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SMA – CHOROBA RZADKA,  
DZIEDZICZNA
Rdzeniowy zanik mięśni (SMA, ang. spinal muscular atrophy) 
jest ciężką chorobą rzadką, prowadzącą do nieodwracalne-
go uszkodzenia neuronów ruchowych, odpowiedzialnych 
za właściwe funkcjonowanie mięśni szkieletowych, co pro-
wadzi do ich postępującego osłabienia, a w konsekwencji 
zaniku. Chorzy skarżą się na niedowład ruchowy, zaburzenia 
połykania oraz niewydolność układu oddechowego. W krań-
cowym stadium choroby może u nich dojść nawet do zgonu. 
Co ważne, rdzeniowy zanik mięśni nie powoduje u nich za-
burzeń funkcji poznawczych mózgu i w podobnym stopniu 
do ich zdrowych rówieśników odczuwają oni ból oraz odbie-
rają bodźce dochodzące z otoczenia. 

SMA jest chorobą genetyczną, autosomalną, dziedziczoną 
w sposób recesywny. To znaczy, że aby się pojawiła, koniecz-
ne jest odziedziczenie po obu rodzicach 2 kopii wadliwego 
genu — po jednej od każdego z nich. Jeżeli oboje rodzice są 
nosicielami genu z mutacją, to prawdopodobieństwo uro-
dzenia chorego dziecka wynosi 25 proc. Jeśli dziecko odzie-
dziczy tylko jedną kopię wadliwego genu, jest wprawdzie 
zdrowe, ale staje się nosicielem, który może przekazywać 
zmutowany gen swemu potomstwu. 

PRZYCZYNA SMA
Kluczem do wynalezienia na chorobę lekarstwa było odkry-
cie przyczyny jej rozwoju. Jak się okazało, jest nią niedobór 
produkcji białka SMN (ang. survival motor neuron) niezbęd-
nego do prawidłowego funkcjonowania neuronów rucho-
wych. U ludzi informacja niezbędna do produkcji białka SMN 
zapisana jest w dwóch genach — SMN1 oraz SMN2 — umiej-
scowionych na chromosomie 5.

Oba geny zawierają niemal identyczną informację 
w postaci sekwencji nukleotydowej, przy czym jedynie gen 
SMN1 koduje w pełni funkcjonalne białko SMN. Choroba 
SMA rozwija się w wyniku mutacji lub delecji obu kopii genu 
SMN1, prowadzących do zaprzestania produkcji funkcjonal-
nego białka SMN. W większości przypadków (ok. 90–98 proc.) 
następuje utrata (tzw. delecja) całych fragmentów kodują-
cych. Jedynym źródłem białka SMN, w takim przypadku, po-
zostaje to wyprodukowane w oparciu o gen SMN2, jednak 
ilość ta nie zaspokaja rzeczywistego zapotrzebowania neu-

ronów. W konsekwencji następuje obumieranie neuronów 
ruchowych prowadzące do atrofii mięśni.

TYPY SMA
Wyróżniamy 5 postaci klinicznych SMA (SMA 0 — SMA IV). 
Rdzeniowy zanik mięśni typu 0 (SMA 0, prenatalny) to bardzo 
rzadka i skrajnie ciężka postać SMA. Objawy obecne są już 
w okresie życia płodowego, kiedy dziecko słabiej się rusza. Po 
urodzeniu jest wiotkie, obserwuje się u niego brak odruchów 
noworodkowych. Pojawiają się też zaburzenia ssania i połyka-
nia. Już w pierwszych dniach, a nawet godzinach życia rozwija 
się niewydolność oddechowa, która na ogół już przed ukoń-
czeniem przez dziecko pierwszego miesiąca życia prowadzi 
do śmierci.

Najczęściej występującą, ostrą postacią niemowlęcą, ma-
nifestującą się już w pierwszych dniach lub miesiącach życia 
dziecka jest SMA typu I. W zależności od wieku, w którym po-
jawią się pierwsze objawy choroby, wyodrębnia się postać 
SMA IA (początek przed 2. tygodniem życia), postać SMA IB 
(początek objawów między 2. tygodniem a 3. miesiącem ży-
cia) oraz postać SMA IC (objawy między 3. a 6. miesiącem ży-
cia). Diagnoza choroby może być opóźniona ze względu na 
trudne do uchwycenia pierwsze objawy. Po kilku tygodniach 
lub miesiącach pozornego zdrowia niepokój u rodziców i le-
karzy wzbudza brak postępu w rozwoju ruchowym. Dziecko 
nie podnosi główki, nie przekręca się na boki, przestaje ko-
pać nóżkami w kąpieli, łatwo męczy się przy jedzeniu i ci-
cho płacze. Stwierdza się u niego wiotkość oraz niedowład 
czterokończynowy. Dzieci z SMA I często cierpią na znaczne 
deformacje kręgosłupa i klatki piersiowej. Pojawia się u nich 
rytmiczne drżenie palców, ciężka hipotonia, brak lub słaba 
kontrola ruchów głowy, niska masa mięśniowa, brak odru-
chów ścięgnistych, zespół opuszkowy, zaburzenia oddycha-
nia prowadzące do niewydolności oddechowej i już w prze-
ciągu pierwszych 6 miesięcy życia konieczna jest u nich 
wentylacja mechaniczna. Do tego dochodzą zaburzania od-
krztuszania, skłonność do nawracających infekcji dróg od-
dechowych, zaburzenia odżywienia. Jednym słowem — ich 
stan szybko się pogarsza. Dzieci z SMA I umierają najczęściej 
już przed ukończeniem 2. roku życia. Tylko niewielki odsetek 
z nich przeżyje kilka do kilkunastu lat. 

Z kolei SMA II jest pośrednią postacią choroby. Dzie-
ci w pierwszym półroczu życia rozwijają się prawidłowo, 
potrafią samodzielnie siedzieć, jednak nigdy nie nabywają 
zdolności chodzenia. Pierwsze objawy choroby występu-
ją zwykle ok. 18. miesiąca życia w postaci symetryczne-
go osłabienia mięśniowego. Pojawia się mowa nosowa 
i zaburzenia połykania. Z powodu ich wczesnego unie-

ruchomienia już we wczesnych latach życia dochodzi do 
przykurczy stawowych, fascykulacji (drżenia pęczkowego 
języka), zniekształcenia klatki piersiowej i skoliozy. Cho-
rzy mogą samodzielnie utrzymywać pozycję siedzącą, nie 
mogą natomiast stać ani chodzić.

Ze względu na postęp choroby funkcje ruchowe pacjen-
tów z SMA II są ograniczone do ruchów dłoni, przedramion 
i palców stóp. Szacuje się, że 75 proc. z nich dożywa 25. roku 
życia, przy czym główną przyczyną zgonów są powikłania 
oddechowe.

W przypadku SMA III rozwój ruchowy dzieci w pierwszym 
roku życia przebiega prawidłowo. Potrafią samodzielnie sie-
dzieć i chodzić. Dopiero pomiędzy 3. a 18. rokiem życia po-
jawia się u nich nieprawidłowy chód, fascykulacje, osłabione 
odruchy ścięgniste, trudności ze wstawaniem z pozycji leżą-
cej i w chodzeniu po schodach. Zanik mięśni dotyczy prze-
de wszystkim mięśni ksobnych, głównie obręczy biodrowej. 
W miarę postępu choroby trudności z poruszaniem się nasi-
lają. Widoczny jest przerost rzekomy lub prawdziwy mięśni 
łydek i pośladków. 

Wyróżniamy dwie podgrupy SMA III: pierwsza to SMA IIIA, 
w której objawy pojawiają się przed 3. rokiem życia. Dzieci już 
od początku źle chodzą, nie biegają, nie potrafią skakać, wsta-
ją z pomocą, opierając się o przedmioty. Druga grupa obej-
muje pacjentów z lepszym rozwojem ruchowym, to SMA IIIB, 
a pierwsze objawy choroby występują po 3. roku życia.

