któ-

ry ma duże doświadczenie w ocenie 
wniosków dotyczących badań fazy 
pierwszej. Aplikację o spotkanie kon-

sultacyjne postanowiliśmy złożyć 
do niemieckiego Urzędu ds. Rejestra-

cji Produktów Leczniczych i Wyro-

bów Medycznych (Bundesinstitut für 
Arzneimittel und Medizinprodukte, 
BfArM). Spotkanie z przedstawicielami 
BfArM było dla naszego zespołu bar-

dzo wartościowym doświadczeniem. 
Nasz plan badawczy został bardzo do-

brze oceniony, jednocześnie otrzymali-
śmy szereg cennych wskazówek, które 
okazały się pomocne przy tworzeniu 
protokołu badania klinicznego. Wnio-

sek złożyliśmy w lipcu 2017 i w niespeł-
na dwa miesiące, bo już na początku 
września, otrzymaliśmy pozwolenie 
na rozpoczęcie badania.

  Uczestnikami badania klinicznego 
pierwszej fazy w przypadku leków 
do zastosowania w leczeniu chorób 
przewlekłych są zdrowi ochotnicy, 
którzy nie uzyskują w trakcie badania 
klinicznego korzyści terapeutycznej. 
Ryzyko badania pierwszej fazy takiego 
leku jak OATD-01 wynika nie tylko z fak-

tu pierwszego podania człowiekowi no-

wego, badanego produktu leczniczego, 
ale także z tego, że jest to pierwsze ba-

danie z udziałem ludzi, podczas którego 
hamowana jest aktywność nowego celu 
terapeutycznego. Uznaliśmy, że jednym 
ze sposobów minimalizacji ryzyka i za-

pewnienia najwyższego bezpieczeństwa 
uczestnikom badania jest powierzenie 
przygotowania protokołu badania kli-
nicznego oraz przeprowadzenie i nadzór 

nad badaniem doświadczonemu zespo-

łowi, a w szczególności doświadczone-

mu głównemu badaczowi.

  Obecny projekt realizujemy we współ-
pracy z firmą CRO, która specjalizuje się 
w prowadzeniu badań klinicznych wcze-

snych faz. Dużą zaletą takiego ośrodka 
jest posiadanie własnego laboratorium 
diagnostycznego oraz bioanalitycznego. 
Obecność laboratorium bioanalityczne-

go w ośrodku prowadzącym badanie kli-

niczne zapewniła minimalny czas trwania 
całego badania i pozwoliła na eliminację 
ryzyka związanego z przesyłaniem pró-
bek. Ponadto ośrodek posiada upraw-
nienia do przepakowania i zwolnienia 
produktu leczniczego do badań klinicz-
nych, co znacznie upraszcza procedurę. 
Dzięki temu, że wiele elementów jest 
realizowanych przez jednego wykonaw-
cę, a osoby odpowiedzialne za poszcze-
gólne zadania tworzą zespół, mniej 
czasu i wysiłku wymaga skoordynowa-
nie wszystkich działań. Mamy szczęście 
współpracować z ośrodkiem, który ma 
kompetentny i zaangażowany personel, 
a nasz główny badacz posiada duże do-
świadczenie w prowadzeniu badań typu 
first-in-man. Te wszystkie elementy decy-
dują w dużej mierze o sukcesie projektu.

  Jesteśmy niezwykle dumni, że uda-

ło nam się z sukcesem przejść drogę 
od odkrycia pierwszych aktywnych in-

hibitorów chitynaz do podania związku 
OATD-01 ludziom. Intensywnie przygo-

towujemy się do kolejnych faz badań 
klinicznych, budujemy też dedykowany 
zespół, który będzie odpowiedzialny 
za ich przygotowanie i realizację. Mamy 
nadzieję, że uda nam się osiągnąć cel, 
który przyświeca nam od samego po-

czątku i jest główną motywacją pracy 
całego zespołu – opracowanie innowa-

cyjnych leków dla pacjentów, dla któ-

rych brakuje skutecznych terapii.

Dr Karolina Dzwonek

VP Biology

Karolina jest biotechnologiem, z doktoratem z zakresu biologii molekularnej. Odbyła staże naukowe w The 
Royal Veterinary and Agricultural University w Kopenhadze oraz Institute of Neurobiology and Molecular 
Medicine, CNR w Rzymie. Posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi i zarzą-
dzaniu projektami drug discovery. W OncoArendi Therapeutics zajmuje stanowisko Vice President Biology 
kierując Działem Biologii, którego zadaniem jest opracowanie odpowiednich modeli badawczych oraz wery-
fikacja aktywności biologicznej nowo odkrytych, potencjalnych leków. Nadzoruje realizację projektów oraz 
zarządza zespołem naukowym. Koordynuje badania biologiczne prowadzone zarówno w firmie jak i we 
współpracujących ośrodkach akademickich oraz CRO w Europie i USA.

Dr Stanisław Pikul
VP Development & Co-Founder
Po uzyskaniu doktoratu z ICHO PAN oraz odbyciu stażów podoktorskich na uniwersytetach Nagoya (Japonia) 
i Harwarda (USA) zdobył szerokie doświadczenie w chemii medycznej, procesowej, zarządzaniu projektów 
i prowadzeniu grup badawczych w światowych firmach farmaceutycznych i biotechnologicznych. Współza-
łożyciel spółki, w której zajmuje stanowisko Vice President Development i jest odpowiedzialny za rozwój 
programów badawczych w zakresie CMC (rozwój procesów oraz wdrożenie do produkcji API i formy leku 
w standardzie GMP), badania bezpieczeństwa związków (toksykologia przedkliniczna), przygotowywanie 
zgłoszeń regulacyjnych oraz planowanie i nadzorowanie badań klinicznych.

AUTORZY
Dr Joanna Lipner

Project Manager, Preclinical and Clinical Development
Z wykształcenia jest chemikiem organikiem. Po zakończeniu studiów doktoranckich w ICHO PAN, przez kilka 
lat pracowała jako chemik medyczny w dziale badawczo-rozwojowym firmy Celon Pharma. Do OncoArendi 
Therapeutics dołączyła w 2015 roku. Jest odpowiedzialna za koordynację wszystkich aktywności związanych 
z przedklinicznym i klinicznym rozwojem związku OATD-01, od momentu jego nominacji jako kandydata 
klinicznego.
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