
*Извор: Податоци на Рош, пациенти на комерцијален лек, учесници во клинички студии и пациенти во Програми за помош од сочувство. пресек на податоци: 1. август 2021 г.

▼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.

>4 000 пациенти се лекувани со Evrysdi ширум светот*

Индикација
Evrysdi е индициран 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 копии.1



Лицата со СМА имаат намалени нивоа на 

Недостиг на
функционален SMN 
протеин води кон
дегенерација на

моторните неврони и
нарушување на
функцијата на

клетките во ЦНС и
периферните ткива2-5

Ова може да
предизвика загуба на
мобилноста, сколиоза, 

респираторни
проблеми, булбарна
дисфункција и други

компликации во срцето,
црниот дроб, 

панкреасот и други
органи.5,6

ЦНС, централен нервен систем; СМА, спинална мускулна атрофија; SMN, survival motor neuron.

Предизвици Механизам  надејство Ефикасност Безбедност Дозирање

функционален SMN протеин во ЦНС и во периферија



Се уште постојат незадоволени медицински 

СМА влијае врз широк спектар на пациенти, но постоечките
податоци од клиничките испитувања се ограничени на пациенти
со одредена возраст и сериозност на болеста6

Понекогаш дијагностицирањето на СМА кај новороденчиња и 
започнувањето со третман брзо, непосредно по појава на првите 
симптоми, претставува предизвик7

Многу лица со СМА која се јавува во подоцнежниот период се
сè уште нелекувани, што доведува до прогресивно намалување на
моторната функција, пад на квалитетот на живот и губење на 
целокупната независност на пациентот8

За некои лица со СМА, третманот на нивната болест може да
претставува значителен товар, кое може да се должи на инвазивни,
повторени и ризични посети во болница, предизвици при достапност 
или тешкотии со администрација8

Предизвици Механизам  надејство Ефикасност Безбедност Дозирање

потреби за заедницата на пациенти со СМА



Evrysdi беше дизајниран да им помогне на пациентите

Дизајниран како мала молекула
која ја минува крвно-мозочната

бариера и го зголемува
производството на

функционален SMN протеин
во ЦНС и периферните ткива9

RNRNAA

Модификатор за спојување
на SMN2 кој го менува

балансот од исклучување на
eгзон 7 во вклучување на
егзон 7 во транскриптот на

mRNA9

Еднаш дневно, орално
дозирање кое доведува

до одржливо зголемување на
производството на

функционален и стабилен
SMN протеин9

Предизвици Ефикасност Безбедност ДозирањеМеханизам на дејство

да превземат контрола врз својата болест



>2 пати зголемување на нивото на SMN протеин на 4-тата недела и
одржано ниво во тек на 12 месеци10,11

SUNFISH 
пациенти со СМА тип 2 и 3

FIREFISH 
пациенти со СМА тип 1

ПРОМЕНИ ВО НИВОТО НА SMN ПРОТЕИН ИЗМЕРЕНИ ВО КРВТА10,11
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* Примероците биле земани пред првата доза на Evrysdi.
† Примероците биле земани 4 часа после примање на Evrysdi.
‡ Само пациенти на возраст од 12–25години поради ограничување на волуменот на крв кој може да се извади кај лица на возраст од 2-11 години.
  Опсегот ги претставува минималните и максималните вредности. Датум на пресек на податоците: 9. јануари 2019 г.

Предизвици Ефикасност Безбедност ДозирањеМеханизам на дејство

Дозирање еднаш дневно нуди доверба 
за континуирана експресија на SMN протеин



    >4 000 пациенти лекувани ширум светот,12* вклучително  досега најшироката

И амбулаторни и
не-амбулаторни18

во клинички студии кај пациенти со СМА‡

Со различно ниво на
сериозност на болеста и

функционална
способност12,16

Со или без контрактури
или сколиоза (вклучително

и тешка сколиоза)12,16

Претходно лекувани
или нелекувани13

Во минатото, овие профили на пациенти биле помалку застапени во студиите за СМА17

* Податоци на Рош, пациенти на комерцијален лек, учесници во клинички студии и пациенти во Програми за помош од сочувство. пресек на податоци: 1. август 2021 г.
† Вклучени во 4 клинички студии.
‡ Пациенти со СМА тип 1, тип 2 и тип 3.