Rokowanie w SMA III co do przeżycia jest dobre. Chorzy 
z tą postacią rdzeniowego zaniku mięśni zwykle dożywają 
wieku dorosłego. Wielu jednak z nich wymaga, przynajmniej 
okresowo, nieinwazyjnego wsparcia oddechu.

Najrzadszą postacią choroby jest SMA IV. Osłabienie siły 
mięśniowej pojawia się dopiero w wieku dorosłym, zwykle 
w trzeciej dekadzie życia. Początek objawów jest często trud-
ny do wychwycenia. Pacjenci gorzej chodzą, często upadają. 
Dochodzi u nich do zaniku mięśni proksymalnych. Z czasem 
pojawiają się u nich trudności z wchodzeniem po schodach 
czy ze wstawaniem z pozycji kucznej. Choroba przebiega 
zwykle powoli, a chorzy mimo znacznego osłabienia ogól-
nej sprawności długo utrzymują zdolność samodzielnego 
chodzenia.
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MONIKA STELMACH

NOWA ERA DLA PACJENTÓW Z SMA
Do niedawna metody leczenia rdzeniowego zaniku mięśni (spinal muscular atrophy — SMA) były 
wysoce nieskuteczne. Lekarze nie umieli zatrzymać postępu choroby, próbowali jedynie łagodzić 
objawy i zmniejszać cierpienie pacjentów. Dzisiaj lekiem o udowodnionej skuteczności jest 
nusinersen. W Polsce właśnie zaczyna się terapia pacjentów we wszystkich grupach wiekowych.

Rdzeniowy zanik mięśni jest postępującą chorobą neurodege-
neracyjną, w przebiegu której dochodzi do utraty motoneuro-
nów rdzenia kręgowego, a w konsekwencji do osłabienia i zani-
ku mięśni. Przyczyną są mutacje genu SMN1 dziedziczone jako 
cecha autosomalna recesywna (wadliwy gen jest przekazywany 
dziecku przez oboje rodziców). SMA jest chorobą rzadką. Co 
roku w Polsce rodzi się ok. 50 dzieci z mutacją genu SMN1, co 
w pewnym momencie ich życia doprowadzi do SMA.

ZRÓŻNICOWANY PRZEBIEG KLINICZNY
Rdzeniowy zanik mięśni charakteryzuje się dużym zróżnicowa-
niem wieku zachorowania, nasilenia objawów, ciężkości przebie-
gu i występujących powikłań. W większości przypadków jest to 
jednak ciężka, postępująca i nieuleczalna choroba, prowadząca 
do unieruchomienia i niewydolności oddechowej. Wyróżnia się 
cztery postaci choroby. SMA1 dotyczy niemowląt. Wadliwy gen 
uaktywnia się najczęściej w pierwszym półroczu życia. Postać 
ta charakteryzuje się osłabieniem mięśni, trudnościami w pod-
noszeniu główki, w samodzielnym oddychaniu i przyjmowaniu 
pokarmów. Jest to najczęściej występujący i najostrzejszy typ 
SMA. Dziecko umiera zwykle przed ukończniem drugiego roku. 
SMA2 ma początek między 6. a 18. miesiącem życia.

Maksymalna możliwość rozwoju ruchowego to umiejętność 
prawidłowego siedzenia, która jednak zanika wraz z postępem 
choroby. W SMA3 pierwsze objawy pojawiają się po 1,5 roku 
życia. Pacjenci nabywają pewne umiejętności ruchowe, któ-
re tracą wraz z rozwojem choroby. Czas przeżycia jest taki jak 
w populacji ogólnej. SMA4 przebiega łagodniej, a chorzy pozo-
stają sprawni ruchowo do drugiej, a nawet trzeciej dekady ży-
cia. Najczęściej lekarze mają do czynienia z pacjentami z SMA1, 
SMA2 oraz SMA3. Typ choroby neurolog określa na podsta-
wie objawów. Wszystkie cztery typy mają to samo podłoże 
genetyczne. — Ważne jest rozróżnienie postaci choroby, które 
określają maksymalny pułap ruchowy pacjenta w porównaniu 
z aktualnym stanem funkcjonalnym. Postaci przewlekłych nie 
powinniśmy jednak lekceważyć, ponieważ one również mają 
charakter postępujący — mówi prof. dr hab. n. med. Anna Ko-
stera-Pruszczyk, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii WUM.

NUSINERSEN — PIERWSZY LEK W TERAPII SMA
Od momentu identyfikacji genu SMN1, związanego z pato-
genezą choroby, trwają intensywne prace nad pogłębieniem 
znajomości podłoża molekularnego, historią naturalną oraz 

próby znalezienia leku. Obiecująca okazała się obserwacja, że 
białko SMN jest produkowane nie tylko przez SMN1, ale także 
przez drugi, bliźniaczo podobny gen — SMN2. Od liczby kopii 
SMN2 zależy nasilenie objawów klinicznych SMA. W rdze-
niowym zaniku mięśni, spowodowanym delecją SMN1, gen 
SMN2 jest jedynym źródłem białka SMN. Obecność genu 
SMN2 wzbudziła nadzieje na wykorzystanie go w terapii SMA 
w celu zmiany przebiegu choroby.

— Liczba kopii SMN2, która może być różna u poszcze-
gólnych osób, jest bardzo silnym modyfikatorem fenotypu. 
Im więcej kopii SMN2, tym prawdopodobnie łagodniejszy 
przebieg choroby. Stąd pojawiła się koncepcja zidentyfiko-
wania cząsteczek, które będą w stanie wykorzystać obecność 
kopii SMN2 u chorych na SMA — mówi prof. Anna Kostera-
-Pruszczyk.

Badania doprowadziły do opracowania pierwszego leku 
na SMA. Nusinersen nie naprawia uszkodzonego genu, ale 
zwiększa efektywność produkcji białka SMN przez gen SMN2, 
co umożliwia zatrzymanie choroby, a w niektórych przypad-
kach poprawę stanu pacjenta, ograniczając niepełnosprawność 
i podnosząc komfort życia. Lek jest podawany dokanałowo 
zgodnie ze schematem 0–14, 28, 63 dni, a potem co 4 miesiące. 
Niezbędne jest monitorowanie stanu funkcjonalnego pacjenta.

KAMIENIE MILOWE ROZWOJU RUCHOWEGO
Dzisiaj mamy dobre możliwości diagnozy choroby. Testy ge-
netyczne pozwalają u 98 proc. pacjentów potwierdzić rozpo-
znanie SMA. Szybka diagnoza i wdrożenie leczenia na wczes-
nym etapie dają najlepsze efekty, co pokazało np. badanie 
NURTURE, w którym terapii poddano 13 dzieci w przedob-
jawowym okresie SMA (najczęściej było to młodsze rodzeń-
stwo chorych na SMA). Wszystkie dzieci w tej grupie rozwi-
nęły umiejętności ruchowe, czyli zaczęły siedzieć i chodzić 
o czasie. Z kolei do badania ENDEAR włączono pacjentów 
z SMA1 poniżej 7. miesiąca życia, bez hipoksemii w punk-
cie wyjścia. Badanie wykazało, że pacjenci leczeni nusinerse-
nem nabywali nowe umiejętności ruchowe, a ich stan się po-
prawiał. — Dotychczasowe doświadczenia w leczeniu SMA 
pozwalają wysnuć wniosek, że lek podany w okresie nie-
mowlęcym, przedobjawowym pozwala pacjentom osiągnąć 
kamienie milowe rozwoju ruchowego — mówi prof. Anna 
Kostera-Pruszczyk.

