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Coraz więcej doniesień potwierdza zasadność stosowania leku 
SPINRAZA® u dorosłych pacjentów

IAN | 36 LAT*

Postać SMA o późnym 
początku (SMA typu III)

Leczenie lekiem 
SPINRAZA®

LAUREN | 20 LAT*

Postać SMA o późnym 
początku (SMA typu III)

Leczenie lekiem 
SPINRAZA®

BILL | 48 LAT*

Postać SMA o późnym 
początku (SMA typu III)

Leczenie lekiem 
SPINRAZA®

*Wiek w czasie wykonania zdjęcia.

Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Pracownicy służby zdrowia zostali poproszeni o zgłaszanie wszelkich podejrzewanych działań niepożądanych poprzez krajowy system sprawozdawczy.
Aby zgłosić obawy dotyczące bezpieczeństwa, proszę skontaktować się z lokalnym podmiotem stowarzyszonym firmy Biogen lub zapoznać się z danymi zawartymi w charakterystyce produktu leczniczego.

Przedstawione postacie są prawdziwymi pacjentami. Uzyskano wymaganą zgodę pacjentów i rodzin na wykorzystanie ich historii. Zdjęcia służą wyłącznie do celów ilustracyjnych. Wyniki leczenia u poszczególnych osób mogą się różnić.

Materiały poufne. Do użytku zewnętrznego wyłącznie po weryfikacji i zatwierdzeniu przez miejscową PRC. Materiały te podlegają weryfikacji zgodnie z wymogami miejscowych procesów, w ramach których zastosowane zostaną obowiązujące przepisy prawa, normy, kodeksy i wytyczne.
Aby uzyskać pełne informacje na temat przepisywania, należy odnieść się do ChPL leku SPINRAZA®.1

1. SPINRAZA® Charakterystyka produktu leczniczego. 01/2020

Biogen Poland Sp. z o.o.
ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa.

©2020 Biogen. Wszelkie prawa zastrzeżone. Biogen-68672.
Data przygotowania: listopad 2020 r.
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W naturalnym przebiegu SMA o późnym początku (typu II/III) funkcje 
ruchowe z czasem stopniowo zanikają1

Zmiana zakresu funkcji ruchowych, a wiek pacjenta z SMA o późnym początku (SMA typ II/III)1

1. Wadman RI, et al. Muscle strength and motor function throughout life in a cross-sectional cohort of 180 patients with spinal muscular atrophy types 1c-4. Eur J Neurol. 2018;25:512-8. 
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Na podstawie publikacji: Wadman i in.

Typ IIIa (n=40) 

Typ IIIb (n=36)

Typ IIa (n=44) 

Typ IIIb (n=36)

0–9,9 10–19,9 20–39,9 >40

70

HFMSE=rozszerzona skala czynności ruchowych Hammersmith; SMA=rdzeniowy zanik mięśni.
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W naturalnym przebiegu SMA o późnym początku (typu II/III) funkcje 
ruchowe z czasem stopniowo zanikają1

Zmiana zakresu funkcji ruchowych, a wiek pacjenta z SMA o późnym początku (SMA typ II/III)1
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HFMSE=rozszerzona skala czynności ruchowych Hammersmith; SMA=rdzeniowy zanik mięśni.

⚫ Postać SMA o późnym początku charakteryzuje się postępującym 
osłabieniem mięśni i utratą funkcji ruchowych w każdym wieku1
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Stabilizacja choroby jest ważna dla osób z SMA o późnym początku (typu II/III)1.

1. Rouault F, et al. Disease impact on general well-being and therapeutic expectations of European Type II and Type III spinal muscular atrophy patients. Neuromuscul Disord. 2017;27:428-38. 

UCZESTNIKÓW UWAŻA, ŻE STABILIZACJA 
CHOROBY STANOWIŁABY

ZNACZĄCY POSTĘP1

1
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37%
28%

26%

25%

24%

22%

20%

18%

18%

9%

Na podstawie publikacji: Rouault i in.

Codzienne zdolności 
funkcjonowania, które osoby 
z SMA chcą ustabilizować:*1

*Wartości procentowe wyrażają odsetek wszystkich odpowiedzi wskazujących 

daną funkcję, niezależnie od kolejności priorytetów, spośród 822 odpowiedzi 

udzielonych w ramach kwestionariusza.

SMA=rdzeniowy zanik mięśni.
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Wyniki badań umożliwiły ocenę klinicznie znaczących zmian w funkcjach 
ruchowych, funkcji kończyn górnych i zdolności chodzenia1

1. Hagenacker T, et al. Nusinersen in adults with 5q spinal muscular atrophy: a non-interventional, multicentre, observational cohort study. Lancet Neurol. 2020;19(4):317-25. 2. Walter MC, et al. Safety and Treatment Effects of Nusinersen
in Longstanding Adult 5q-SMA Type 3 - A Prospective Observational Study. J Neuromuscul Dis. 2019;6:453-65. 3. Pera MC, et al. Revised Upper Limb Module for spinal muscular atrophy: 12-month changes. Muscle Nerve. 
2019;59(4):426-30. 4. Montes J, et al. Ambulatory function in spinal muscular atrophy: Age-related patterns of progression. PLoS One. 2018;13(6):e0199657. 5. Montes J, et al. CS2 and CS12 Study Groups. Nusinersen improves walking 
distance and reduces fatigue in later-onset spinal muscular atrophy. Muscle Nerve. 2019;60:409-14. 

PUNKTY KOŃCOWE BADANIA

HFMSE RULM 6MWT

⚫ Wynik w skali RULM zmniejsza 
się o 0,41 punktu rocznie3

⚫ Wiek 11–19 l.: 
Odległość przebywana w ramach testu 
6MWT zmniejsza się o 20,8 m rocznie4

⚫ Wiek ≥20:
Odległość przebywana w ramach testu 
6MWT zmniejsza się o 9,7 m rocznie4

⚫ Wynik w skali HFMSE zmniejsza 
się o 0,5-1,0 punktu rocznie1

NATURALNY PRZEBIEG

⚫ Zmianę o ≥2 punkty uważa 
się za klinicznie istotną3

⚫ Zmianę o ≥30 metrów uważa 
się za klinicznie istotną5

⚫ Zmianę o ≥3 punkty uważa 
się za klinicznie istotną2

CO TO OZNACZA?

HFMSE=rozszerzona skala czynności ruchowych Hammersmith; RULM=zrewidowana skala oceny funkcji kończyn górnych; 6MWT=test 6-minutowego chodu.
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U dorosłych pacjentów z długotrwałym SMA typu III lek SPINRAZA®

poprawia i stabilizuje funkcje ruchowe…1

1. Walter MC, et al. Safety and Treatment Effects of Nusinersen in Longstanding Adult 5q-SMA Type 3 - A Prospective Observational Study. J Neuromuscul Dis. 2019;6:453-65. 2. Hagenacker T, et al. Nusinersen in adults with 5q spinal 
muscular atrophy: a non-interventional, multicentre, observational cohort study. Lancet Neurol. 2020;19(4):317-25. 3. Swoboda KJ, et al. SMA CARNI-VAL trial part I: double-blind, randomized, placebo-controlled trial of L-carnitine and 
valproic acid in spinal muscular atrophy. PLoS One. 2010;5:e12140. 4. Rouault F, et al. Disease impact on general well -being and therapeutic expectations of European Type II and Type III spinal muscular atrophy patients. Neuromuscul 
Disord. 2017;27:428-38.
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Na podstawie publikacji: Walter i in.

Walter i in.