Програма за клинички развој Ефикасност кај тип 1                     Ефикасност кај тип 2 и 3

Предизвици Ефикасност Безбедност ДозирањеМеханизам на дејство

>450 ПАЦИЕНТИ12-17†

НОВОРОДЕНЧИЊА 60 ГОДИНИ

популација  на  пациенти  со  СМА  некогаш  истражувана  во  студии



Пресимптоматски
новороденчиња

Симптоматски
доенчиња

Млади деца
(≤5 години)

Постари деца
(>5 години)

Тинејџери Возрасни

ПРЕТХОДНО НЕЛЕКУВАНИ

ПРЕТХОДНО ЛЕКУВАНИ

SUNFISHFIREFISH

JEWELFISH

RAINBOWFISH

Програма за клинички развој Ефикасност кај тип 1                     Ефикасност кај тип 2 и 3

Клиничкиот програм на Evrysdi беше дизајниран да го 

Предизвици Механизам на дејство Ефикасност Безбедност ДозирањеЕфикасност

рефлектира широкиот спектар на лица со СМА12,13,19



FIREFISH: клиничка студија кај СМА тип 1 
мултицентрична, отворена студија со една гранка12,14,15

Дел 2 (n=41; возраст од 2-7 месеци), дел за потврдување на
дозата
• Примарна  цел : способност  за седење  без  поддршка  во тек  на
≥5 секунди после 12 месеци третман (ставка 22 од BSID-III
gross motor scale)

•  Дополнителни клучни цели: време до смрт или потреба од
трајна вентилација, број на хоспитализации, способност за
голтање и орална исхрана, постигнување на моторни
функции мерени сo HINE-2, процент на доенчиња кои
постигнале зголемување за ≥4 поени на скорот нa CHOP-
INTEND, процент на доенчиња кои постигнале вкупен скор на
CHOP-INTEND од ≥40 и безбедност

Дел 1 (n=21; возраст од 3-7 месеци*), експлораторен
дел за одредување на дозата
• Кохорта 1: лекувани со Evrysdi со доза од 0,08 mg/kg 

во тек на12 месеци пред зголемување на дозата
• Кохорта 2: препорачана доза на Evrysdi од 0,20 mg/kg 

во тек на 12 месеци
• Цел за ефикасност: способност за седење без 

поддршка во тек на ≥5 секунди на 12-от месец (ставка
22 oд BSID-III gross motor scale)

Доенчињата вклучени во студијата FIREFISH се
разликуваа во возраст, почетни моторни функции и

време на појава на првите симптоми14

FIREFISH

Програма за клинички развој Ефикасност кај тип 1                     Ефикасност кај тип 2 и 3

Екстензија

12 месеци 24 месеци

  Дел 2
Сите пациенти ја

примале препорачаната
доза одредена во Дел 1

EVRYSDI
(n=41)

Дел 1
Пациенти вклучени

во првата или
втората кохорта

EVRYSDI, 0,08 mg/kg
(n=4)

EVRYSDI, 0,20 mg/kg
(n=17)

* Возраст при вклучување во студијата
CHOP-INTEND, Children’s Hospital of Philadelphia Infant Test of Neurological Disorders; BSID-III, Bayley Scales of Infant and Toddler Development-Third Edition. 