Dlatego neurolodzy postulują wprowadzenie badań prze-
siewowych niemowląt w kierunku SMA, podobnie jak ma to 

miejsce w przypadku innej rzadkiej choroby — mukowiscydo-
zy. Takie postępowanie dawałoby największe szanse dzieciom 
z SMA na prawidłowy rozwój.

CHORUJĄ RÓWNIEŻ DOROŚLI
— Rdzeniowy zanik mięśni zdecydowanie nie jest chorobą 
dziecięcą. Chociaż zaczyna się najczęściej w wieku dziecięcym, 
to co najmniej połowę chorych na SMA stanowią ludzie pełno-
letni. W kolejnych dekadach zmienia się rozkład typów. Bar-
dzo niewielka grupa pacjentów z SMA1 przeżyje do 20. roku 
życia. Im starszy jest pacjent, tym częściej choruje na łagod-
niejszą postać SMA3 — mówi prof. Anna Kostera-Pruszczyk.

Okazuje się, że terapia poprawia funkcje motoryczne 
i przeżywalność chorych we wszystkich stadiach SMA. Na 
ostatniej konferencji Amerykańskiej Akademii Neurologii 
przedstawiono wyniki badań 43 pacjentów powyżej 18. roku 
życia, którzy odbyli przynajmniej jedną wizytę po otrzyma-
niu dawki leku. Najwięcej było chorych z SMA2 oraz SMA3, 
którzy najczęściej mieli 3–4 kopie genów SMN2. Poprawę 
można było zaobserwować po około roku leczenia. — Inna 
badana grupa to 30 pacjentów powyżej 39. roku życia. U nich 

też zaobserwowano tendencję do stabilizacji lub poprawy sta-
nu ruchowego. Z pewnością możemy stwierdzić, że pierwsze 
wyniki badań również wśród dorosłych są bardzo obiecują-
ce — mówi prof. Anna Kostera-Pruszczyk. Dane niedawno 
opublikowane w czasopiśmie „Neurology” pokazują, że te-
rapia nusinersenem poprawia sprawność motoryczną i przy-
nosi długoterminowe korzyści u osób z SMA o późniejszym 
początku. U pacjentów w wieku od 5 do 19 lat, leczonych 
przez trzy lata, zaobserwowano klinicznie znaczącą poprawę 
funkcji ruchowych i stabilizację aktywności choroby.

W 2016 r. nusinersen został dopuszczony do leczenia 
SMA w Stanach Zjednoczonych, a 30 maja 2017 r. również 
na obszarze Unii Europejskiej, stając się pierwszym zareje-
strowanym lekiem na SMA. W Polsce decyzja o refundacji 
zapadła pod koniec ubiegłego roku. Od kwietnia br. ośrod-
ki, które włączyły się do programu terapeutycznego NFZ, 
rozpoczęły stosowanie tej nowoczesnej terapii. Wcześniej 
w naszym kraju było leczonych kilkudziesięciu chorych 
w ramach EAP — programu wczesnego dostępu finanso-
wanego przez producenta. — Dla pacjentów z rdzeniowym 
zanikiem mięśni zaczęła się nowa era — mówi prof. Anna 
Kostera-Pruszczyk.

W krajach, gdzie został on wprowadzony do obrotu, na dzień 31 marca 2019 r. jest 
nim leczonych ponad 7500 chorych na całym świecie, są to uczestnicy programów 
wczesnego dostępu (EAP) oraz uczestnicy badań klinicznych.
Nusinersen jest oligonukleotydem antysensownym (ASO), zmienia składanie  
pre-mRNA SMN2, zwiększając wytwarzanie białka SMN o pełnej długości. ASO to 
krótkie, syntetyczne nici nukleotydów zaprojektowane do wybiórczego wiązania się 
z docelowym RNA i regulacji ekspresji genów. Dzięki zastosowaniu tej technologii 
nusinersen zwiększa ilość pełnowymiarowego białka SMN u osób z SMA.

WEDŁUG DANYCH NA TEMAT PACJENTÓW OTRZYMUJĄCYCH NUSINERSEN

Kurier Medyczny 01/2019, czerwiec 2019
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— Osiągnięcie to wyznacza nowy rozdział w życiu pacjentów 
chorych na SMA, a uzyskana wiedza jest nieoceniona dla zro-
zumienia długoterminowych doświadczeń związanych z tą 
rzadką chorobą — powiedział dr Alfred Sandrock Jr., lekarz, 
wiceprezes i dyrektor do spraw medycznych Biogen. 

— Wyniki te potwierdzają wcześniejsze dane z naszych 
badań, które wykazały, że podawanie nusinersenu we wczes-
nym etapie może mieć decydujące znaczenie dla przeżycia 
i osiągnięcia kamieni milowych rozwoju motorycznego. Dane 
pokazują również, że poprawa w zakresie motoryki nastąpiła 
także u osób, które rozpoczęły leczenie nusinersenem w póź-
niejszym wieku. To ogromny krok naprzód dla społeczności 
osób z SMA — wyjaśnił Sandrock.

SZCZEGÓŁOWO O WYNIKACH
Wstępne wyniki otwartego badania kontynuacyjnego dla nie-
mowląt ENDEAR-SHINE (n = 89), prowadzonego przez okres 
do czterech lat, wykazały, że leczenie nusinersenem pozwoliło 

osiągnąć dodatkową lub dalszą poprawę funkcji motorycznych 
w skali oceny sprawności nerwowo-mięśniowej niemowląt 
opracowanej przez Szpital Dziecięcy w Filadelfii. Niemowlęta 
wykazywały również lepsze wskaźniki przeżywalności bez po-
wikłań w porównaniu z naturalnym przebiegiem choroby. Nie 
było żadnych nowych doniesień dotyczących terapii. 

Dodatkowe kluczowe wnioski z badania ENDEAR-SHINE:
—  na 15 października 2018 r. uczestnicy badań ENDEAR 

i SHINE, którzy otrzymali nusinersen, uzyskali po prawie 
trzech latach leczenia wyższą o 16,8 punktu średnią ocenę 
w skali CHOP INTEND,

—  osoby w ramieniu kontrolnym, które otrzymywały terapię 
pozorowaną w badaniu ENDEAR, oraz te, którym poda-
wano nusinersen w badaniu SHINE, zwiększyły, po po-
nad półtora roku leczenia, średnią ocenę w skali CHOP 
INTEND o 8,2 punktu,

—  pacjenci, którym podawano nusinersen w ramach badań 
ENDEAR i SHINE, w dalszym ciągu osiągali kamienie mi-
lowe rozwoju ruchowego w trakcie trwania badania SHINE,

KRYSTIAN LURKA

PRZEDSTAWIONO WYNIKI BADAŃ POT WIERDZAJĄCYCH POZYTYWNY  
WPŁYW NUSINERSENU NA CHORYCH Z SMA
Podczas 71. spotkania Amerykańskiej Akademii Neurologii firma Biogen zaprezentowała wyniki 
badań potwierdzających bezpieczeństwo i efektywność leczenia nusinersenem. Wynika z nich, 
że terapia lekiem poprawia funkcje motoryczne i przeżywalność chorych we wszystkich stadiach 
rdzeniowego zaniku mięśni.

—  pacjenci leczeni lekiem nusinersen w badaniach ENDEAR 
i SHINE wykazywali dłuższy okres przeżycia bez potrzeby 
przewlekłej wentylacji (mediana 75,0 tygodni). 
Z kolei dane z badania NURTURE wykazały, że leczenie 

przedobjawowe pacjentów z rozpoznaniem SMA w wieku nie-
mowlęcym (n = 25, u których najczęściej rozwija się SMA typu 
pierwszego lub drugiego) pozwoliło na osiągnięcie kamieni mi-
lowych rozwoju ruchowego zgodnie z prawidłowym rozwojem 
motoryki. Mediana wieku, w którym przeprowadzano oceny, 
wynosiła 26 miesięcy. Wszystkie niemowlęta potrafiły siedzieć 
bez wsparcia, 88 proc. umiało chodzić z pomocą, a 77 proc. bez 
pomocy. Wszystkie niemowlęta żyły i żadne z nich nie wyma-
gało przewlekłej wentylacji. Nie było żadnych nowych doniesień 
co do bezpieczeństwa produktu. W naturalnym przebiegu SMA 
chorzy nie są w stanie siedzieć bez podparcia (SMA typu pierw-
szego) lub chodzić (SMA typu pierwszego lub drugiego) i często 
wymagają interwencji oddechowych i żywieniowych, aby prze-
żyć po ukończeniu drugiego roku życia (SMA typu pierwszego).