Średnia wartość HFMSE w czasie (n=17)*1

Wzrost o 4,34 punktu
w Dniu 300 względem wartości 
w punkcie wyjściowym wynoszącej
35,16 punktu (maksymalny wynik: 66)

W naturalnym przebiegu SMA 
wynik w skali HFMSE zmniejsza 
się o 0,5–1,0 punktu rocznie2

*W publikacji Walter i in. poprawę wyniku w skali HFMSE uznano za istotną klinicznie, ale nie statystycznie.

HFMSE=rozszerzona skala czynności ruchowych Hammersmith; SMA=rdzeniowy zanik mięśni.
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U dorosłych pacjentów z długotrwałym SMA typu III lek SPINRAZA®

poprawia i stabilizuje funkcje ruchowe…1

1. Walter MC, et al. Safety and Treatment Effects of Nusinersen in Longstanding Adult 5q-SMA Type 3 - A Prospective Observational Study. J Neuromuscul Dis. 2019;6:453-65. 2. Hagenacker T, et al. Nusinersen in adults with 5q spinal 
muscular atrophy: a non-interventional, multicentre, observational cohort study. Lancet Neurol. 2020;19(4):317-25. 3. Swoboda KJ, et al. SMA CARNI-VAL trial part I: double-blind, randomized, placebo-controlled trial of L-carnitine and 
valproic acid in spinal muscular atrophy. PLoS One. 2010;5:e12140. 4. Rouault F, et al. Disease impact on general well -being and therapeutic expectations of European Type II and Type III spinal muscular atrophy patients. Neuromuscul 
Disord. 2017;27:428-38.
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Na podstawie publikacji: Walter i in.

Walter i in.

Średnia wartość HFMSE w czasie (n=17)*1

Wzrost o 4,34 punktu
w Dniu 300 względem wartości 
w punkcie wyjściowym wynoszącej
35,16 punktu (maksymalny wynik: 66)

W naturalnym przebiegu SMA 
wynik w skali HFMSE zmniejsza 
się o 0,5–1,0 punktu rocznie2

*W publikacji Walter i in. poprawę wyniku w skali HFMSE uznano za istotną klinicznie, ale nie statystycznie.

HFMSE=rozszerzona skala czynności ruchowych Hammersmith; SMA=rdzeniowy zanik mięśni.
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Przyjęto za: Walter i in.

Średnia wartość HFMSE w czasie (n=17)*1

Wzrost o 4,34 punktu w
Dniu 300 względem wartości w punkcie wyjściowym
wynoszącej 35,16 punktu (maksymalny wynik = 66)

W naturalnym przebiegu SMA wynik w skali HFMSE
zmniejsza się o 0,5–1,0 punktu rocznie2

*W publikacji Walter i in. poprawę wyniku w skali HFMSE uznano za istotną klinicznie, ale nie statystycznie.

HFMSE=rozszerzona skala czynności ruchowych Hammersmith; SMA=rdzeniowy zanik mięśni.

Powiązane funkcje, które pacjenci chcą ustabilizować:4

⚫ Po leczeniu lekiem SPINRAZA® wynik w skali HFMSE poprawił się u 7 pacjentów 
(maksymalny wzrost: 15 punktów), ustabilizował się u 4 pacjentów i zmniejszył się 
u 5 pacjentów (od -1 do -6 punktów)1

⚫ Pięciu pacjentów wykazało ≥3 punktowy wzrost wyniku w skali HFMSE, który 
uważa się za klinicznie znaczący1,3

⚫ Samodzielne przemieszczanie się

⚫ Samodzielne ubieranie się
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Wzrost o ≥3 punkty 
uważa się za 
klinicznie znaczący2

p=0,044
(Dzień 180 w porównaniu 
z wartością wyjściową)

Nieznaczącap=0,002
(Dzień 180 w porównaniu 
z wartością wyjściową)

p=0,010
(Dzień 300 w porównaniu 
z wartością wyjściową)

p=0,048
(Dzień 300 w porównaniu 
z wartością wyjściową)

Funkcje ruchowe i mięśniowe Czynność płuc

… i korzystnie wpływa na szereg pomiarów funkcjonalnych1

1. Walter MC, et al. Safety and Treatment Effects of Nusinersen in Longstanding Adult 5q-SMA Type 3 - A Prospective Observational Study. J Neuromuscul Dis. 2019;6:453-65.
2. Swoboda KJ, et al. SMA CARNI-VAL trial part I: double-blind, randomized, placebo-controlled trial of L-carnitine and valproic acid in spinal muscular atrophy. PLoS One. 2010;5:e12140. 

32,32

RULM

33,06

369,5

6MWT (m)

377,75

32,17

ALSFRS

33,07

113,95

MRC

118,50

94,54

FVC (%)

99,54

376,11

PCF (l/min)

435,63

Wartość wyjściowa

Dzień 300

(średnia)

Znaczenie

Walter i in.

+0,74 +8,25 +0,9 +4,55 +5,00 +59,52Zmiana

Nieznacząca Nieznacząca

35,16

HFMSE

39,50

+4,34

ALSFRS=skala oceny czynnościowej stwardnienia zanikowego bocznego; FVC=natężona pojemność życiowa; HFMSE=skala sprawności motorycznej Hammersmith – rozszerzona; MRC=wynik oceny osłabienia mięśni w skali 

Rady ds. badań medycznych (Medical Research Council);

PCF=szczytowy przepływ kaszlu; RULM=zrewidowany moduł kończyny górnej; 6MWT=sześciominutowy test chodu.
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Po leczeniu lekiem SPINRAZA® zdecydowana większość dorosłych pacjentów 
osiąga klinicznie znaczącą poprawę* lub stabilizację funkcji ruchowych1

Średnia zmiana wyniku w skali HFMSE od wartości w punkcie wyjściowym do 14 miesięcy†1

1. Hagenacker T, et al. Nusinersen in adults with 5q spinal muscular atrophy: a non-interventional, multicentre, observational cohort study. Lancet Neurol. 2020;19(4):317-25. 2. Pera MC, et al. Content validity and clinical meaningfulness of 
the HFMSE in spinal muscular atrophy. BMC Neurol 2017;17:39.

po upływie 6 
miesięcy

+1,73
(n=124; p<0,0001)1

Główny punkt końcowy:

HFMSE
Średnia zmiana wyniku w skali 

HFMSE od wartości w punkcie 
wyjściowym do miesiąca 6, 10 i 141

po upływie 10 
miesięcy

+2,58
(n=92; p<0,0001)1

po upływie 14 
miesięcy

+3,12
(n=57; p<0,0001)1

Na podstawie publikacji: Hagenacker i in.

Znacząca klinicznie poprawaStabilizacja

Hagenacker i in.

pacjentów (23/57) 
odnotowało
klinicznie znaczącą
poprawę* w
miesiącu 141

40%

W naturalnym przebiegu SMA wynik w skali HFMSE 
zmniejsza się o 0,5–1,0 punktu rocznie1

*Zmianę o ≥3 punkty uważa się za klinicznie znaczącą.2

†Wykresy pokazują średnie zmiany wyniku w skali HFMSE od punktu wyjściowego do 14 miesięcy, przy czym każdy słupek reprezentuje odsetek pacjentów, u których nastąpiła poprawa w tym zakresie. 