Предизвици Механизам на дејство Ефикасност Безбедност ДозирањеЕфикасност



FIREFISH: клиничка студија кај СМА тип 1
Почетни демографски карактеристики, Дел 2 (n=41)14

FIREFISH

Програма за клинички развој Ефикасност кај тип 1                     Ефикасност кај тип 2 и 3

Карактеристики на пациентите

Средна возраст при појава на првите
симптоми, месеци (обем) 1,5 (1,0–3,0)

Средна возраст при вклучување,
месеци (обем) 5,3 (2,2–6,9)

Почетни вредности на моторната функција

CHOP-INTEND, средно (обем)     22,0 (8,0–37,0)

HINE-2, средно (обем)     1,0 (0,0–5,0)

Предизвици Механизам на дејство Ефикасност Безбедност ДозирањеЕфикасност

CHOP-INTEND, Children’s Hospital of Philadelphia Infant Test of Neuromuscular Disorders;
HINE-2, Hammersmith Infant Neurological Examination, Module 2.



 

Кај природниот тек на болеста, доенчињата со 
СМА тип 1 можеби никогаш нема да достигнат

способност да седат и да се тркалаат самостојно1,6

Дел 2 од FIREFISH

ДОЕНЧИЊАТА ЛЕКУВАНИ СО EVRYSDI ПРОДОЛЖИЛЕ ДА ГИ ПОДОБРУВААТ СВОИТЕ СПОСОБНОСТИ ДА
СЕДАТ БЕЗ ПОДДРШКА ВО ТЕК НА 24 МЕСЕЦИ20

FIREFISH

Програма за клинички развој Ефикасност кај тип 1                     Ефикасност кај тип 2 и 3

* Сметано според ставките 22 и 26 од BSID-III gross motor scale; † Пресек на податоците: 14. ноември 2019 г.; ‡ Пресек на податоците: 12. ноември 2020 г.; § Значително поголем
процент на доенчиња седеле без поддршка во споредба со претходно дефинираниот критериум од 5% изведен врз основа на податоците од природниот тек на болеста (p<0.0001).
BSID-III, Bayley Scales of Infant and Toddler Development-Third Edition; м, месец.

Седење без поддршка* во тек на најмалку 5 секунди

(12/41) од доенчињата
постигнале способност да
седат без поддршка во тек
на ≥5 секунди (P<0.0001)

29%

Примарна цел измерена според ставка 22,
евалуирана од 2 независни проценители,
базирано на стандардизирани видео снимки

(25/41) од доенчињата
постигнале способност да
седат без поддршка во тек
на најмалку 5 секунди
Примарна цел измерена според ставка 22,
евалуирана од 2 независни проценители,
базирано на стандардизирани видео снимки

61%

12  m. на 12-от месец (Примарна цел)†§ 24 m. на 24-от месец‡§

Предизвици Механизам на дејство Ефикасност Безбедност ДозирањеЕфикасност

Evrysdi им помогнал на доенчињата да постигнат 
значајни подобрувања на моторната функција



HINE-2, Hammersmith Infant Neurological Examination, Module 2.

FIREFISH

Програма за клинички развој Ефикасност кај тип 1                     Ефикасност кај тип 2 и 3

Evrysdi им помогнал на доенчињата да постигнат 

Дел 2 од FIREFISH

ТРЕТМАНОТ СО EVRYSDI ОВОЗМОЖИЛ КОНТИНУИРАНО СТЕКНУВАЊЕ НА НОВИ МОТОРНИ ВЕШТИНИ
ВО ПЕРИОДОТ ОД 12-ОТ ДО 24-ОТ МЕСЕЦ (HINE-2 СТАВКИ)12,20

76%
(31/41)

83%
(34/41)

Контрола на глава

Седење

61%
(25/41)

71%
(29/41)

Стоење (со или без поддршка)

22%
(9/41) 

27%
(11/41)

Процент на доенчиња кои постигнале
способности

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

2%
(1/41)

4%
(2/41)

Одење (потскокнување или одење)

12 МЕСЕЦИ
24 МЕСЕЦИ

Предизвици Механизам на дејство Ефикасност Безбедност ДозирањеЕфикасност

значајни подобрувања на моторната функција



95 можеле да голтаат

Evrysdi ги задржал важните функции за исхрана за да  
Програма за клинички развој Ефикасност кај тип 1                     Ефикасност кај тип 2 и 3

FIREFISH

СПОСОБНОСТА ЗА ГОЛТАЊЕ И ИСХРАНА БИЛЕ ОДРЖАНИ КАЈ СКОРО СИТЕ
ЖИВИ ДОЕНЧИЊА ПОСЛЕ ТРЕТМАН ОД 24 МЕСЕЦИ20

(35/38) од доенчињата92 се хранеле преку уста

%
(36/38) од доенчињата

%

24 m.