O LEKU NUSINERSEN
Nusinersen to pierwszy lek zarejestrowany w leczeniu rdzeniowe-
go zaniku mięśni. Jest oligonukleotydem antysensownym wytwa-
rzanym przy użyciu opatentowanej przez firmę Ionis technologii 
antysensownej, opracowanej w celu leczenia pierwotnej przy-
czyny SMA. Nusinersen zmienia składanie pre-mRNA SMN2, 

zwiększając wytwarzanie białka SMN o pełnej długości. ASO to 
krótkie syntetyczne nici nukleotydów zaprojektowane do wybiór-
czego wiązania się z docelowym RNA i regulacji ekspresji genów. 

Dzięki zastosowaniu tej technologii nusinersen zwiększa 
ilość pełnowymiarowego białka SMN u osób z SMA. 

Nusinersen podawany jest we wstrzyknięciu dokanałowym, po-
zwalającym na dostarczenie go bezpośrednio do płynu mózgowo-
-rdzeniowego wokół rdzenia kręgowego, gdzie u pacjentów z SMA 
dochodzi do degeneracji neuronów ruchowych z powodu niedosta-
tecznych poziomów białka przeżycia neuronów ruchowych.

Podczas badań klinicznych wykazano dla nusinersenu do-
bry stosunek korzyści do ryzyka. 

LICENCJA NA ROZWÓJ
Firma Biogen uzyskała globalną licencję na rozwój, wytwarzanie 
i wprowadzanie do obrotu nusinersenu od firmy Ionis Pharma-
ceuticals, Inc. będącej liderem na rynku leków antysensownych. 
Obie firmy, Biogen oraz Ionis, przeprowadziły innowacyjny, naj-
większy w przypadku SMA, program rozwojowy, który pozwolił 
na uzyskanie pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
nusinersenu zaledwie w ciągu pięciu lat od momentu zastosowa-
nia pierwszej dawki u człowieka w 2011 r.

źródło: www.biogen.com
https://investors.biogen.com/news-releases/news-release-details/biogen-presents-data-2019 
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Podczas piątego Kongresu EAN w Oslo firma Biogen zaprezentowała najnowsze wyniki badania 
NURTURE, które uzupełniają dane zebrane podczas najdłuższego badania dotyczącego leczenia 
pacjentów w stadium przedobjawowym z rozpoznaniem rdzeniowego zaniku mięśni w okresie 
niemowlęcym (n = 25). Analiza obejmująca okres do 45,1 miesiąca wykazała skuteczność  
i bezpieczeństwo leczenia tych pacjentów nusinersenem w porównaniu z historią naturalną choroby.

MAŁGORZATA SOLARCZYK

NOWE WYNIKI BADAŃ NAD NUSINERSENEM 
POTWIERDZAJĄ JEGO SKUTECZNOŚĆ  
W LECZENIU RDZENIOWEGO ZANIKU MIĘŚNI  
U PACJENTÓW W KAŻDYM WIEKU

Wyniki badania NURTURE pokazują również, że u pacjentów 
leczonych nusinersenem następuje regularna poprawa, a prze-
ważająca większość z nich osiąga kamienie milowe rozwoju 
ruchowego w prawidłowym czasie. Dane te zostały przedsta-
wione również na corocznej konferencji Cure SMA — Annual 
SMA Conference w Anaheim (Kalifornia, USA, 28 czerwca 
— 1 lipca 2019 r.).

— Omawiane wyniki badania przedstawiają wpływ przed-
objawowego i proaktywnego leczenia na zmianę naturalnego 
przebiegu tej choroby. Obserwujemy regularne osiąganie ka-
mieni milowych rozwoju ruchowego dzieci oraz znaczną po-
prawę w przebiegu choroby uznawanej wcześniej, u ogrom-
nej liczby pacjentów, za ciężką i często śmiertelną — mówił 
dr Darryl De Vivo.

Profesor neurologii i pediatrii z Columbia University Ir-
ving Medical Center w Nowym Jorku Sidney Carter dodał: 
— Nusinersen daje szanse na przeżycie, uzyskanie większego 
zakresu ruchu i niezależności, co przekłada się na lepsze rezul-
taty leczenia u pacjentów w każdym wieku. Wyniki NURTURE 

— trwającego, otwartego badania drugiej fazy prowadzonego 
w grupie 25 leczonych przedobjawowo pacjentów z rozpozna-
niem SMA, którzy otrzymali pierwszą dawkę preparatu nusi-
nersen przed szóstym tygodniem życia, wykazały pozytywne 
rezultaty leczenia w porównaniu z naturalną historią SMA.

Chore dzieci przeżyły bez potrzeby wdrożenia przewlekłej 
wentylacji. Średni wiek uczestników badania wynosi prawie 
3 lata. Nieleczeni pacjenci z SMA typu 1 nigdy nie dożywa-
ją drugich urodzin bez konieczności stosowania przewlekłej 
wentylacji. Jakie są jeszcze efekty leku? Sto procent niemowląt 
samodzielnie siada, podczas gdy w naturalnym przebiegu SMA 
typu 1 nigdy nie byłyby do tego zdolne. Samodzielnie chodzi 
88 proc. niemowląt, przy czym większość z nich uzyskuje tę 
umiejętność w typowym okresie. W naturalnym przebiegu 
SMA typu 1 lub typu 2 chorzy nigdy nie są w stanie samodziel-
nie się przemieszczać.

źródło: www.biogen.com
https://investors.biogen.com/news-releases/news-release-details 

/biogen-announces-new-data-further-establishing-spinrazar

•  Na podstawie doświadczeń z lekiem nusinersen uważa się, że ASO  
stanowią najbardziej zaawansowaną technologicznie strategię leczenia  
chorób neurologicznych.

•  Antysensowne oligonukleotydy to krótkie syntetyczne ciągi nukleotydów dobrane 
pod kątem selektywnego wiązania z docelowym RNA i regulowania ekspresji genów.

•  Nusinersen jest pierwszą cząsteczką, w przypadku której wykazano, 
że dokanałowe stosowanie ASO może wpływać na przebieg choroby 
neurodegeneracyjnej u części pacjentów.

•  Na podstawie tych obiecujących doniesień naukowcy badają działanie 
potencjalnych ASO także w innych schorzeniach, np. w stwardnieniu zanikowym 
bocznym (ALS).

TECHNOLOGIA ANTYSENSOWNYCH OLIGONUKLEOTYDÓW (ASO) W CHOROBACH NEUROLOGICZNYCH
— To jedna z bardziej radosnych chwil w czasie sprawowania 
przeze mnie urzędu, bo rzadko jest tak, że przez jedną decyzję 
administracyjną można zrobić coś tak istotnego dla tak wielu 
ludzi — mówił minister zdrowia prof. dr hab. n. med. Łukasz 
Szumowski. — Nie byłoby dziś tego święta, gdyby nie ważna 
decyzja Ministerstwa Zdrowia — dodał.

