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In Frankrijk heeft een onderzoeksgroep de werkzaamheid en veiligheid van het middel 
olesoximine, een middel met sterke neuroprotectieve en neurodegeneratieve eigenschappen. 
Het middel heeft als doel om de werking van de mitochondriën te verbeteren. Men vermoedt 
dat het niet goed werken van de mitochondriën een rol speelt bij de ontwikkeling van ALS.  

512 patiënten met ALS deden mee aan dit onderzoek, waarvan 330 patiënten gedurende 18 
maanden het middel kregen en de overige patiënten een placebo. Primaire uitkomstmaat was 
survival.  

Het middel werd goed verdragen en toonde geen ernstige bijwerkingen, maar uit de 
onderzoeksdata bleek dat de patiënten die olesoximine gebruikten niet langer leefden dan de 
patiënten die de placebo gebruikten.  

Een Amerikaanse onderzoeksgroep onder leiding van prof. Bob Miller heeft in een phase II 
studie de veiligheid en werkzaamheid van NP001 (orale sodium chloride), een middel 
waarvan men vermoedt dat het de ziekteprogressie zou kunnen beïnvloeden door de werking 
op ontstekingsprocessen (neuroinflammatie). In dit onderzoek deden 136 ALS patiënten mee 
en kregen 2 groepen patiënten het middel in een verschillende dosering en een groep de 
placebo. Primaire uitkomstmaat van het onderzoek was het verloop op de ALSFRS-R.  De 
behandelde patienten werden vergeleken met “historische controles”, dus patienten die in een 
eerder onderzoek een placebo hadden gekregen. 

3 % van de deelnemende patiënten moesten stoppen vanwege bijwerkingen van het middel. 
De groep patiënten met de hoge dosering (2 mg/kg) scoorde een bescheiden effect op het 
verloop van de ziekte, gemeten met de ALSFRS-R.  Dr Miller gaf in ieder geval wel aan dat 
het innemen van NP001 anders dan intraveneus (via de bloedbaan), dus via de mond 
bijvoorbeeld,  niet-effectief is en tot meer bijwerkingen leidt. 

De laatste 5-10 jaar is er veel interesse voor het gebruik van stamcellen als therapie voor ALS. 
De eerste fase van een studie met stamcellen (NeuralStem) naar de veiligheid van deze 
behandeling is afgerond. In deze studie hebben ze een injectie met stamcellen direct in het 
ruggenmerg van 15 patiënten toegediend. Dr Glass concludeerde dat de procedure goed 
getolereerd werd door deze patiënten en dat er geen indicatie is dat de chirurgische ingrepen 
de progressie van de ziekte versnelden (geen snellere invaliditeit bij deze patiënten). De 
volgende fase van de trial moet nog van start gaan. Er is voorlopig nog geen bewijs dat deze 
therapie echt helpt bij ALS. 

 