Дел 2 од FIREFISH

Способност за голтање и исхрана кај доенчиња на 24-от месец (N=38)

Предизвици Механизам на дејство Ефикасност Безбедност ДозирањеЕфикасност

Кај природниот тек на болеста,
сите доенчиња со СМА тип 1 постари од 12 месеци имале

потреба од поддршка при исхрана21
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Evrysdi им помогнал на доенчињата да
преживеат без потреба од трајна вентилација

Програма за клинички развој Ефикасност кај тип 1                     Ефикасност кај тип 2 и 3

Кај природниот тек на болеста,
би се очекувало само 25% од доенчињата со СМА тип 1 
да преживеат без потреба од трајна вентилација после 

14 месечна возраст1

Дел 2 од FIREFISH

ПРЕЖИВУВАЊЕ ПОСЛЕ 24 МЕСЕЦИ ТРЕТМАН20

(34/41) од доенчињата
биле без настан* на 24-от месец

93%

24 m.

(38/41) од доенчињата
биле живи на 24-от месец

83%

*Преживување без настан било дефинирано како преживување без потреба од трајна вентилација на пр. без трахеостома или BiPAP ≥16 часа на
ден континуирано за време од >3 недели или континуирана интубација за време од >3 недели, во отсуство на, или после поминување на акутен
реверзибилен настан). Од 6 доенчиња кои имале настани, 3 доенчиња ја исполниле дефиницијата за трајна вентилација, а 3 починале.

Предизвици Механизам на дејство Ефикасност Безбедност ДозирањеЕфикасност



Програма за клинички развој Ефикасност кај тип 1                     Ефикасност кај тип 2 и 3

*± Стандарна девијација.

Evrysdi го помага нормалниот развој на доенчињата преку
континуирано подобрување на моторната функција

СРЕДНА ПРОМЕНА НА ВКУПНИОТ СКОР НА CHOP-INTEND ОД ПОЧЕТНАТА ВРЕДНОСТ ВО ТЕК НА 12 МЕСЕЦИ1*

Дел 2 од FIREFISH

Кај природниот тек на болеста,
доенчињата со СМА тип 1 покажуваат континуиран
пад на скорот на CHOP-INTEND со тек на време и 

многу ретко достигнуваа скор од 40 поени21
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Значајно и континуирано
подобрување од почетната вредност Средна промена на вкупниот скор на

CHOP-INTEND од почетната вредност20

+27 поени
НА 24. МЕСЕЦ

+20 поени
НА 12. МЕСЕЦ

Континуирано подобрување
после 24 месеци третман

Предизвици Механизам на дејство Ефикасност Безбедност ДозирањеЕфикасност



рандомизирана, мултицентрична, плацебо контролирана студија во 2 дела16,17

Дел 2 (n=180), плацебо контролиран дел за потврда на
дозата
• Неамбулаторни пациенти со или без сколиоза

(вклучително и тешка сколиоза)
• Возраст од 2 до 25 години
• Пациентите биле рандомизирани во 2:1 да ја примаат
препорачаната доза на Evrysdi или плацебо во тек на 12 
месеци

• Примарна цел: промена на вкупниот скор на MFM-32 од
почетната вредност на 12-от месец

• Секундарни цели: безбедност, стабилизација или
подобрување на вкупниот скор на MFM-32, промена
на вкупните скорови нa RULM, SMAIS и HFMSE од
почетната вредност на 12-от месец