CO TO ZA CHOROBA?
Rdzeniowy zanik mięśni to postępująca, nieuleczalna, gene-
tyczna choroba neurodegeneracyjna z grupy schorzeń ner-
wowo-mięśniowych. U chorych dochodzi do obumierania 
neuronów w rdzeniu kręgowym, które są odpowiedzialne za 
skurcze i rozkurcze mięśni. Jej przyczyną są mutacje genu 
SMN1 dziedziczone jako cecha autosomalna recesywna. Wy-
różniamy 4 postacie choroby o różnym przebiegu klinicznym, 

od SMA 1 do SMA 4, z czego 70 proc. to najgroźniejsza postać 
— SMA 1, która atakuje już we wczesnym okresie życia. Nie-
mowlę stopniowo traci kontrolę nad mięśniami, co prowadzi 
do paraliżu, niewydolności oddechowej i w konsekwencji do 
śmierci, zwykle przed ukończeniem drugiego roku życia. 

NUSINERSEN — REWOLUCYJNA TERAPIA
Jeszcze do niedawna lekarze rozkładali ręce. Jedynym, co mo-
gli oferować pacjentom, była rehabilitacja przeciwodleżynowa, 
pomoc psychologiczna i ulga w cierpieniu. U pacjentów stop-
niowo obniżała się sprawność ruchowa i oddechowa, bardzo 
wielu z nich umierało. Tymczasem pojawił się lek o udowod-
nionej skuteczności, który wszystko zmienił — przede wszyst-
kim dał realną szansę na lepsze, a w przypadku niektórych 
osób w pełni sprawne życie.

AGATA MISIUREWICZ-GABI

TERAPIA SMA DOSTĘPNA JUŻ OD ROKU
To co jeszcze do niedawna było marzeniem, dziś stało się faktem. Mamy lek — nusinersen, który 
działa i który odmienił życie chorych i ich rodzin. 1 stycznia 2020 r. mija rok, od kiedy terapia 
rdzeniowego zaniku mięśni (spinal muscular atrophy — SMA) jest dostępna w Polsce. Dzięki 
decyzji o jej refundacji wyprzedziliśmy większość krajów europejskich w dostępie do leczenia. 
Podczas konferencji Podsumowanie pierwszego roku leczenia SMA w Polsce dyskutowano na temat 
najnowszych badań nad skutecznością terapii i problemami, z którymi jeszcze należy się zmierzyć.

Kurier Medyczny 02/2019, wrzesień 2019

Kurier Medyczny 05/2019, grudzień 2019
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Kiedy w 2016 r. w Stanach Zjednoczonych pojawiła się 
pierwsza terapia SMA w postaci leku nusinersen (Spinra-
za), należącego do klasy oligonukleotydów antysensow-
nych (ASO), w świecie medycznym mówiono o ogromnym 
przełomie. 

Na czym polega wyjątkowość leku? Nusinersen działa na 
gen SMN2, tak aby przejął funkcję uszkodzonego, bliźniaczo 
podobnego genu SMN1, czego skutkiem jest zwiększona trans-
lacja pełno wartościowego, funkcjonalnego białka SMN (survi-
val motor neuron), odgrywającego kluczową rolę w utrzyma-
niu neuronów ruchowych. 

REFUNDACJA DLA RÓŻNYCH GRUP WIEKOWYCH
W ciągu 3 lat od zatwierdzenia nusinersenu przez Agen-
cję ds. Żywności i Leków (Food and Drug Administration 
— FDA) lek pojawił się w Polsce i jest refundowany przez 
państwo. Gdyby nie to, nieprawdopodobnie droga kura-
cja, która w dodatku musi być prowadzona do końca ży-
cia, byłaby nieosiągalna. Obecnie na świecie lek przyjmuje 
ok. 9300 osób. W Polsce zarejestrowanych jest ok. 800 osób 
z SMA, a każdego roku rodzi się z tą chorobą ok. 50 nowo-
rodków. Dotychczas do leczenia zostało zakwalifikowanych 
ponad 500 pacjentów w różnym wieku, czyli ponad 60 proc. 
populacji chorych na SMA. 

— Ponad 90 proc. noworodków otrzymuje już nusinersen. 
To oznacza, że one nigdy nie będą miały objawów, jeżeli cały 
czas będą przyjmowały lek — mówił minister Szumowski. 
— To jeden z niewielu leków, który pozwala uniknąć choroby, 
a nie leczyć jej skutki — wyjaśnił. 

BADANIE NURTURE — POTWIERDZENIE SKUTECZNOŚCI
Skuteczność działania nusinersenu udokumentowano w ba-
daniu NURTURE, które objęło dzieci z potwierdzonym ge-
netycznie SMA. Miały one dwie lub trzy kopie genu SMN2, 

a pierwszą dawkę leku otrzymały w wieku do 6 tygodni, kiedy 
nie pojawiły się jeszcze pierwsze objawy choroby. 

— Lek przyjęło 25 noworodków, z czego 15 miało dwie ko-
pie genu SMN2, a 10 — trzy kopie. U wszystkich niemowląt 
zaobserwowano poprawę czynności ruchowych. Okres ob-
serwacji w chwili przeprowadzenia analizy wynosił 25,6 mie-
siąca, czyli powyżej 2 lat. Wszyscy pacjenci z SMA 1 osiągnęli 
oczekiwane dla ich wieku kamienie milowe rozwoju ruchowe-
go. Zdolność samodzielnego chodzenia w typowym okresie 
osiągnęło 88 proc., natomiast zdolność siadania, nieosiągal-
ną w naturalnym przebiegu SMA typu 1 — 100 proc. W skali 
oceny sprawności nerwowo-mięśniowej noworodków CHOP 
INTEND dzieci osiągnęły średnio 58,4 na 64 punkty i wciąż ob-
serwowana jest poprawa — relacjonowała prof. dr hab. n. med. 
Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, przewodnicząca Polskiego 
Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, kierownik Kliniki Neu-
rologii Rozwojowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 

WCZESNA DIAGNOSTYKA KLUCZOWA W TERAPII
Największe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu terapeutycz-
nego ma podanie leku jeszcze przed wystąpieniem objawów. 
Zaaplikowany później, gdy choroba już postępuje, wpraw-
dzie częściowo polepszy sprawność ruchową pacjenta, 
jednak w pełni mu jej nie przywróci. — Wszystkie wyniki 
badań wskazują na ogromne znaczenie czasu rozpoczęcia 
terapii. Zdecydowanie lepsze efekty osiągamy u pacjentów 
leczonych przedobjawowo. Na rozpoczęcie leczenia ciężkiej 
postaci choroby mamy bardzo wąskie okno terapeutyczne: 
2.–4. tydzień życia. Warto dodać, że wczesne podjęcie lecze-
nia ogranicza także koszty opieki nad pacjentami, zwłasz-
cza z ostrą odmianą SMA, którzy mają niewydolność od-
dechową i potrzebują sprzętu ortopedycznego czy licznych 
hospitalizacji — zauważyła dr n. med. Maria Jędrzejowska 
z Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. 
Mossakowskiego PAN.

BADANIA PRZESIEWOWE
Wykrycie wszystkich nowych przypadków choroby i szybkie 
wdrożenie terapii będzie możliwe, jeśli zostaną wprowadzone 
skriningi noworodków w kierunku SMA. W Europie przepro-
wadza się już takie badania pilotażowe, ograniczone do wą-
skiej grupy pacjentów. O zasadności wprowadzenia ich także 
w Polsce przekonywała dr Jędrzejowska: — Mamy spełnione 
wszystkie warunki do tego, by objąć noworodki skriningiem 
SMA. Po pierwsze jest to choroba ciężka i relatywnie częsta. 
W Polsce częstość jej występowania wynosi 1/8300 urodzeń, 
a po przeprowadzeniu badań przesiewowych może się okazać, 
że nawet 1/7000 urodzeń. Po drugie SMA wykazuje homo-
genność podłoża molekularnego, czyli 97 proc. pacjentów ma 
jeden rodzaj mutacji. Znaczy to, że przeprowadzając badanie 
tylko w jednym kierunku, możemy zdiagnozować 97 proc. pa-
cjentów. Mamy też czuły i bardzo specyficzny test. 

