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Potencjalny nowy lek Selvita S.A. na białaczkę podany pierwszemu pacjentowi  

Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje o rozpoczęciu przez Spółkę badań klinicznych 

nowego leku przeciwnowotworowego SEL24 ("SEL24"). W dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację, iż 

15 marca 2017 r. w Stanach Zjednoczonych, w ramach programu klinicznego fazy I/II, po raz pierwszy podano 

SEL24 pacjentowi z oporną postacią ostrej białaczki szpikowej (ang. acute myeloid leukemia, "AML"). 

SEL24 jest dualnym inhibitorem kinaz PIM oraz FLT3, odgrywających kluczową rolę w procesie powstawania 

nowotworu, jakim jest ostra białaczka szpikowa. SEL24 jest pierwszym na świecie potencjalnym lekiem 

wykorzystującym taki mechanizm działania (ang. first-in-class drug).  

Badanie fazy I/II, prowadzone nad SEL24, jest pierwszym w historii programem klinicznym rozpoczętym przez 

Spółkę, co stanowi znaczący postęp w skali całego portfolio projektów badawczo-rozwojowych Spółki. Badanie 

to prowadzone jest dla zdobycia ważnych informacji o bezpieczeństwie stosowania SEL24, jak również danych 

o biomarkerach, kluczowych dla skuteczności SEL24 w leczeniu ostrej białaczki szpikowej i innych nowotworów 

hematologicznych. 

SEL24 będzie przeznaczony dla pacjentów z nawrotową lub oporną na leczenie postacią ostrej białaczki szpikowej 

(relapsed/refractory AML, R/R AML). W leczeniu tego nowotworu głównym celem jest uzyskanie remisji lub 

znaczące wydłużenie życia chorego. 

Przeprowadzenie kompleksowych badań przedklinicznych, a następnie pierwszej fazy badań klinicznych dla 

jednego z projektów, stanowiło główny cel dla segmentu innowacyjnego Spółki w ramach emisji akcji dokonanej 

w grudniu 2014 r. Wymienione wyżej prace prowadzone są w projekcie KIND-P1 (Kinase Inhibitor Investigational 

New Drug Studies to Phase I), realizowanego w ramach Programu Sektorowego INNOMED i są współfinansowane 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa. 

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014. 
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