
 

KOMUNIKAT PRASOWY 

  

Projekt SPRINTT:  

pierwsze wspólne europejskie badanie naukowe mające 

za cel walkę ze starzeniem 

  
80 badaczy z 11 krajów, 1 500 włączonych pacjentów oraz publiczno-prywatne finansowanie w kwocie 49 

milionów Euro: Prof. Bernabei z Katolickiego Uniwersytetu w Rzymie oraz Dr Del Signore z Sanofi R&D 

zostali koordynatorami Projektu SPRINTT  

7.10.2014r., Rzym - Leczenie chorób wieku podeszłego to nie wszystko: prawdziwym wyzwaniem jest walka 

ze starzeniem się. To co dotychczas było czystą utopią, stało się konkretnym celem Projektu SPRINTT, 

mającego za cel bezpośrednią walkę z zespołem słabości fizycznej, głównym alarmującym objawem 

starzenia się organizmu. Zadaniem projektu jest utorowanie drogi konkretnym strategiom 

przeciwstarzeniowym, zdolnym do pokonania najgorszych konsekwencji zespołu fizycznej słabości- 

niesprawności i zależności od innych osób.  

Projekt SPRINTT Project (Sarkopenia oraz zespół fizycznej słabości u osób starszych: wieloskładnikowe 

strategie leczenia) opracowany został przez grupę europejskich badaczy i naukowców pod 

przewodnictwem włoskiego profesora Roberto Bernabei.  

Projekt SPRINTT, realizowany w ramach IMI (Inicjatywy w Zakresie Leków Innowacyjnych), jest finansowany 

w równym stopniu przez Komisję Europejską oraz Europejską Federację Przemysłu i Stowarzyszeń 

Farmaceutycznych (EFPIA). Kwota budżetu przeznaczona na Projekt Sprintt to ponad 49 milionów Euro. 

Głównym elementem Projektu SPRINTT jest randomizowane, kontrolne badanie kliniczne III fazy, 

składające się z wieloelementowej interwencji: ćwiczeń fizycznych, odpowiedniego odżywiania oraz 

zastosowania nowoczesnych narzędzi technologicznych. Do badania włączonych zostanie 1 500 osób po 70 

rż z całej Europy, u których zespół słabości zdiagnozowany zostanie w oparciu o konkretne testy. 

Metodologia Projektu oraz wyniki zostaną przekazane Europejskiej Agencji Leków (EMA) w celu uzyskania 

wsparcia i poradnictwa regulatorowego. 

Projekt SPRINTT jest wynikiem ścisłej współpracy naukowej pomiędzy 16 wiodącymi instytucjami 

badawczymi w dziedzinie geriatrii w Europie (80 badaczy z 11 europejskich krajów), wśród których znajdują 

się 3 główne ośrodki włoskie, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz 5 członków EFPIA: Sanofi (lider), GSK, 

Novartis, Servier oraz Eli Lilly.  

        

      



Wiodąca grupa włoska będzie współpracować z Susanna Del Signore, Sanofi R&D, wspólnie z GSK, Novartis, 

Eli-Lilly and Servier, które stanowią prywatny sektor inicjatywy.  

 “Poznanie sposobu leczenia zespołu fizycznej słabości oraz określenie biologicznych podstaw leżących u 

podłoża sarkopenii lub utraty masy mięśniowej są niezbędne do opóźnienia lub powstrzymania najbardziej 

przerażającej ich konsekwencji - niesprawności ruchowej - powiedział Prof. Bernabei. Zdolność do 

samodzielnego poruszania się z utrzymaniem swojej zwykłej prędkości chodu, niezbędna do niezależnego 

życia, jest często pierwszą umiejętnością, którą starsi pacjenci tracą w miarę starzenia się. Wraz z realizacją 

Projektu SPRINTT, po raz pierwszy Europa liczy na konkretne możliwości jakie oferuje nauka, po to aby 

walczyć z głównymi konsekwencjami starzenia się, a także zapewnić osobom starszym wyższy poziom 

niezależności i jakości życia.  Projekt SPRINTT- kontynuował swoją wypowiedź Prof. Bernabei- reprezentuje 

również przesunięcie paradygmatu: nie leczymy chorób osób w podeszłym wieku, ale zamiast tego staramy 

się zapobiegać najpoważniejszemu problemowi starości, jakim jest zespół fizycznej słabości.”  

 “Projekt SPRINTT– powiedział Michel Goldman, Dyrektor Zarządzający w IMI – podkreśla znaczenie 

współpracy firm farmaceutycznych, uniwersytetów, instytutów badawczych oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw. Wszystkie osoby zaangażowane w opiekę zdrowotną, pracując wspólnie, mogą stworzyć 

podstawy dla rozwiązania problemu sarkopenii i zespołu fizycznej słabości, które obecnie stanowią 

niezaspokojone potrzeby osób starszych i tym samym poważne wyzwanie dla starzejących się 

społeczeństw.” 

 “Zespół fizycznej słabości rozwijający się wtórnie do sarkopenii stanowi typowy problem geriatryczny- 

powiedziała Susanna Del Signore z firmy Sanofi R&D –Dzięki stworzeniu publiczno-prywatnego konsorcjum, 

jakim jest konsorcjum SPRINTT, możliwe jest przeprowadzenie w Europie długoterminowych badań 

klinicznych dedykowanych osobom starszym z tym problemem. W trakcie programu i po jego zakończeniu 

spodziewamy się konstruktywnej dyskusji z europejskimi organami regulatorowymi, po to, aby utorować 

drogę innowacyjnym metodom leczniczym.” 

 

Informacje dotyczące Projektu SPRINTT można znaleźć na http://www.mysprintt.eu  

  

 


