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Клиничка програма за развој
на Evrysdi  (risdiplam)
▼Овој лек подлежи на дополнителен мониторинг кој ќе придонесе за идентификација на нови информации за безбедноста на лекот.
Здравствените работници се замолуваат да ги пријавуваат сите сомнителни несакани реакции.



Клиничка програма за развој
на Evrysdi

само мал дел од SMN протеинот кој ни треба за
нормално функционирање.3

И покрај одобрувањето на лекот за третман на 5q спинална
мускулна атрофија (СМА) кај пациенти на возраст од 2 
месеци и постари, со клиничка дијагноза на СМА тип 1, 
тип 2 или тип 3 или со една до четири SMN2 копии4, 
risdiplam се уште се истражува од страна на Рош, како
дел од соработката со SMA Foundation и PTC Therapeutics. 
Овој лек е survival motor neuron-2 (SMN2) модификатор за
врзување кој му помага на SMN2 генот да создаде
функционален протеин во поголема количина.5

за доенчиња на 
возраст од 1-7 
месеци со СМА 

тип 1

за лица на
возраст од 2-
25 години со 
СМА тип 2 и 3

за лица на возраст од 6 
месеци до 60 години, со
сите типови на СМА, кои
претходно примале 

SMN-целни лекови или
olesoxime

за новороденчиња од
раѓање до 6-неделна
возраст кои имаат
генетски потврдена
СМА но се уште 
немаат симптоми

Моментално risdiplam се истражува во четири мултицентрични студии:

Sunfish
Firefish

Rainbowfish

Jewelfish 

Спинална мускулна атрофија (СМА) е генетска, 
прогресивна и понекогаш фатална, невромускулна болест
која предизвикува мускулна слабост и компликации
поврзани со болеста.1

Главно се дијагностицира во детството и во светски рамки
се јавува кај околу 1 на 11.000 живородени деца.2

СМА е последица на мутација и/или делеција на SMN1
генот, кое доведува до ниско ниво на SMN (survival motor 
neuron) протеин. SMN протеинот се наоѓа насекаде во
телото и игра важна улога во функцијата на мускулите.3 

Човекот има два многу слични гени кои создаваат SMN 
протеин, наречени SMN1 и SMN2 гени. Генот SMN2 создава



Отворена, клиничка студија во два дела која ја
истражува фармакокинетиката, фармакодинамиката, 
безбедноста, толерабилноста и ефикасноста на 
risdiplam.

62
бебиња на
возраст од     

1 и 7 месеци 
со СМА тип 1

Дел 1
Се испитувала безбедноста на
risdiplam и се одредувала дозата за
Дел 2 од студијата (примарна крајна
цел).
• Испитаниците примале различни
  дози на risdiplam
• Risdiplam бил администриран
  орално
• Примарните проценки за
  утврдување на дозата во Дел 2 се
  направени по четири неделен
  третман.

Проценките за безбедноста и
ефикасноста продолжуваат да се
следат.

Дел 2
Ја проценува безбедноста и
ефикасноста на risdiplam преку
мерење колку бебиња можат да
седат без асистенција* после една
година третман (примарна крајна
цел) и подолго.

• Risdiplam се администрира
  орално еднаш дневно, во доза
  утврдена во Дел 1 од студијата
• Бебињата биле лекувани до 24
   месеци

Плацебо, неактивен лек или
третман, не се употребува во
студијата.

Статус
Делот 1 за утврдување
на дозата е комплетиран,
вклучени се сите
пациенти во Дел 2 и
истиот продолжува.
Бебињата вклучени во
Дел 1 од студијата
продолжиле да примаат
risdiplam во отворен
продолжеток на студијата.

