
300 PATIËNTEN
2:1
FNP122:Placebo

Riluzol (100 mg/dag of minder) kan worden 
gebruikt als achtergrondtherapie (add-on-therapie)

In het onderzoek worden 300 mensen 
met ALS ingesloten.

Vanaf nu zullen patiënten die met 
onderzoek beginnen gedurende 48 weken 
ofwel FNP122 ofwel placebo krijgen. 

Multicenter

Multinationaal

Dubbelblind

Gerandomiseerd

Placebogecontroleerd

Belangrijkste vereisten om deel te nemen

Onderzoeksopzet

Lees meer over het ADORE-onderzoek, 
dat onderzoek doet naar de veiligheid 
en werkzaamheid van FNP122 voor mensen 
met ALS.

FNP122 is een nieuw ontwikkelde orale vloeibare 
formulering van edaravone die dagelijks door 
uzelf moet worden toegediend. Deze verbinding 
kan oxidatieve stress helpen voorkomen en 
mogelijk motorneuronen beschermen en ALS-
progressie vertragen.

U bent gediagnosticeerd met ALS  
en tussen 18 – 80 jaar

Uw longfunctie is minimaal 70% 
bij het eerste bezoek van het 

onderzoek (screeningsbezoek) 

U zit in de 24 maanden nadat 
u uw eerste symptomen had

Verschillende TRICALS-centra in heel  
Europa zullen deelnemen aan dit onderzoek

Korte screeningsperiode
(max. 12 dagen)

6 ziekenhuisbezoeken in 48 weken
baseline, week 4 en elke 3 maanden

Maandelijkse gesprekken 

Het ADORE-onderzoek: 
een internationaal, fase 3, gerandomiseerd, 
placebogecontroleerd onderzoek met 
dagelijks orale edaravon (FNP122) bij ALS

Na 48 weken krijgen alle deelnemers de 
mogelijkheid om over te schakelen naar in een 
open-label verlengingsonderzoek om dagelijks 

oraal edaravone te krijgen totdat het geneesmiddel 
op de markt beschikbaar is

Referenties: een multicenter, gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd onderzoek om de werkzaamheid en veiligheid van FAB122 te onderzoeken bij patiënten met 
amyotrofische laterale sclerose (ADORE). ClinicalTrials.gov [Internet]. 5 januari 2022. Geraadpleegd op 07 april 2022. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05178810.
TRICALS: https://www.tricals.org

Toegewijd om EEN POSITIEVE IMPACT OP HET 
LEVEN VAN PATIËNTEN TE MAKEN door middel 
van onderzoek, ontwikkeling en commercialisering 
van transformatieve therapieën, met een toene-
mende focus op pulmonale vasculaire en interstitiële 
longziekten en neurologische aandoeningen

Het klinische fase III-onderzoek ADORE 
wordt uitgevoerd met de steun van TRICALS, 
het grootste Europese onderzoeksinitiatief 
om een geneesmiddel voor ALS te vinden.The highway towards a cure

Verlengingsonderzoek om dagelijks 
oraal edaravone te krijgen na het 

voltooien van het ADORE-ONDERZOEK

Lage last van bezoekschema's onderzoek

info@tricals.org
Als je vragen hebt over het ADORE-

onderzoek, neem dan contact op met: 