Paweł Pedrycz, p.o. prezes Fundacji SMA mówił: — Prio-
rytetem dla Fundacji jest wprowadzenie badań przesiewowych 
w kierunku SMA, by móc rozpocząć leczenie, zanim u dziecka 
pojawią się pierwsze objawy choroby.

LECZENIE SKOORDYNOWANE 
W prowadzeniu terapii istotna jest opieka skoordynowana. 
— Powinna się na nią składać opieka żywieniowa, ortopedycz-
na, fizjoterapeutyczna czy pulmonologiczna, co jest szczególnie 
ważne w przypadku małych dzieci z SMA 1. W jej centrum ma 
być pacjent i jego rodzina. Jest też koordynator — neurolog lub 
neurolog dziecięcy — komentowała prof. dr hab. n. med. Anna 
Kostera-Pruszczyk, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii War-
szawskiego Uniwersytetu Medycznego. — Chciałabym, abyśmy 
za rok mogli powiedzieć, że leczymy w Polsce wszystkich cho-
rych z SMA, a nie 60 proc., ale to wymaga opieki skoordynowa-
nej. Pacjentowi z SMA nie wystarczy półgodzinna wizyta w szpi-
talu, musimy poświęcić mu czas w sposób szczególny — dodała. 

PIERWSZE SUKCESY
Odkąd uruchomiono program leczenia nusinersenem, lawi-
nowo ruszyła kwalifikacja pacjentów. — Nusinersen był do-
brze tolerowany, nie stwierdzono żadnych nieoczekiwanych 
objawów niepożądanych. Nasi pacjenci, z każdym stadium 
zaawansowana choroby, są dowodem na to, że lek działa. 
Historia rozwoju terapii SMA, do tej pory choroby nieule-
czalnej, została uwieńczona ewidentnym sukcesem, co daje 
nadzieję na to, że również inne choroby dotyczące neuronu 
ruchowego, choćby takie jak stwardnienie zanikowe boczne, 
też będą skutecznie leczone — mówiła prof. Mazurkiewicz-
-Bełdzińska.

Za kolejny sukces można uznać rozszerzenie dostępności 
opieki. Obecnie chory nie musi jeździć za granicę, a nawet 
przemierzać wielu kilometrów, by poddać się terapii. Jak prze-
konywała prof. Kostera-Pruszczyk, choć najwięcej chorych jest 
zarejestrowanych na terenie województwa mazowieckiego, na 
mapie Polski nie ma białych plam. Wszędzie mieszkają chorzy 
na SMA, a leczenie jest już możliwe na terenie całego kraju.

— Mamy teraz 25 ośrodków, które prowadzą leczenie. 
Ta decyzja spotkała się z oporem wielu z nich. Aby wdrożyć 
program, trzeba było przełamać bariery. Warto zwrócić uwa-
gę na to, że obecnie mamy zapewnione leczenie w każdym 
województwie — zauważyła Iwona Kasprzak, dyrektor De-
partamentu Gospodarki Lekami w Narodowym Funduszu 
Zdrowia.

O tym, że program działa i że spotkał się z pozytywnym 
odzewem na świecie, przekonywał minister Szumowski: 
— W mediach pojawiły się informacje, że przyjeżdżają do nas 
ludzie, którzy rejestrują się w Polsce, tu pracują i płacą składki, 
ponieważ mają szansę leczenia SMA. Wreszcie mamy okazję 
oddać to, co sami dostaliśmy, kiedy nasze dzieci były leczone 
za zachodnią granicą. Teraz możemy pomóc osobom, któ-
re przyjeżdżają do nas — najczęściej zza wschodniej granicy 
— i zwrócić im to dobro, które kiedyś otrzymaliśmy. 
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NUSINERSEN SKUTECZNY TAKŻE U DOROSŁYCH
AGATA MISIUREWICZ-GABI

Chyba nikogo nie trzeba już przekonywać, że nusinersen — pierwszy na świecie lek zarejestrowany 
w rdzeniowym zaniku mięśni — działa. I to bardzo skutecznie. Dzięki niemu wiele małych dzieci 
potrafi samodzielnie chodzić i siedzieć. Jak wskazują najnowsze badania, także u osób dorosłych, 
u których doszło już do ogromnych strat spowodowanych niszczycielską chorobą, leczenie 
nusinersenem przynosi pozytywne efekty.

Rdzeniowy zanik mięśni (spinal muscular atrophy — SMA) 
to ciężka, wyniszczająca i postępująca choroba z grupy 
schorzeń nerwowo-mięśniowych. W Polsce liczbę chorych 
szacuje się na 850–900 osób, a jedna na 35 może być no-
sicielem wadliwego genu SMN1, odpowiedzialnego za ko-
dowanie SMN — białka niezbędnego do funkcjonowania 
neuronów motorycznych. W konsekwencji brak impulsów 
nerwowych prowadzi do uogólnionego osłabienia i postę-
pującego zaniku mięśni. Jeśli dwie osoby z takim genem 
mają dziecko, to istnieje 25-procentowe ryzyko, że będzie 
ono mieć rdzeniowy zanik mięśni. Prawdopodobieństwo 
jest małe, a jednak co roku rodzi się u nas ok. 50 takich 
niemowląt. Nie u wszystkich chorobę udaje się szybko 
rozpoznać. Zwykle kiedy lekarze i rodzice zauważą, że 
coś z dzieckiem jest nie tak: staje się wiotkie, ma proble-
my z podniesieniem główki, siedzeniem czy chodzeniem, 
jakaś część neuronów została już uszkodzona. Najczęściej 
tych strat nie udaje się całkowicie naprawić mimo podania 
leku. Wystarczyłoby jednak wprowadzić badania przesie-
wowe noworodków, tak jak w przypadku mukowiscydozy, 
a u wszystkich dzieci z wadliwym genem można by odpo-
wiednio szybko wdrożyć terapię. Dzięki temu udałoby się 
ocalić ich sprawność, a nawet życie.

BADANIA NIEMIECKICH KLINICYSTÓW
Choć skuteczność nusinersenu jest zdecydowanie naj-
większa u noworodków, wreszcie mamy badania potwier-
dzające, że także u nastolatków i u osób dorosłych z 5q-
-SMA następuje znaczna poprawa funkcji ruchowych bądź 
— co też jest niezmiernie istotne — zahamowanie postępu 
choroby, i to niezależnie od wieku. Po 14 miesiącach sto-
sowania leku wykazano, że jest on bezpieczny. U pacjen-
tów zauważono w szczególności zwiększenie sprawności 
kończyn górnych, co pozwoliło im wrócić do samodziel-
nego wykonywania wielu podstawowych czynności życio-
wych. Dzięki temu przynajmniej częściowo odzyskali oni 
utraconą wcześniej niezależność. Jak ustalono, istotnym 
warunkiem sukcesu leczenia jest czas.

— Im wcześniej dorośli pacjenci rozpoczęli leczenie, tym 
lepsze były wyniki — mówi dr Tim Hagenacker, niezależny wy-
kładowca i ordynator w Essen, który wraz z prof. Christophem 
Kleinschnitzem ze szpitala uniwersyteckiego w Essen oraz z ze-
społem badawczym z innych niemieckich ośrodków leczenia 
chorób nerwowo-mięśniowych opublikował wyniki swoich ba-
dań w kwietniowym wydaniu „The Lancet Neurology”.

Wzięło w nich udział 124 pacjentów, z których 14-mie-
sięcznej obserwacji poddano 57 (20 kobiet i 37 mężczyzn) 
w wieku średnio 43 lat (przedział wiekowy: od 16 do 59 lat). 
SMA typu 2 miało 35 proc. z nich, SMA typu 3 — 65 proc., 
przy czym 40 proc. mogło samodzielnie chodzić.