Дел 1 (n=51), експлораторен дел за одредување на дозата
• Амбулаторни и неамбулаторни деца, тинејџери и возрасни
• Возраст од 2 до 25 години
• Клучна цел: промена на вкупниот скор на MFM-32 од
почетната вредност на 24-от месец и стабилизација или
подобрување на вкупниот скор на MFM-32

Студијата SUNFISH беше дизајнирана да вклучи повеќе 
типови на пациенти како што се постари деца, како и 

возрасни лица со тешки компликации17

SUNFISH

Програма за клинички развој Ефикасност кај тип 1                     Ефикасност кај тип 2 и 3

HFMSE, Hammersmith Functional Motor Scale Expanded; MFM-32, Motor Function Measure-32 Items; RULM, Revised Upper Limb Module;
SMAIS, Spinal Muscular Atrophy Independence Scale.

Отворен
продолжеток
на студијата

Отворен продолжеток на студијата
(дозата на Evrysdi е одредена во Дел 2)

12 месеци 24 месеци 5 години

12 недели

ПЛАЦЕБО
(n=60)

ПЛАЦЕБО
(n=16)

EVRYSDI 
(n=120)

EVRYSDI
(n=35)

Дел 1
Одредување

на доза
(n=51)

Дел 2
Пациентите се
рандомизирани

2:1; Evrysdi
наспроти
плацебо

Предизвици Механизам на дејство Ефикасност Безбедност ДозирањеЕфикасност

тинејџери и возрасни со СМА тип 2 и 3
SUNFISH: клиничка студија кај деца,



SUNFISH

Програма за клинички развој Ефикасност кај тип 1                     Ефикасност кај тип 2 и 3

Дел 2, почетните демографски карактеристики на пациентите го претставуваат
широкиот спектар на лица со СМА тип 2 и 312,17

Evrysdi 
(n=120) 

Плацебо
(n=60)

Карактеристики на пациентите
тип на СМА, n (%)

Tип 2 84 (70,0%) 44 (73,3%)

Tип�3 36 (30,0%) 16 (26,7%)

Средна возраст при скрининг, години (SD) 9,9 (5,8) 10,3�(6,1)

Возрасна група, група, n (%)

� 2-5 37�(30,8%)� 18�(30,0%)

� 6-11 39 (32,5%) 18 (30,0%)

� 12-17 30 (25,0%) 16 (26,7%)

� 18-25 14 (11,7%) 8 (13,3%)

Тежина на болеста
Средна возраст при појава на први симптоми, месеци (SD)  14,1 (8,4) 18,5�(21,1)

Сколиоза, n (%)
Да 76 (63,3%) 44 (73,3%)

>40°�искривување 34 (28,3%) 23 (38,3%)

Операција за сколиоза пред скрининг, n (%)
Да 29 (24,2%) 17 (28,3%)

Не 63 (52,5%) 33�(55,0%)

Почетни вредности на моторната функција
MFM-32 вкупен скор, средно (обем) 46,9�(16,7-71,9) 47,9�(17,7-71,9)

n 115 59

RULM вкупен скор, средно (обем) 19,0�(3,0-36,0) 20,0�(9,0-38,0)

n 119 58

HFMSE вкупен  скор, средно  (обем) 14,0 (0,0-48,0) 13,0�(2,0-43,0)

n 120 60

Предизвици Механизам на дејство Ефикасност Безбедност ДозирањеЕфикасност

SUNFISH: клиничка студија кај деца, 
тинејџери и возрасни со СМА тип 2 и 3



Evrysdi продолжува да ја  унапредува  моторната  функција  со  текот  на  времето
Програма за клинички развој Ефикасност кај тип 1                     Ефикасност кај тип 2 и 3
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Посета (месеци)

Биле забележани конзистентни резултати во Дел 1 од студијата SUNFISH, подобрувањата 
на моторната функција на 12-от месец биле одржани во тек на 24 месеци16