*Седење се дефинира како „седење без поддршка во тек на 5 секунди“ како дел 22 од Bayley Scales of Infant and Toddler 
Development, Third Edition (BSID-III) Gross Motor Scale

Firefish6

Отворен 
продолжеток

Risdiplam ниво на доза 1 

Risdiplam ниво на доза 2

Селектирана доза - Дел 2                            Risdiplam 
Risdiplam

 
Екстензија

12 месеци 24 месеци

Повеќе дози во Дел 1



Дел 1
Се испитувала безбедноста на
risdiplam и се одредувала дозата за
Дел 2 од студијата (примарна крајна
цел).
• Испитаниците  биле
  рандомизирани. Две од три лица
  примале risdiplam и едно лице
  примало плацебо, во период од
  најмалку 12 недели
• Испитаниците примале различни
дози на risdiplam

• Risdiplam (или плацебо) бил
  администриран орално еднаш
  дневно
• Примарните проценки за
  утврдување на дозата во Дел 2 се
  направени по најмалку 12 неделен
  третман.
Проценките за безбедноста и
ефикасноста продолжуваат да се
следат кај сите испитаници кои
примаат risdiplam во претходно
утврдена доза.

Дел 2
Ја проценува безбедноста и
ефикасноста на risdiplam 12 месеци
после третман и ја мери промената
во моторната функција на
испитаниците 12 месеци после
третман (примарна крајна цел).

Плацебо:
• Risdiplam (или плацебо) се
  администрира орално еднаш
  дневно, во доза утврдена во Дел 1
  од студијата
• Еден од секој трети испитаник
  примал плацебо во тек на првите 12
  месеци
• После  12 месеци, испитаниците кои
  примале плацебо преминале на
  risdiplam

Статус
Делот 1 за одредување
на дозата е комплетиран,
вклучени се сите
пациенти во Дел 2.
Испитаниците од Дел 1
продолжиле да примаат
risdiplam во отворен
продолжеток на
студијата.

Sunfish7
 231

лица на возраст од
2 и 25 години со
СMA тип 2 и 3

Плацебо контролирана, двојно слепа студија во
два дела која ја истражува фармакокинетиката и
фармакодинамиката, како и безбедноста, 
толерабилноста и ефикасноста на risdiplam.

Risdiplam во доза 1

Risdiplam во доза 2
Отворен 

продолжеток

Селектирана
доза - Дел 2

Risdiplam
Risdiplam Екстензија

24 месеци

Плацебо

Плацебо

Повеќе дози на risdiplam или плацебо - Дел 1

Плацебо
12 месеци



Студија во два дела која ја истражува 
фармакокинетиката и безбедноста на risdiplam.

Статус
Студијата заврши со регрутација на пациенти.

174
лица на возраст од

6 месеци до 60 
години со сите Долгорочната безбедност и фармакокинетиката биле истражувани

типови на СМА(примарни крајни цели) кај испитаници кои примале risdiplam орално
еднаш дневно во тек на 24 месеци. Испитаниците во студијата ќе бидат
третирани најмалку 5 години, вклучувајќи го отворениот продолжеток на
студијата во траење од 3 години.
Сите испитаници примаат risdiplam и плацебо не се користи во студијата. 
Собраните информации се корисни за пациентите кои можеби ќе сакаат
да се префрлат на третман со risdiplam од другите третмани.

Jewelfish8

кои претходно 
примале SMN-
целни лекови 
или olesoxime



Статус
Студијата заврши со регрутација на испитаници и 
се очекува нејзино завршување во март 2025 година.

Rainbowfish9

Испитанците примаат risdiplam
орално еднаш дневно во тек на 2
години, па преминуваат во отворен
продолжеток на студијата кој ќе трае
најмалку дополнителни 3 години.
Примарната крајна цел на
ефикасноста е способност за
седење без поддршка после 12
месечен третман.

Ова ќе биде објавено кај сите
пациенти вклучени во Rainbowfish.
Примарната цел е да се процени
оваа пропорција кај пациенти со 2
копии на SMN2 ген.
Плацебо не се употребува во
студијата.

Отворена, мултицентрична студија во една
гранка која ја истражува фармакокинетиката, 
фармакодинамиката, ефикасноста и
безбедноста на risdiplam.

26
бебиња на
возраст од
раѓање до 6
недели

кои имаат генетска 
дијагноза на СМА 
но сеуште немаат 

симптоми 
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За повеќе информации за производот Evrysdi (risdiplam) Ве молиме прочитајте го Збирниот извештај за особините на лекот кој можете да
го најдете на: https://lekovi.zdravstvo.gov.mk/drugsregister/detailview/2553119671.
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