Przeanalizowano sprawność motoryczną, jaką osiągnę-
li pacjenci poddani terapii nusinersenem. W skali HFMSE 
(Hammersmith Functional Motor Scale Expanded) zauważono 
poprawę średnio o 3,12 punktu (maksymalny wynik 66 punk-
tów). Poprawa była większa u osób z SMA3 niż z SMA2 (4,2 vs 
1,1 punktu), a także u pacjentów mających zdolność chodze-
nia niż u niemających tej zdolności (4,6 vs 2,1 punktu). Śred-
nia wyników w teście RULM (Revised Upper Limb Module) 
poprawiła się o 1,09 punktu (maksimum 37 punktów). Podob-
nie jak w przypadku skali HFMSE nie stwierdzono korelacji 
między wynikiem a wiekiem pacjenta. Z kolei w teście 6-mi-
nutowego marszu (six-minute walk test — 6MWT) zaobser-
wowano poprawę średnio o 46 metrów.

POLSKIE OBSERWACJE
W Polsce nusinersen jest refundowany od stycznia 2019 r., 
a pierwsze podania leku rozpoczęły się w marcu 2019 r. W tym 
czasie terapii poddano ok. 60 proc. chorych na SMA, w więk-
szości były to noworodki, ale także nastolatki i osoby dorosłe. 
Na początku drugiej połowy tego roku będziemy mogli wy-
sunąć pierwsze wnioski dotyczące jej skuteczności. Pierwsze 
obserwacje są bardzo obiecujące i potwierdzają wyniki badań 
niemieckich uczonych.

— Widzimy chorych, których stan znakomicie się popra-
wia, nawet jeżeli wyjściowo stopień ich niepełnosprawności 
był bardzo duży. Obserwujemy również bardzo dobry efekt le-
czenia u pacjentów, którzy nadal chodzą samodzielnie — wy-
raźnie wydłuża się u nich dystans chodu. Chorzy na naszych 
oczach odzyskują to, co zabrała im choroba, wracają funkcje, 
które były już utracone — przekonuje prof. dr hab. n. med. 
Anna Kostera-Pruszczyk, kierownik Katedry i Kliniki Neuro-
logii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

OPIEKA KOORDYNOWANA  
NIEZBĘDNA DO PEŁNEGO SUKCESU
W przypadku SMA skuteczny lek to jedynie połowa sukcesu. 
Aby uzyskać najlepszy efekt leczenia, konieczne jest zapew-
nienie pacjentowi koordynowanej opieki. A o to już chory 

musi zadbać we własnym zakresie. Potrzebna jest opieka orto-
pedy, fizjoterapeuty, dietetyka, pulmonologa czy anestezjolo-
ga. W razie potrzeby wykonuje się też dodatkowe badania, ta-
kie jak polisomnografia, fluoroskopia, densytometria, badania 
dietetyczne, prześwietlenia kości. Do tego dochodzi kosztow-
na rehabilitacja. — W rdzeniowym zaniku mięśni — chorobie, 
która dotyka wielu narządów i funkcji ciała — absolutnie nie-
zbędna jest opieka wielospecjalistyczna — mówi Kacper Ru-
ciński, współzałożyciel i członek Rady Strategicznej Fundacji 
SMA. — Chory musi być prowadzony przez zespół specjali-
stów, który będzie wiedział, że np. należy okresowo monito-
rować funkcje oddechowe, przełykanie, gęstość kości. Zespół, 
który we właściwym momencie wdroży wsparcie oddechu, 
skieruje na zabieg ortopedyczny, zleci wykonanie ortez albo 
będzie interweniował w kwestii dostosowania mieszkania. 

Zespół, do którego lekarz rodzinny będzie mógł się zwracać 
z wątpliwościami.

BADANIA PRZESIEWOWE NOWORODKÓW  
— KONIECZNY STANDARD
Jak pokazują badania NATURE, im wcześniej włącza się u pacjen-
ta leczenie, tym jest ono bardziej skuteczne, a możliwość osiągania 
kamieni milowych w rozwoju ruchowym przez dzieci jest bardziej 
zbliżona do tej, jaką mają dzieci zdrowe. W związku z tym pod-
stawowe znaczenie ma poddawanie niemowląt badaniom przesie-
wowym. — Pacjenci leczeni na bardzo wczesnym etapie choroby, 
jeszcze przed pojawieniem się objawów, mają szansę na normalne 
życie, czyli zdrowy fenotyp. Kiedy już pojawią się objawy, to czę-
sto są one nieodwracalne. Jeśli dziecko ma bardzo niski potencjał 
w skalach funkcjonalnych, jego szanse na nadrobienie zaległości 

w stosunku do zdrowych rówieśników są bardzo małe. Na-
tomiast dzieci leczone przed wystąpieniem objawów 

albo kiedy jest ich bardzo niewiele, mogą się 
rozwijać tak jak zdrowi rówieśnicy lub z nie-

wielkim tylko opóźnieniem — tłumaczy 
prof. dr hab. n. med. Maria Mazur-

kiewicz-Bełdzińska, przewodni-
cząca Polskiego Towarzystwa 

Neurologii Dziecięcej, kie-
rownik Kliniki Neurolo-

gii Rozwojowej Gdań-
skiego Uniwersytetu 

Medycznego.

Kurier Medyczny 03/2020, maj 2020
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SMA jest rzadką, genetyczną chorobą nerwowo-mięśniową, 
którą charakteryzuje utrata neuronów ruchowych w rdzeniu 
kręgowym oraz w dolnej części pnia mózgu. Choroba ta może 
prowadzić do nasilonej, postępującej atrofii mięśni. Diagno-
zuje się ją u około jednego na 10 tys. żywo urodzonych nie-
mowląt i jest podstawową genetyczną przyczyną śmiertelności 
niemowląt. Dotyka jednak osoby w każdym wieku.

Nusinersen jest oligonukleotydem antysensownym (ASO) 
i pierwszym lekiem zarejestrowanym do stosowania u nie-
mowląt, dzieci i osób dorosłych z rdzeniowym zanikiem mięś-
ni (SMA). Działa na podstawową przyczynę SMA. Polega to 
na zwiększaniu ilości pełnowartościowego białka warunku-
jącego przeżycie neuronów ruchowych (SMN). Podaje się go 
w formie iniekcji dokanałowej do płynu mózgowo-rdzenio-
wego, w którym znajdują się neurony ruchowe, aby do lecze-
nia dochodziło w miejscu, gdzie zaczyna się choroba.

PIERWSZY LEK NA SMA DOPUSZCZONY DO OBROTU
Lek ten posiada szeroki zestaw danych klinicznych, które ze-
brano w grupie 300 pacjentów z różnych populacji chorych 
z rozpoznaniem SMA. Dane te wskazują na dodatni stosu-
nek korzyści do ryzyka. Nusinersen był oceniany w dwóch 
randomizowanych, podwójnie zaślepionych, kontrolowanych 
leczeniem w grupie pozorowanej badaniach, obejmujących 
niemowlęta z SMA oraz osoby z późniejszym rozpoznaniem 
SMA (odpowiednio ENDEAR i CHERISH). Dane te poparte 
zostały w badaniach otwartych, które obejmowały niemowlęta 
przedobjawowe (NURTURE), osoby z późniejszym począt-
kiem choroby (CS2/CS12) oraz w badaniu rozszerzonym osób, 
które wcześniej uczestniczyły w programie badań klinicznych 
(SHINE). 

Do najczęściej obserwowanych działań niepożądanych 
należały infekcje dróg oddechowych, gorączka, zaparcia, ból 
głowy, wymioty i ból pleców. Po wprowadzeniu leku do obro-
tu zaobserwowano przypadki nadwrażliwości, zapalenia opon 
mózgowych i wodogłowia. Po podaniu niektórych oligonu-
kleotydów antysensownych zauważono również nefrotoksycz-
ność oraz zaburzenia krzepliwości krwi, w tym ostre i poważne 
obniżenie liczby płytek krwi. Testy laboratoryjne pozwalają na 
monitorowanie rozwoju tych objawów klinicznych.