ПРОМЕНА НА СКОРОТ НА MFM-32 ВО ТЕК НА ТРЕТМАН ОД 24 МЕСЕЦИ

Плацебо

Evrysdi

*±95% CI. Пресек на податоци: 15. јануари 2020 г. Пондерирана анализа на промените од почетната вредност, ММRМ. Во анализата биле вклучени
пациенти со почетна и барем една пост -почетна временска точка на 12-от месец или 24-от месец со вкупен скор на МFМ. Вкупниот скор на MFM (изведен)
значи дека вкупниот скор на MFM-20 се користел за сите пациенти <6 години и вкупниот скор на MFM-32 се користел за сите пациенти >6 години. Двете
скали се трансформирани од 0-100%.
 LS, least squares.

Предизвици Механизам на дејство Ефикасност Безбедност ДозирањеЕфикасност

Дел 2 од SUNFISH

намалување за
0,19 поени со
плацебо (n=59;
95% CI: -1.22, 0.84)

зголемување за
1,36 поени со
Evrysdi (n=115;
95% CI:0.61,2.11)



Дел 2 од SUNFISH

Програма за клинички развој Ефикасност кај тип 1                     Ефикасност кај тип 2 и 3

Evrysdi обезбедува значајно подобрување
SUNFISH

*Датум на пресек на податоците: 30 септември 2020 г. † Датум на пресек на податоци: 6 септември 2019 г.
‡ Пациентите во плацебо групата примале плацебо 12 месеци, по што следел период од 12 месеци на третман со risdiplam. Периодот со risdiplam не е прикажан.
§ Променет од 5 95% CI. Почетната вредност е последното мерење пред првата доза на Evrysdi или плацебо.
¶ Број на поединци со валидни резултати е бројот со достапен вкупен скор (резултат) во соодветните временски точки. Пациенти со намера да се лекуваат.
RULM, Revised Upper Limb Module.

Evrysdi*     (0-24 месеци)
Плацебо†‡ (0-12 месеци)

Посета (месеци)
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Плацебо (n) 58 57 56 56

популација од 2-25 години

Предизвици Механизам на дејство Ефикасност Безбедност ДозирањеЕфикасност

ПАЦИЕНТИ ЛЕКУВАНИ СО EVRYSDI ВО ТЕК НА 24 МЕСЕЦИ ВО СПОРЕДБА СО
ПАЦИЕНТИ КОИ ПРИМАЛЕ ПЛАЦЕБО ВО ТЕК НА 12 МЕСЕЦИ

Промената на вкупниот скор на RULM од почетната вредност се зголемила кај
пациентите лекувани со Evrysdi во тек на 24 месеци19

на функцијата на горните екстремитети



Challenges�of�SMA Mechanism�of�Action Efficacy Safety Dosing Summary

Не биле пријавени смртни случаи или прекин на третманот поврзани со лекот во тек на
клиничкиот програм14,22

• Несаканите реакции поврзани со Evrysdi генерално биле лесни и соодетствуват со основната
болест

• Стапката на несакани реакции се намалила со тек на време како се одвивало лекувањето со
Evrysdi

• Стапката на сериозни несакани реакции се намалила за 1,5 пати во период од вторите 6 месеци
наспроти првите 6 месеци од третманот кај доенчиња во студијата FIREFISH, кое може да се
протолкува како знак за терапевтски бенефит

• Безбедносниот профил на Evrysdi забележан во студијата JEWELFISH e во согласност со
податоците од студиите FIREFISH и SUNFISH во кои се испитуваат претходно нелекувани
пациенти

FIREFISH SUNFISH JEWELFISH

Предизвици Механизам на дејство Ефикасност Безбедност ДозирањеБезбедност

Evrysdi имаше добар безбедносен
профил кај сите возрасни групи



Evrysdi имаше добар безбедносен

НЕСАКАНИ РЕАКЦИИ ВО ДЕЛ 2 ОД СТУДИЈАТА FIREFISH ПОСЛЕ 24 МЕСЕЦИ20*

*До датум: 12. ноември 2020 г.
† Други сериозни несакани реакции вклучително акутно респираторно затајување, аспирација, бронхиолитис, дехидратација, хипотонија
и респираторно затајување.