HFMSE=rozszerzona skala czynności ruchowych Hammersmith; IQR=rozstęp międzykwartylowy; SMA=rdzeniowy zanik mięśni. 
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+46,0 metrów
(n=25; p<0,0001)1

60%
chodzących pacjentów (15/25) odnotowało zwiększenie
odległości przebywanej w ramach testu 6MWT 
o co najmniej 40 metrów po 14 miesiącach1

SPINRAZA® również znacząco i stopniowo poprawia funkcję kończyn 
górnych i zdolność chodzenia u dorosłych pacjentów1

1. Hagenacker T, et al. Nusinersen in adults with 5q spinal muscular atrophy: a non-interventional, multicentre, observational cohort study. Lancet Neurol. 2020;19(4):317-25. 2. Pera MC, et al. Revised Upper Limb Module for spinal 
muscular atrophy: 12-month changes. Muscle Nerve. 2019;59(4):426-30. 3. Montes J, et al. Ambulatory function in spinal muscular atrophy: Age-related patterns of progression. PLoS One. 2018;13(6):e0199657. 

+1,09 punktu
(n=58; p<0,0001)1

75%
pacjentów (21/28), u których wykazano klinicznie 
znaczącą poprawę wyniku w skali RULM 
po 6 miesiącach, pozostawało w stanie stabilnym 
po 14 miesiącach leczenia1

Drugorzędowy punkt końcowy:

6MWT
Średnia zmiana odległości w ramach

6MWT od wartości w punkcie wyjściowym 

do miesiąca 6, 10 i 141

Hagenacker i in.

W naturalnym przebiegu SMA odległość w ramach 6MWT zmniejsza się 
o 20,8 m rocznie (wiek 11–19 l.) oraz o 9,7 m rocznie (wiek ≥20 lat)3

W naturalnym przebiegu SMA wynik w skali RULM zmniejsza 
się o 0,41 punktu rocznie2

Drugorzędowy punkt końcowy:

RULM
Średnia zmiana wyniku w skali RULM
od wartości w punkcie wyjściowym 
do 14 miesięcy1

RULM=zrewidowany moduł kończyny górnej; 6MWT=test 6-minutowego chodu; SMA=rdzeniowy zanik mięśni.
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Analiza w podgrupach wykazała korelację pomiędzy łagodniejszym przebiegiem 
choroby w punkcie wyjściowym i większą poprawą funkcji ruchowych1

Eksploracyjna analiza w podgrupach: Zmiana wyniku w skali HFMSE od wartości w punkcie wyjściowym do miesiąca 141

1. Hagenacker T, et al. Nusinersen in adults with 5q spinal muscular atrophy: a non-interventional, multicentre, observational cohort study. Lancet Neurol. 2020;19(4):317-25.

1,1

Na podstawie publikacji: Hagenacker i in.

Bardziej dotkliwy przebieg choroby

Mniej dotkliwy przebieg choroby

II III Nie Tak <35 ≥35 Tak Nie

Typ SMA Pacjent chodzący HFMSE Spondylodeza

4,2

2,1

4,6

2,2

4,6

1,4

3,7

Hagenacker i in.

LECZENIE LEKIEM SPINRAZA® NALEŻY 
ROZPOCZĄĆ MOŻLIWIE JAK 

NAJSZYBCIEJ

U pacjentów, którzy odnieśli największe korzyści 
z leczenia, przebieg choroby w punkcie 

wyjściowym badania był zwykle mniej dotkliwy1

HFMSE=rozszerzona skala czynności ruchowych Hammersmith; SMA=rdzeniowy zanik mięśni. 
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⚫ 83% dorosłych pacjentów (SMA typu II–IV) oczekiwało, że lek SPINRAZA® będzie skuteczny i miało pełne zaufanie do leczenia*1

⚫ Niskie oczekiwania były o wiele rzadsze i znacznie spadły w pierwszym roku leczenia1

Dorośli pacjenci mają wysokie oczekiwania i duży poziom zaufania wobec 
leczenia lekiem SPINRAZA®1

1. Osmanovic A, et al. Treatment expectations and patient-reported outcomes of nusinersen therapy in adult spinal muscular atrophy. J Neurol. 2020;267(8):2398-2407. 2 Rouault F, et al. Disease impact on general well-being and 
therapeutic expectations of European Type II and Type III spinal muscular atrophy patients. Neuromuscul Disord. 2017;27:428-38. 

Osmanovic i in.

Na podstawie publikacji 

Osmanovic i in.
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Najczęściej zgłaszane 
oczekiwania wobec leczenia 
lekiem SPINRAZA® dotyczyły 
wzrostu siły mięśniowej
i stabilizacji choroby1

Siła

mięśni

Stabilizacja

choroby

Mobilność NiezależnośćWytrzymałość Wyleczenie Funkcje

opuszkowe

79%

(%
)

54%

29%

21%

13%
8%

4%

Przewidywane korzyści ze stosowania leku SPINRAZA® (kwestionariusz SETS)*1

POTENCJALNE KORZYŚCI 
DLA PACJENTA2

• Karmienie, mycie, samodzielne 
korzystanie z łazienki 

• Używanie klawiatury, 
pisanie długopisem

• Obracanie się w łóżku, 
przemieszczanie się

*Pacjenci wypełnili kwestionariusz SETS w pierwszym roku stosowania leczenia lekiem SPINRAZA®.1

SETS=skala standardowych oczekiwań dotyczących wyników leczenia; SMA=rdzeniowy zanik mięśni.
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⚫ 83% dorosłych pacjentów (SMA typu II–IV) oczekiwało, że lek SPINRAZA® będzie skuteczny i miało pełne zaufanie do leczenia*1

⚫ Niskie oczekiwania były o wiele rzadsze i znacznie spadły w pierwszym roku leczenia1

Dorośli pacjenci mają wysokie oczekiwania i duży poziom zaufania wobec 
leczenia lekiem SPINRAZA®1

1. Osmanovic A, et al. Treatment expectations and patient-reported outcomes of nusinersen therapy in adult spinal muscular atrophy. J Neurol. 2020;267(8):2398-2407. 2 Rouault F, et al. Disease impact on general well-being and 
therapeutic expectations of European Type II and Type III spinal muscular atrophy patients. Neuromuscul Disord. 2017;27:428-38. 

Osmanovic i in.

Na podstawie publikacji 

Osmanovic i in.

20
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70

40
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0
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90

80

60

Najczęściej zgłaszane 
oczekiwania wobec leczenia 
lekiem SPINRAZA® dotyczyły 
wzrostu siły mięśniowej
i stabilizacji choroby1

Siła

mięśni

Stabilizacja

choroby

Mobilność NiezależnośćWytrzymałość Wyleczenie Funkcje

opuszkowe

79%

(%
)

54%

29%

21%

13%
8%

4%

Przewidywane korzyści ze stosowania leku SPINRAZA® (kwestionariusz SETS)*1

POTENCJALNE KORZYŚCI 
DLA PACJENTA2

• Karmienie, mycie, samodzielne 
korzystanie z łazienki 

• Używanie klawiatury, 
pisanie długopisem

• Obracanie się w łóżku, 
przemieszczanie się

*Pacjenci wypełnili kwestionariusz SETS w pierwszym roku stosowania leczenia lekiem SPINRAZA®.1

SETS=skala standardowych oczekiwań dotyczących wyników leczenia; SMA=rdzeniowy zanik mięśni.

⚫ „Dane te wskazują na wysoką akceptację i dobrą tolerancję 
leczenia lekiem SPINRAZA®”1
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Wyniki zgłaszane przez pacjentów są wiarygodne i potwierdzają 
skuteczność stosowania leku SPINRAZA® u dorosłych pacjentów1

Subiektywna samoocena poprawy/pogorszenia określonych 
objawów podczas stosowania leczenia lekiem SPINRAZA®

(N=24)*1

⚫ Na podstawie ocen wyników zgłaszanych przez pacjentów (PRO) u 18 z 24 pacjentów (75%) nastąpiła poprawa w okresie obserwacji 
trwającej 10 miesięcy w trakcie leczenia lekiem SPINRAZA®, a 3 pacjentów (13%) zgłosiło stabilizację choroby (brak poprawy lub 
pogorszenia)1

1. Osmanovic A, et al. Treatment expectations and patient-reported outcomes of nusinersen therapy in adult spinal muscular atrophy. J Neurol. 2020;267(8):2398-407.

Osmanovic i in.

Na podstawie publikacji Osmanovic i in.

Siła 
mięśni

Wytrzymałość

Niezależność

Mobilność

Funkcje
opuszkowe

Czynność 
oddechowa

0%-20% 20% 40% 60%

-25

-8

-4

-13

67

63

42

25

13

13 Pogorszenie

Poprawa

ZALETY OCEN 
PRO1

• Możliwość wykrycia drobnych 
zmian subklinicznych 

• Szczególnie wrażliwe u pacjentów 
z bardziej zaawansowaną chorobą

*Pacjenci wypełnili kwestionariusz SETS w pierwszym roku stosowania leczenia lekiem SPINRAZA®.1

PRO=ocena skuteczności zgłaszanej przez pacjenta.
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Obiektywne wyniki oceny funkcji ruchowych polepszyły się po leczeniu lekiem 
SPINRAZA®, a wzrost wyniku był większy u pacjentów z subiektywną poprawą1

1. Osmanovic A, et al. Treatment expectations and patient-reported outcomes of nusinersen therapy in adult spinal muscular atrophy. J Neurol. 2020;267(8):2398-407.

Osmanovic i in.

RULMHFMSE

Średnia zmiana wyniku w
całej kohorcie badania (N=24):1

+1,0 punktu
(SD: 2,6)

+0,5 punktu 
(SD: 2,3)

Średnia zmiana wyniku u pacjentów z
subiektywną poprawą (N=18):1

+1,3 punktu
(SD: 2,8)

+0,7 punktu 
(SD: 1,7)

Średni wynik w punkcie wyjściowym (N=24):1 23,2 punktu
(SD: 25,1)

20 punktów 
(SD: 12,8)

Średnie obiektywne wyniki oceny funkcji ruchowych 
wzrosły podczas maksymalnego okresu leczenia 
wynoszącego 18 miesięcy1

U pacjentów z subiektywną 
poprawą odnotowano 
odpowiednio wyższe zwiększenie 
wyników obiektywnej oceny funkcji ruchowych1

HFMSE=skala sprawności motorycznej Hammersmith – rozszerzona; RULM=zrewidowany moduł kończyny górnej; 

SD=odchylenie standardowe.
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Obiektywne wyniki oceny funkcji ruchowych polepszyły się po leczeniu lekiem 
SPINRAZA®, a wzrost wyniku był większy u pacjentów z subiektywną poprawą1

1. Osmanovic A, et al. Treatment expectations and patient-reported outcomes of nusinersen therapy in adult spinal muscular atrophy. J Neurol. 2020;267(8):2398-407.

Osmanovic i in.

RULMHFMSE

Średnia zmiana wyniku w
całej kohorcie badania (N=24):1

+1,0 punktu
(SD: 2,6)

+0,5 punktu 
(SD: 2,3)

Średnia zmiana wyniku u pacjentów z
subiektywną poprawą (n=18):1

+1,3 punktu
(SD: 2,8)

+0,7 punktu 
(SD: 1,7)

Średni wynik w punkcie wyjściowym (N=24):1 23,2 punktu
(SD: 25,1)

20 punktów 
(SD: 12,8)

Średnie obiektywne wyniki oceny funkcji ruchowych 
wzrosły podczas maksymalnego okresu leczenia 
wynoszącego 18 miesięcy1

U pacjentów z subiektywną 
poprawą odnotowano 
odpowiednio wyższe zwiększenie 
wyników obiektywnej oceny funkcji ruchowych1

HFMSE=skala sprawności motorycznej Hammersmith – rozszerzona; RULM=zrewidowany moduł kończyny górnej; 

SD=odchylenie standardowe.

⚫ Dane te potwierdzają skuteczność leku SPINRAZA® u dorosłych, często ciężko 
chorych pacjentów z SMA typu II/III/IV i wykazują, że pozytywne oczekiwania 
względem leczenia zostały spełnione w zdecydowanej większości przypadków1
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Wyniki badań klinicznych 
i rzeczywiste dowody 

potwierdzają 
znaczną 

skuteczność 
leku SPINRAZA®

u dorosłych pacjentów 
z SMA1-3

Poprawia i stabilizuje 
funkcje ruchowe*1-3

Poprawia i stabilizuje funkcje 
kończyn górnych1-3

Poprawia i stabilizuje 
pokonywaną odległość 
podczas chodzenia†1,2

Poprawia i stabilizuje 
czynność płuc‡1

U dorosłych pacjentów z SMA lek SPINRAZA® zapewnia stabilizację choroby i poprawę 
funkcji ruchowych, których nie odnotowano w naturalnym przebiegu choroby1-3

1. Walter MC, et al. Safety and Treatment Effects of Nusinersen in Longstanding Adult 5q-SMA Type 3 - A Prospective Observational Study. J Neuromuscul Dis. 2019;6:453-65. 2. Hagenacker T, et al. Nusinersen in adults with 5q spinal muscular atrophy: a non-
interventional, multicentre, observational cohort study. Lancet Neurol. 2020;19(4):317-25. 3. Osmanovic A, et al. Treatment expectations and patient-reported outcomes of nusinersen therapy in adult spinal muscular atrophy. J Neurol. 
2020;267(8):2398-407.

*W publikacji Walter i in. poprawę wyniku w skali HFMSE uznano za znaczącą klinicznie, ale nie statystycznie.
†Znaczenie należy interpretować ostrożnie ze względu na małą wielkość efektu w badaniu.
‡Wyniki szczytowego przepływu podczas kaszlu wykazały znaczną poprawę; inne badania spirometryczne nie wykazały znaczącej poprawy.

HFMSE=rozszerzona skala czynności ruchowych Hammersmith; SMA=rdzeniowy zanik mięśni. 
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SPINRAZA® jest lekiem wskazanym w przypadku wszystkich pacjentów 
z SMA powiązanym z mutacją genu 5q1

1. SPINRAZA® Charakterystyka produktu leczniczego. 01/2020 
2. Biogen JP Morgan 2020 Presentation. Available at: http://investors.biogen.com/static-files/ad405cb6-f526-4d2a-9d4a-2318b46dea43. Data uzyskania dostępu: sierpień 2020 r. 
3. Biogen Press Release. Available at: http://media.biogen.com/news-releases/news-release-details/data-publishedneurology-show-treatment-spinrazar-nusinersen. Data uzyskania dostępu: sierpień 2020 r.
4. Claborn MK, et al. Nusinersen: A Treatment for Spinal Muscular Atrophy. Ann Pharmacother. 2019;53:61-9.

Badania kliniczne objęły 

346 pacjentów z rdzeniowym zanikiem mięśni w wieku od 

urodzenia do wczesnej dorosłości1

Pacjenci w ramach badań klinicznych byli 
poddawani działaniu leku SPINRAZA® przez okres maksymalnie 

6 lat3. W tych badaniach osiągnięto korzystny profil skuteczności 

i bezpieczeństwa1,4

Dobrze zdefiniowany i ukierunkowany mechanizm 
działania leku SPINRAZA® zwiększa wytwarzanie 
funkcjonalnego białka SMN o pełnej długości1

10 000+

*Na podstawie liczby pacjentów komercyjnych, pacjentów w ramach programów wcześniejszego dostępu do leczenia i uczestników badań klinicznych – stan na grudzień 2019 r.