Најчести несакани
реакции, ≥5 пациенти,

n (број на пациенти [%])

Evrysdi (n=41)

горнореспираторна инфекција 22 (54%)

пневмонија 19 (46%)

пирексија 18 (44%)

констипација 12 (29%)

назофарингитис 7 (17%)

бронхитис 6 (15%)

дијареа 6 (15%)

ринитис 5 (12%)

Најчести сериозни
несакани реакции, ≥2

пациенти,
n (број на пациенти [%])

пневмонија 16 (39%)

респираторен дистрес 3 (7%)

други† 2 (5%)

Challenges�of�SMA Mechanism�of�Action Efficacy Safety Dosing SummaryПредизвици Механизам на дејство Ефикасност Безбедност ДозирањеБезбедност

профил кај сите возрасни групи



FIREFISH SUNFISH JEWELFISH

НЕСАКАНИ РЕАКЦИИ ВО ДЕЛ 2 ОД СТУДИЈАТА SUNFISH ПОСЛЕ 24 МЕСЕЦИ17

   Evrysdi 
0–12 месеци (n=120)*

   Evrysdi 
12–24 месеци (n=120)†

Плацебо
0-12 месеци (n=60)*‡

Плацебо/Evrysdi 
12-24 месеци (n=60)*‡

Најчести несакани
реакции, ≥5
пациенти,
n (број на

пациенти [%])

горнореспираторна инфекција 38�(31,7%) 19�(15,8%) 18�(30,0%) 6�(10,0%)

назофарингитис 31�(25,8%) 26�(21,7%) 15�(25,0%) 10�(16,7%)

пирексија 25�(20,8%) 16�(13,3%) 10�(16,7%) 6�(10,0%)

главоболка 24�(20,0%) 12�(10,0%) 10�(16,7%) 10�(16,7%)

дијареа 20�(16,7%) 9�(7.5%) 5�(8.3%) 6�(10.0%)

повраќање 17�(14,2%) 14�(11,7%) 14�(23,3%) 8�(13,3%)

кашлица 17�(14,2%) 12�(10,2%) 12�(20,0%) 5�(8,3%)

Најчести сериозни
несакани реакции,

≥2 пациенти,
n (број на

пациенти [%])

пневмонија 9�(7,5%) 8�(6,7%) 1�(1,7%) 1�(1,7%)

грип 2�(1,7%) 1�(0,8%) 0�(0%) 0�(0%)

• Било забележано намалување на стапките на несакани реакции, реакциите поврзани со третманот
во двете гранки во тек на периодот од 12-24 месец во споредба со периодот од 0-12 месец§

• Немало несакани реакции поврзани со лекот кои довеле до повлекување или прекин на третманот

* Датум на пресек на податоци: 6. септември 2019 г. † Датум на пресек на податоци: 30 септември 2020 г.
‡ Пациентите во гранката со плацебо примале плацебо во тек на 12 месеци па се префрлиле на Evrysdi во тек на следните 12 месеци.
§ Еден пациент се откажа од третманот по датумот на пресек поради трансаминитис првично пријавен како поврзан со risdiplam, кој беше преоценет

по прекинот како неповрзан со risdiplam.

Challenges�of�SMA Mechanism�of�Action Efficacy Safety Dosing SummaryПредизвици Механизам на дејство Ефикасност Безбедност ДозирањеБезбедност

Evrysdi имаше добар безбедносен
профил кај сите возрасни групи
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Индикација: Evrysdi е индициран за третман на 5q спинална мускулна атрофија (SMA) кај пациенти од 2 месеци и постари, со клиничка дијагноза на СМА тип 1, тип 2 или тип 3 или
со една до четири SMN2 копии.