SMA=rdzeniowy zanik mięśni; SMN=gen przeżycia neuronu ruchowego.
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SLAJDY ZAPASOWE
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Faza podtrzymującaFaza nasycająca

Pierwsze opublikowane badanie oceniające lek SPINRAZA® w większej 
kohorcie dorosłych pacjentów z SMA1

⚫ Prospektywne badanie obserwacyjne z udziałem 19 dorosłych pacjentów z SMA o późniejszym początku (SMA typu III), spośród których 17 
zakończyło terapię trwającą przez 10 miesięcy*†1

Schemat badania1

1. Walter MC, et al. Safety and Treatment Effects of Nusinersen in Longstanding Adult 5q-SMA Type 3 – A Prospective Observational Study. J Neuromuscul Dis. 2019;6:453-65.

D1
Harmonogram 

dawkowania:

Leczenie w badaniu metodą otwartej próby: SPINRAZA® 12 mg

D300D180D14D28 D63

19 17*17*19 19 19N=

Na podstawie publikacji: Walter i in.

Walter i in.

*2 pacjentów wycofało się z badania po iniekcji w dniu 63 i utracono możliwości kontaktu z nimi. 
†Pacjenci uczestniczyli w SMArtCARE, prospektywnym badaniu wyników prowadzonym metodą otwartej próby.1 SMArtCARE to wspóna inicjatywa neurologów, neurologów dziecięcych i organizacji pacjentów. 

Ma ono na celu zebranie podłużnych danych z „rzeczywistego świata” o wszystkich dostępnych pacjentach z SMA, niezależnie od ich rzeczywistego schematu terapii, na przykład z rejestru dotyczącego SMA.1

D=dzień; SMA=rdzeniowy zanik mięśni.
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Pacjent chodzący

Płeć

Pacjenci byli w wieku od 18 do 59 lat, a czas trwania ich choroby wynosił od 
6 do 53 lat1

1. Walter MC, et al. Safety and Treatment Effects of Nusinersen in Longstanding Adult 5q-SMA Type 3 – A Prospective Observational Study. J Neuromuscul Dis. 2019;6:453-65.

Charakterystyka pacjenta w punkcie wyjściowym*1

Walter i in.

3 kopie SMN2
(n=4)

4 kopie SMN2
(n=15)

Całkowita 
kohorta

(N=19)

Wiek w chwili postawienia diagnozy (l.)

Czas trwania choroby (l.)

13,25 ± 6,90

19,75 ± 10,05

Na podstawie publikacji: Walter i in.1

Mężczyźni

Kobiety

Nie

Tak

n=3 n=1 n=9 n=6 n=12 n=7

n=7 n=12Nie dotyczy Nie dotyczy

8,00 ± 7,12

27,75 ± 4,27

22,53 ± 13,12

25,53 ± 12,61

11,53 ± 9,69

37,07 ± 12,38

20,58 ± 12,53

24,32 ± 12,10

10,79 ± 9,15

35,11 ± 11,72

Wiek, w którym pojawiły się objawy choroby (l.)

Wiek w momencie rozpoczęcia leczenia (l.)

Nie występowały statystycznie 
znaczące różnice pomiędzy 
pacjentami z 3 lub 4 kopiami SMN2
pod względem średniego wieku 
wystąpienia objawów, rozpoznania 
lub czasu trwania choroby do 
momentu rozpoczęcia leczenia 
lekiem SPINRAZA® (p>0,05)1

*Średnia ± SD.

SMA=rdzeniowy zanik mięśni; SMN2=gen przeżycia motoneuronów 2; l.=lata.
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SPINRAZA® poprawia i stabilizuje funkcję kończyn górnych1

Średni wynik RULM w czasie (n=17)1

1. Walter MC, et al. Safety and Treatment Effects of Nusinersen in Longstanding Adult 5q-SMA Type 3 – A Prospective Observational Study. J Neuromuscul Dis. 2019;6:453-65. 2. Pera MC, et al. Revised Upper Limb Module for spinal 
muscular atrophy: 12-month changes. Muscle Nerve. 2019;59(4):426-30. 3. Rouault F, et al. Disease impact on general well-being and therapeutic expectations of European Type II and Type III spinal muscular atrophy patients. 
Neuromuscul Disord. 2017;27:428-38. 

Walter i in.

Ś
re

d
n

i 
w

y
n

ik
 R

U
L

M

32

32,4

32,8

33,2

33

32,6

32,2

31,8

0

Dzień badania

32,58

32,32

32,76

33,06

p=0,096

p=0,163

p=0,048

0 63 180 300

Na podstawie publikacji: Walter i in.

Wzrost o 0,74 punktu w dniu 300 względem 
wartości w punkcie wyjściowym wynoszącej 
32,32 punktu1

W naturalnym przebiegu SMA wynik 
w skali RULM zmniejsza się 
o 0,41 punktu rocznie2

RULM=zrewidowany moduł kończyny górnej; SMA=rdzeniowy zanik mięśni.
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SPINRAZA® poprawia i stabilizuje funkcję kończyn górnych1

Średni wynik RULM w czasie (n=17)1

1. Walter MC, et al. Safety and Treatment Effects of Nusinersen in Longstanding Adult 5q-SMA Type 3 – A Prospective Observational Study. J Neuromuscul Dis. 2019;6:453-65. 2. Pera MC, et al. Revised Upper Limb Module for spinal 
muscular atrophy: 12-month changes. Muscle Nerve. 2019;59(4):426-30. 3. Rouault F, et al. Disease impact on general well-being and therapeutic expectations of European Type II and Type III spinal muscular atrophy patients. 
Neuromuscul Disord. 2017;27:428-38. 
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Na podstawie publikacji: Walter i in.

Wzrost o 0,74 punktu w dniu 300 względem 
wartości w punkcie wyjściowym wynoszącej 
32,32 punktu1

W naturalnym przebiegu SMA wynik 
w skali RULM zmniejsza się 
o 0,41 punktu rocznie2

RULM=zrewidowany moduł kończyny górnej; SMA=rdzeniowy zanik mięśni.

Średni wynik RULM w czasie (n=17)1

Ś
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p=0,096
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Przyjęto za publikacją Walter i in.

Wzrost o 0,74 punktu w dniu 300 względem 
wartości w punkcie wyjściowym wynoszącej 
32,32 punktu1

W naturalnym przebiegu SMA wynik 
w skali RULM zmniejsza się 
o 0,41 punktu rocznie2

Powiązane funkcje, które pacjenci chcą ustabilizować:3

⚫ Średni wynik w skali RULM wzrósł na przestrzeni czasu obserwacji. Wzrost ten 
był statystycznie znaczący w porównaniu z wartością wyjściową w Dniu 300 
(p=0,048)1

⚫ Wynik w skali RULM poprawił się u 6 pacjentów i ustabilizował się u 9 pacjentów1

⚫ Korzystanie z klawiatury/pisanie długopisem

⚫ Samodzielne mycie się
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SPINRAZA® poprawia i stabilizuje zdolność chodzenia1

Średnia wartość 6MWT w czasie (n=11 chodzących pacjentów)1

1. Walter MC, et al. Safety and Treatment Effects of Nusinersen in Longstanding Adult 5q-SMA Type 3 – A Prospective Observational Study. J Neuromuscul Dis. 2019;6:453-65. 2. Montes J, et al. Ambulatory function in spinal muscular 
atrophy: Age-related patterns of progression. PLoS One. 2018;13(6):e0199657. 3. Rouault F, et al. Disease impact on general well-being and therapeutic expectations of European Type II and Type III spinal muscular atrophy patients. 
Neuromuscul Disord. 2017;27:428-38. 

Walter i in.
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Na podstawie publikacji: Walter i in.

Dzień badania

Zwiększenie o 8,25 m 
w Dniu 300 względem 
wartości w punkcie wyjściowym 
wynoszącej 369,5 m1

W naturalnym przebiegu SMA 
odległość przebyta w ramach testu 
6MWT zmniejsza się o 20,8 m 
rocznie (wiek 11–19 l.) oraz o 9,7 m 
rocznie (wiek ≥20 lat)2

SMA=rdzeniowy zanik mięśni; 6MWT=test 6-minutowego chodu
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SPINRAZA® poprawia i stabilizuje zdolność chodzenia1

Średnia wartość 6MWT w czasie (n=11 chodzących pacjentów)1

1. Walter MC, et al. Safety and Treatment Effects of Nusinersen in Longstanding Adult 5q-SMA Type 3 – A Prospective Observational Study. J Neuromuscul Dis. 2019;6:453-65. 2. Montes J, et al. Ambulatory function in spinal muscular 
atrophy: Age-related patterns of progression. PLoS One. 2018;13(6):e0199657. 3. Rouault F, et al. Disease impact on general well-being and therapeutic expectations of European Type II and Type III spinal muscular atrophy patients. 
Neuromuscul Disord. 2017;27:428-38. 
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Na podstawie publikacji: Walter i in.

Dzień badania

Zwiększenie o 8,25 m 
w Dniu 300 względem 
wartości w punkcie wyjściowym 
wynoszącej 369,5 m1

W naturalnym przebiegu SMA 
odległość przebyta w ramach testu 
6MWT zmniejsza się o 20,8 m 
rocznie (wiek 11–19 l.) oraz o 9,7 m 
rocznie (wiek ≥20 lat)2

SMA=rdzeniowy zanik mięśni; 6MWT=test 6-minutowego chodu

Średnia wartość 6MWT w czasie (n=11 chodzących pacjentów)1
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Przyjęto za publikacją Walter i in.

Dzień badania

Zwiększenie o 8,25 m 
w Dniu 300 względem 
wartości w punkcie wyjściowym 
wynoszącej 369,5 m1

W naturalnym przebiegu SMA 
odległość przebyta w ramach testu 
6MWT zmniejsza się o 20,8 m 
rocznie (wiek 11–19 l.) oraz o 9,7 m 
rocznie (wiek ≥20 lat)2

Powiązane funkcje, które pacjenci chcą ustabilizować:3

⚫ Średnia odległość pokonana podczas 6-minutowego testu chodu (6MWT) 
wzrosła w czasie; poprawa była statystycznie znacząca w porównaniu do 
wartości wyjściowej w Dniu 180 (p=0,002) i Dniu 300 (p=0,010)1

⚫ U 7 pacjentów zwiększyła się odległość pokonywana podczas testu 6MWT 
(wzrost wahał się od 31–83 m), a u 1 pacjenta odległość się ustabilizowała1

⚫ Samodzielne chodzenie

⚫ Wchodzenie po schodach
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SPINRAZA® poprawia i stabilizuje funkcję oddechową*1

Średnia wartość PCF w czasie (n=17)1

1. Walter MC, et al. Safety and Treatment Effects of Nusinersen in Longstanding Adult 5q-SMA Type 3 – A Prospective Observational Study. J Neuromuscul Dis. 2019;6:453-65.

Walter i in.
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Wzrost o 59,52 l/min w
Dniu 300 względem wartości 
w punkcie wyjściowym wynoszącej 
376,11 l/min1

430,00

376,11

461,54 435,63

p=0,044

p=0,285

*Wyniki szczytowego przepływu podczas kaszlu wykazały znaczną poprawę; inne badania spirometryczne nie wykazały znaczącej poprawy.

PCF=szczytowy przepływ podczas kaszlu.
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SPINRAZA® poprawia i stabilizuje funkcję oddechową*1

Średnia wartość PCF w czasie (n=17)1

1. Walter MC, et al. Safety and Treatment Effects of Nusinersen in Longstanding Adult 5q-SMA Type 3 – A Prospective Observational Study. J Neuromuscul Dis. 2019;6:453-65.
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*Wyniki szczytowego przepływu podczas kaszlu wykazały znaczną poprawę; inne badania spirometryczne nie wykazały znaczącej poprawy.

PCF=szczytowy przepływ podczas kaszlu.
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⚫ Średni szczytowy przepływ podczas kaszlu zwiększał się w czasie 
przy umiarkowanej wielkości efektu (d=0,5; r=0,25)1

⚫ Poprawa była statystycznie znacząca względem wartości w punkcie 
wyjściowym w Dniu 180 (p=0, 044)1
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Lek SPINRAZA® był na ogół dobrze tolerowany i nie powodował poważnych działań 
niepożądanych1

1. Walter MC, et al. Safety and Treatment Effects of Nusinersen in Longstanding Adult 5q-SMA Type 3 – A Prospective Observational Study. J Neuromuscul Dis. 2019;6:453-65.

Iniekcje dokanałowe

⚫ Wszystkie wstrzyknięcia wykonano bez neuroobrazowania

⚫ 4 pacjentów zgłosiło ból głowy po nakłuciu lędźwiowym (ogólna częstość występowania: 10%)

⚫ 7 pacjentów doświadczyło bólu w dolnej części pleców w ciągu 48 godzin od nakłucia lędźwiowego

Obrazowanie mózgu metodą rezonansu magnetycznego

⚫ U żadnego pacjenta nie występowały objawy wodogłowia

Badania laboratoryjne

⚫ Brak nowych doniesień dotyczących bezpieczeństwa

⚫ Brak oznak nefrotoksyczności

Walter i in.

MRI=obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego.
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Faza podtrzymującaFaza nasycająca

D1

Leczenie w badaniu metodą otwartej próby: SPINRAZA® 12 mg

Miesiąc 
10

D14D28 D63

Na podstawie publikacji: Walter i in.

Pacjenci byli leczeni lekiem SPINRAZA® przez co najmniej 6 miesięcy oraz do
14 miesięcy1

1. Hagenacker T, et al. Nusinersen in adults with 5q spinal muscular atrophy: a non-interventional, multicentre, observational cohort study. Lancet Neurol. 2020;19(4):317-25. 

Hagenacker i in.

Miesiąc 
6

Miesiąc 
14

Kluczowe kryteria włączenia:1

• genetycznie potwierdzone 
SMA 5q;

• ciągłe leczenie preparatem SPINRAZA®

przez > 6 miesięcy.

Liczba 
analizowanych 

pacjentów

124
Liczba 

analizowanych 
pacjentów

92
Liczba 

analizowanych 
pacjentów

57

SMA=rdzeniowy zanik mięśni. 
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Stan zdolności 
chodzenia1

Badaną populację stanowiło różnorodne spektrum nastolatków i osób dorosłych z SMA 
odzwierciedlające różnorodność pacjentów w rzeczywistej praktyce klinicznej1

1. Hagenacker T, et al. Nusinersen in adults with 5q spinal muscular atrophy: a non-interventional, multicentre, observational cohort study. Lancet Neurol. 2020;19(4):317-25. 

Typ 
SMA1

Kopie genu 
SMN21

6-miesięczna 
analiza (n=124)

10-miesięczna 
analiza (n=92)

14-miesięczna 
analiza (n=57)

Średni wiek (zakres) przy rozpoczęciu 
przyjmowania leku SPINRAZA®, 
w latach1

Typ II

Typ III

3 kopie

4 kopie

63%

37%

62%

38%

60%

40%

36%

62%

33%

65%

35%

65%

39%

33%

36%

34%

37%

37%

Niechodzący

Chodzący

36 (16–65) 37 (16–65) 33 (16–59)

Na podstawie publikacji: Hagenacker i in.