Контраиндикации: Преосетливост на активната супстанција или на кој било од ексципиентите.

Специјални предупредувања и мерки на претпазливост при употреба
Потенцијална ембрио-фетална токсичност: Ембрио-фетална токсичност е забележана во студии кај животни. Пациентите со репродуктивен потенцијал треба да бидат
информирани за ризиците и мора да користат високо ефикасна контрацепција за време на третманот и до најмалку 1 месец по последната доза за жени и 4 месеци по последната
доза кај мажи. Треба да се потврди статусот на бременост кај жени со репродуктивен потенцијал пред започнување на третман со Еvrysdi.

Потенцијални ефекти врз плодноста кај мажи: Врз основа на набљудувања од студии кај животни, мажите не треба да донираат сперма додека се на третман и за време од 4 
месеци по последната доза на Evrysdi. Пред да започнете со третман, кај мажи со репродуктивен потенцијал, треба да бидат дискутирани стратегии за зачувување на плодноста. 
Ефектите од Evrysdi врз машката плодност не е испитувана кај луѓето.

Екципиенти: Evrysdi содржи изомалт (2,97 mg на mL). Пациентите со ретки наследни проблеми со нетолеранција на фруктоза не треба да го земаат овој лек. Evrysdi содржи
0,375 mg натриум бензоат на mL. Натриум бензоат може да ја зголеми жолтицата (пожолтување на кожа и очи кај новороденчиња (стари до 4 недели). Evrysdi содржи помалку од
1 mmol натриум (23 mg) на 5 mg доза, т.е. е всушност „без натриум".

Најчести несакани реакции: Кај пациенти кај кои СМА е дијагностицирана во раните години, најчестите несакани реакции забележани во клиничките студии биле пирексија
(48,4%), осип (27,4%) и дијареа. Кај пациенти кај кои СМА е дијагностицирана во подоцнежните години, најчестите несакани реакции забележани во клиничките студии биле
пирексија (21,7%), главоболка (20,0%), дијареа (16,7%) и осип (16,7%). Несаканите реакции наведени погоре се случиле без идентификувана клиничка или временска шема и
генерално се решиле и покрај тековниот третман кај пациентите со СМА.

Начин на чување: Прашокoт за перорална суспензија да се чува во оргиналното стаклено шише со килибарна боја заштитено од светлина. Оралниот раствор да се чува во
оригиналното стаклено шише со килибарна боја, заштитено од светлина и секогаш во исправена положба со добро затворено капаче.

стаклено шише со килибарна боја, заштитено од светлина и секогаш во исправена положба со добро затворено капаче.

Важни информации за лекот



Evrysdi нуди нов начин на лекување на СМА

Прв и единствен лек за третман на СМА за орална
употреба во домашни услови1

Водич за дозирање1

Анкета на SMA Europe покажа дека лицата со СМА преферираат орален
начин повеќе од било кој било друг достапен начин на администрација8

Се зема со шприц за
повеќекратна орална употреба,
преку уста или сонда за исхрана

Може да се администрира
самостојно или со помош на

лице кое се грижи за
пациентот

Орален
раствор со вкус

на јагоди

За да се сме сигурни дека целата доза е земена,
треба да се испие или исплакне сондата за

исхрана со вода после администрација

* Кај доенчиња кои се дојат, Evrysdi треба да се земе после доење. Evrysdi не треба да се меша со млеко или млечна формула.

Challenges�of�SMA Mechanism�of�Action Efficacy Safety DosingПредизвици Механизам на дејство Ефикасност Безбедност Дозирање

Evrysdi треба да се зема
во исто време секој ден

после оброк*
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Evrysdi (risdiplam)
macedonia.medinfo@roche.com.

Evrysdi е прв и единствен лек за третман на СМА во 
домашни услови со докажана ефикасност кај возрасни, 

деца и доенчиња на возраст од 2 месеци и постари1
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