Hagenacker i in.

SMA=rdzeniowy zanik mięśni; SMN2=gen przeżycia neuronu ruchowego 2. 
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Lek SPINRAZA® był na ogół dobrze tolerowany i nie powodował poważnych działań 
niepożądanych ani nowych doniesień z zakresu bezpieczenstwa1

1. Hagenacker T, et al. Nusinersen in adults with 5q spinal muscular atrophy: a non-interventional, multicentre, observational cohort study. Lancet Neurol. 2020;19(4):317-25.

Hagenacker i in.

Działania niepożądane

⚫ Przerwanie i wycofanie z badania były rzadkie1

⚫ Podczas 14 miesięcy obserwacji najczęstszymi działaniami niepożądanymi wśród 173 pacjentów 
były: ból głowy (35%), ból pleców (22%) i nudności (11%)1

⚫ Spośród 139 pacjentów, którzy ukończyli 6-miesięczną ocenę, tylko czworo pacjentów przerwało 
leczenie z powodu niepożądanych reakcji na lek/działań niepożądanych związanych z zabiegiem 
(2 pacjentów - 1,4%) lub wycofało się dobrowolnie (2 pacjentów - 1,4%)1

Iniekcje dokanałowe

⚫ Po nakłuciu lędźwiowym u około jednej piątej pacjentów wystąpił ból pleców i popunkcyjne bóle głowy1

⚫ Odsetek ten jest porównywalny do wskaźników zgłaszanych w przypadku procedury nakłuć lędźwiowych
dla populacji ogólnej1
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Zrekrutowano dorosłych pacjentów z SMA, którzy byli przed leczeniem lub 
w trakcie leczenia lekiem SPINRAZA® w jednym ośrodku w Niemczech1

1. Osmanovic A, et al. Treatment expectations and patient-reported outcomes of nusinersen therapy in adult spinal muscular atrophy. J Neurol. 2020;267(8):2398-2407.

Charakterystyka pacjenta w punkcie wyjściowym (N=24)1

Osmanovic i in.

Mężczyźni

Kobiety

Płeć

n=15 n=9

3.

2

Liczba kopii SMN2

n=9 n=10
5

4

6

n=2
n=1

n=2

Podczas 
leczenia

Przed 
rozpoczęciem 
leczenia

Rejestracja pacjentów

n=8 n=16

Nie

Tak

Pacjent chodzący

n=14 n=10

Typ III

Typ II

Typ IV

Typ SMA

n=14 n=9

Nie

Tak

Skolioza

n=14 n=10

n=1

SMA=rdzeniowy zanik mięśni.



BIOGEN | INFORMACJE POUFNE I ZASTRZEŻONE 33

Pacjenci byli w wieku od 19 do 65 lat, a czas trwania ich choroby wynosił 
od 2 do 62 lat1

1. Osmanovic A, et al. Treatment expectations and patient-reported outcomes of nusinersen therapy in adult spinal muscular atrophy. J Neurol. 2020;267(8):2398-2407.

Charakterystyka pacjenta w punkcie wyjściowym (N=24)*1

Osmanovic i in.

Wiek na początku leczenia (l.) 37,9 (13,4) 19–64,4

Czas trwania choroby (l.) 31,1 (14,2) 2,2–62,1

Wiek (l.) 38,9 (13,5) 19,8–65,4

Na podstawie publikacji Osmanovic i in.1

ZakresŚrednia (SD)

BMI (kg/m2) 21,57 (6,1) 8,5–35,98,5–35,9

Wiek w momencie pojawienia się objawów (l.) 6,8 (10,1) 0,5–47,2

BMI= wskaźnik masy ciała; SD= odchylenie standardowe; l.= lata.
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Nazwa produktu leczniczego, moc i postać farmaceutyczna: Spinraza 12 mg roztwór do wstrzykiwań. Każda fiolka 5 ml zawiera sól sodową nusinersenu w ilości odpowiadającej 12 mg nusinersenu. 

Wskazania do stosowania: Lek Spinraza jest wskazany do leczenia rdzeniowego zaniku mięśni 5q. 

Dawkowanie i sposób podawania: Leczenie lekiem Spinraza może zlecać wyłącznie lekarz mający doświadczenie w zakresie leczenia rdzeniowego zaniku mięśni (SMA, ang. spinal muscular atrophy). Decyzję o podjęciu leczenia należy oprzeć na indywidualnej ocenie przez eksperta spodziewanych 
korzyści z terapii u określonego pacjenta w stosunku do ryzyka zastosowania leku Spinraza. Pacjenci urodzeni już z ciężką hipotonią oraz niewydolnością oddechową, u których nie przeprowadzono badań leku Spinraza, mogą nie doświadczyć znaczącej poprawy klinicznej ze względu na poważny niedobór 
białka SMN (ang. survival motor neuron). Dawkowanie Produkt leczniczy Spinraza przeznaczony jest do podawania dooponowego przez nakłucie lędźwiowe. Zalecana dawka to 12 mg (5 ml) na podanie. Leczenie lekiem Spinraza należy rozpocząć możliwie jak najwcześniej po rozpoznaniu, podając 4 
dawki wysycające w dniach 0., 14., 28. oraz 63. Dawkę podtrzymującą należy podawać następnie raz na 4 miesiące. Czas trwania leczenia Brak danych dotyczących długotrwałej skuteczności tego leku. Należy regularnie oceniać potrzebę kontynuacji leczenia i rozważyć ją indywidualnie, stosownie do 
stanu klinicznego pacjenta i odpowiedzi na leczenie. Opóźnienie lub pominięcie podania dawki W razie opóźnienia lub pominięcia dawki wysycającej, lek Spinraza należy podać możliwie jak najszybciej, zachowując odstęp co najmniej 14 dni pomiędzy dawkami, oraz kontynuować dawkowanie z zaleconą 
częstością. W razie opóźnienia lub pominięcia dawki podtrzymującej lek Spinraza należy podać możliwie jak najszybciej oraz kontynuować dawkowanie co 4 miesiące. Szczególne grupy pacjentów Zaburzenia czynności nerek Nie przeprowadzono badań leku Spinraza u pacjentów z zaburzeniami czynności 
nerek. Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania nie zostały ustalone u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Pacjentów należących do tej grupy należy uważnie obserwować. Zaburzenia czynności wątroby Nie przeprowadzono badań leku Spinraza u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. 
Lek Spinraza nie jest metabolizowany przez system enzymów cytochromu P450 w wątrobie, dlatego jest mało prawdopodobne, aby konieczne było dostosowanie dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Sposób podawania Lek powinien podawać fachowy personel medyczny mający 
doświadczenie w wykonywaniu nakłucia lędźwiowego. Lek Spinraza podaje się w ciągu 1 do 3 minut jako powolne wstrzyknięcie (bolus) dooponowe za pomocą igły do znieczulenia podpajęczynówkowego. Nie wolno wkłuwać się przez skórę w miejscu, gdzie na skórze występują objawy zakażenia lub 
stanu zapalnego. Zaleca się, aby przed podaniem leku Spinraza usunąć objętość płynu mózgowo rdzeniowego (CSF) odpowiadającą objętości leku Spinraza, która ma być wstrzyknięta. Podanie leku Spinraza, w zależności od stanu klinicznego pacjenta, może wymagać sedacji. Można rozważyć 
wykorzystanie ultrasonografii (lub innych technik obrazowania) podczas przeprowadzania dooponowego podania leku Spinraza, szczególnie u młodszych pacjentów oraz u pacjentów ze stwierdzoną skoliozą. Przy przygotowaniu i podawaniu leku Spinraza należy stosować technikę aseptyczną (patrz 
instrukcja stosowania w Charakterystyce Produktu Leczniczego - ChPL).

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Zabieg nakłucia lędźwiowego Z zabiegiem nakłucia lędźwiowego może wiązać się wystąpienie działań niepożądanych (np. bólu głowy, bólu pleców, wymiotów). Podanie leku tą drogą może być utrudnione u bardzo młodych pacjentów i u 
pacjentów ze stwierdzoną skoliozą. Lekarz może rozważyć wykorzystanie badania ultrasonograficznego lub innych technik obrazowania podczas dooponowego podawania leku Spinraza. Małopłytkowość i zaburzenia krzepnięcia krwi Po podaniu innych oligonukleotydów antysensownych drogą 
podskórną lub dożylną obserwowano zaburzenia krzepnięcia krwi i małopłytkowość, w tym – przypadki ciężkiej postaci ostrej małopłytkowości. Jeśli istnieją wskazania kliniczne, zaleca się przeprowadzenie badań laboratoryjnych płytek krwi oraz wskaźników krzepnięcia przed podaniem leku Spinraza. 
Nefrotoksyczność Po podaniu innych oligonukleotydów antysensownych zarówno drogą podskórną lub dożylną obserwowano nefrotoksyczność. Jeśli istnieją wskazania kliniczne, zaleca się oznaczenie białka w moczu (najlepiej w pierwszej porannej próbce moczu). Przy uporczywie utrzymującym się 
dużym stężeniu białka w moczu należy rozważyć przeprowadzenie dalszych badań. Wodogłowie U pacjentów leczonych nusinersenem po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu zgłaszano przypadki wodogłowia komunikującego (nieobstrukcyjnego) niezwiązanego z zapaleniem opon mózgowych 
ani z krwawieniem. Niektórym pacjentom wszczepiono zastawkowy system komorowo-otrzewnowy. U pacjentów z obniżoną świadomością należy rozważyć ocenę w kierunku wodogłowia. Korzyści i zagrożenia wynikające z leczenia nusinersenem pacjentów z zastawkowym systemem 
komorowo-otrzewnowym nie są obecnie znane i należy uważnie rozważyć kontynuację leczenia.

Działania niepożądane: Podsumowanie profilu bezpieczeństwa Ocenę bezpieczeństwa leku Spinraza oparto na dwóch badaniach klinicznych fazy III z udziałem niemowląt (CS3B) i dzieci (CS4) chorujących na SMA, na jednym badaniu klinicznym fazy II z udziałem niemowląt i dzieci chorujących na SMA 
(CS7) oraz na badaniach prowadzonych metodą próby otwartej z udziałem niemowląt (CS5), u których rozpoznano SMA na podstawie badań genetycznych, ale u których nie wystąpiły jeszcze objawy, oraz niemowląt i dzieci chorujących na SMA. Do badania CS11 włączono pacjentów, u których objawy 
choroby wystąpiły w wieku niemowlęcym i późniejszym, w tym pacjentów, którzy zakończyli udział w badaniach CS3B, CS4 i CS12. Spośród 346 pacjentów, którzy otrzymywali lek Spinraza przez maksymalnie 5 lat, 258 pacjentów otrzymywało leczenie przez okres co najmniej 1 roku. Działania 
niepożądane związane z nakłuciem lędźwiowym na poziomie CS4 (u pacjentów, u których obawy SMA wystąpiły później) występujące z częstością przynajmniej o 5% większą u pacjentów leczonych lekiem Spinraza w porównaniu do terapii pozorowanej: 
Kategoria częstości dla leku Spinraza, n=84: bardzo częste (≥1/10) - zaburzenia układu nerwowego: ból głowy*, - zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: ból pleców*, - zaburzenia żołądka i jelit: wymioty*. *Działania niepożądane uznane za związane z nakłuciem lędźwiowym. Wymienione 
zdarzenia można uznać za objawy zespołu popunkcyjnego. 
Doświadczenie po wprowadzeniu do obrotu: Podczas stosowania produktu leczniczego Spinraza w okresie po wprowadzeniu go do obrotu zgłaszano występowanie działań niepożądanych. U pacjentów leczonych produktem leczniczym Spinraza z zastosowaniem nakłucia lędźwiowego obserwowano 
ciężkie zakażenia, takie jak zapalenie opon mózgowych. Zgłaszano także występowanie wodogłowia komunikującego, aseptycznego zapalenia opon mózgowych oraz nadwrażliwości (np. obrzęku naczynioruchowego, pokrzywki i wysypki). Częstość występowania tych działań jest nieznana, ponieważ 
zostały one zgłoszone po wprowadzeniu do obrotu.
Opis wybranych działań niepożądanych Zaobserwowano działania niepożądane związane z podaniem leku Spinraza przez nakłucie lędźwiowe. Większość z nich odnotowano w ciągu 72 godzin po zabiegu. Częstość występowania oraz stopień ciężkości tych zdarzeń były podobne do spodziewanych po 
nakłuciu lędźwiowym. Podczas badań klinicznych leku Spinraza nie zaobserwowano poważnych powikłań nakłucia lędźwiowego, takich jak poważne zakażenia. Częstości występowania niektórych częstych działań niepożądanych związanych z nakłuciem lędźwiowym (np. ból głowy lub pleców) nie 
można ocenić w populacji niemowląt, u których stosowany jest lek Spinraza, ze względu na ograniczone możliwości komunikacyjne w tej grupie wiekowej. Immunogenność Przeprowadzono ocenę immunogenności nusinersenu u 346 pacjentów, u których określono obecność przeciwciał swoistych 
względem leku (ADA, ang. anti-drug antibodies) w osoczu przed rozpoczęciem leczenia oraz w trakcie leczenia. Ogólnie częstość pojawiania się ADA była mała - 15 pacjentów (4%) sklasyfikowano ogółem jako osoby z dodatnim wynikiem badań na obecność przeciwciał ADA, z czego u 4 osób 
odpowiedź miała charakter przejściowy, u 5 pacjentów — trwały, a u 6 pacjentów wystąpiła odpowiedź, której w momencie odcięcia danych nie można było sklasyfikować ani jako przejściowa, ani jako trwała. Nie przeprowadzono formalnej analizy wpływu immunogenności na bezpieczeństwo ze 
względu na niewielką liczbę pacjentów z przeciwciałami ADA. Dokonano natomiast przeglądu indywidualnych danych dotyczących bezpieczeństwa w przypadkach ADA, które pojawiły się w trakcie leczenia, i nie stwierdzono występowania działań niepożądanych będących przedmiotem 
zainteresowania. Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby 
należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49 21 301, fax: 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Podmiot odpowiedzialny: Biogen Netherlands B.V., Prins Mauritslaan 13, 1171 LP, Badhoevedorp, Holandia.
Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego: Biogen Poland Sp. z o.o. tel.: + 22 351 51 00
Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: EU/1/17/1188/001
Data zatwierdzenia lub częściowej zmiany tekstu ChPL: 01/2020
Kategoria dostępności: Rp - Produkt leczniczy wydawany na receptę. 
Odpłatność dla pacjenta:
Produkt bezpłatny, refundowany w ramach programów lekowych: B.102.
Urzędowa cena zbytu: 325080,00 PLN brutto (1 fiolka, 5 ml).
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2020 r. (DZ. URZ. Min. Zdr. 2020.88).
Szczegółowe informacje o tym produkcie leczniczym są dostępne na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków http://www.ema.europa.eu.
Przed zastosowaniem należy zapoznać się z ChPL. Dodatkowe informacje dostępne na życzenie.

SKRÓCONA INFORMACJA O LEKU:  SPINRAZA®

mailto:ndl@urpl.gov.pl
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