Firma Biogen uzyskała globalną licencję na rozwijanie, wy-
twarzanie i wprowadzanie na rynek leku nusinersen od firmy 

Ionis Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: IONS), lidera w dziedzi-
nie terapii antysensowych. Obie firmy, Biogen oraz Ionis, prze-
prowadziły innowacyjny program rozwojowy, dzięki któremu 
nusinersen przeszedł w ciągu pięciu lat wszystkie etapy: od 
podania pierwszej dawki pacjentowi do uzyskania pierwszego 
pozwolenia na wprowadzenie do obrotu.

Lek został dopuszczony do obrotu w ponad 50 krajach. 
Do 31 marca 2020 r. nusinersenem leczono ponad 10 tys. 
osób. Jest to lek z potwierdzoną skutecznością w codziennej 
praktyce klinicznej i solidnymi danymi z przeprowadzonych 
badań klinicznych, które zebrano u pacjentów ze zróżnicowa-
nych populacji.

NOWE DANE POTWIERDZAJĄ  
DŁUGOTRWAŁĄ SKUTECZNOŚĆ 
W rozszerzonym badaniu otwartym SHINE (NCT02594124) 
wzięło udział 292 pacjentów (od niemowląt do nastolatków), 
uczestników wcześniejszych badań klinicznych nusinersenu, 
m.in. ENDEAR. Wnioski z badania SHINE potwierdzają, że 
terapia tym lekiem przynosi poprawę funkcji motorycznych 
lub stabilizację choroby u niemowląt, dzieci i młodych doro-
słych leczonych nieprzerwanie przez okres do 6,5 roku. 

— Znaczący zbiór danych dla nusinersenu pozwala na szer-
szą ocenę bezpieczeństwa i trwałych korzyści z regularnego sto-
sowania go przez pacjentów w różnym wieku i o różnym stopniu 
zaawansowania choroby. Nowe dane potwierdzają, że nieprze-
rwana terapia nusinersenem przez okres do 6,5 roku przynosi 
poprawę lub stabilizację funkcji motorycznych i zmniejsza ak-
tywność choroby w szerokim spektrum grup pacjentów z SMA. 
Wyniki te mocno odstają od przewidywanego naturalnego prze-
biegu choroby. Co więcej, w chorobach postępujących, takich jak 
SMA, stabilizacja jest istotnym miernikiem skuteczności lecze-
nia, pozwala bowiem pacjentom zachować funkcje motoryczne, 
które bez leczenia zostałyby utracone — powiedział dr Alfred 
Sandrock Jr., wiceprezes do spraw badań i rozwoju w Biogen. 

KLUCZOWE OBSERWACJE
— Pacjenci z niemowlęcą postacią SMA objęci badaniem 
ENDEAR-SHINE (n = 105), u których terapię nusinersenem 
rozpoczęto wcześniej, uzyskiwali największe korzyści, nato-

MONIKA STELMACH

NOWE DANE POTWIERDZIŁY DŁUGOTRWAŁĄ 
SKUTECZNOŚĆ NUSINERSENU W LECZENIU SMA
Nieprzerwana terapia nusinersenem przynosi poprawę lub stabilizację funkcji motorycznych  
i zmniejsza aktywność choroby w szerokim spektrum grup pacjentów z rdzeniowym zanikiem 
mięśni. Nieleczony SMA w wielu przypadkach prowadzi do zgonu lub konieczności stosowania 
ciągłej wentylacji przed drugim rokiem życia.

miast u tych, u których terapię rozpoczęto później — zaobser-
wowano stabilizację lub poprawę funkcji motorycznych. 

— W osobnej analizie oceniono kohortę siedmiu młodych 
osób dorosłych (typy: 1 lub 3), które rozpoczęły terapię nu-
sinersenem jako nastolatki, w wieku od 13 do prawie 16 lat, 
i były od tego momentu leczone przez około 6,5 roku (od 
5,3 do 6,8 roku). U większości tych pacjentów zaobserwowano 
stabilizację lub poprawę funkcji motorycznych w całym okre-
sie obserwacji — wynika to z rozszerzonej skali oceny czyn-
ności ruchowych (HFMSE — Hammersmith Functional Motor 
Scale Expanded), uaktualnionej (zrewidowanej) skali do oceny 
funkcji kończyn górnych (RULM/ULM — Revised Upper Limb 
Module / Upper Limb Module) oraz testu 6-minutowego mar-
szu (6MWT — Six-Minute Walk Test). 

— Zmierzono także wpływ choroby na osoby opiekujące 
się pacjentami z SMA, zastosowano skalę oceny doświadczenia 
opiekuna osoby z chorobą nerwowo-mięśniową ACEND (As-
sessment of Caregiver Experience with Neuromuscular Disease); 
w tym samym okresie w większości przypadków nastąpiła stabi-
lizacja lub zmniejszył się wpływ choroby na opiekuna. 

— ACEND to instrument badawczy mierzący wyniki le-
czenia, stworzony specjalnie w celu pomiaru doświadczeń 
opiekunów wychowujących dzieci z chorobą nerwowo-mięś-
niową, obejmujący obszar fizyczny, emocjonalny i finansowy 
funkcjonowania takich osób.

— Trwała skuteczność nusinersenu została potwierdzona 
także u osób, u których późno rozpoznano SMA (n = 126), na 
podstawie stabilnych wyników w skali HFMSE i RULM.

— We wszystkich prezentacjach badania SHINE profil bez-
pieczeństwa nusinersenu był spójny z dotychczasowymi wy-
nikami.

Wspomniane prezentacje danych AAN to między innymi:
— Nusinersen w leczeniu rdzeniowego zaniku mięśni 

u niemowląt. Wyniki długotrwałego leczenia uzyskane w ot-
wartym badaniu rozszerzonym SHINE (Nusinersen in Infan-
tile-onset Spinal Muscular Atrophy: Results From Longer-term 
Treatment From the Open-label SHINE Extension Study),

— Wieloletnie doświadczenia z leczenia lekiem nusi-
nersen młodych osób dorosłych z rdzeniowym zanikiem 
mięśni. Wyniki badań CS2/CS12 oraz SHINE (Longer-term 
Experience With Nusinersen in Young Adults With Spinal 
Muscular Atrophy: Results From the CS2/CS12 and SHINE 
Studies),

— Długotrwałe leczenie lekiem nusinersen. Wyniki z badania 
SHINE obejmującego pacjentów z późną postacią rdzeniowego 
zaniku mięśni (Longer-term Treatment With Nusinersen: Results 
in Later-onset Spinal Muscular Atrophy From the SHINE Study),

— Profil bezpieczeństwa leku nusinersen u pacjentów 
przedobjawowych i niemowląt z rdzeniowym zanikiem mięśni 
(SMA). Wyniki okresowe badań NURTURE oraz ENDEAR-
-SHINE (Safety Profile of Nusinersen in Presymptomatic and In-
fantile-Onset Spinal Muscular Atrophy (SMA): Interim Results 
From the NURTURE and ENDEAR-SHINE Studies).

źródło: www.biogen.com
https://investors.biogen.com/news-releases/news-release-details/new-spinrazar-nusinersen 

-data-reinforce-sustained-efficacy-and

www.termedia.pl, czerwiec 2020
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Rdzeniowy zanik mięśni to ciężka, postępująca choroba gene-
tyczna o podłożu nerwowo-mięśniowym. Przyczyną jej roz-
woju jest niedobór białka SMN niezbędnego do prawidłowe-
go funkcjonowania neuronów ruchowych. Dziś rozpoznanie 
SMA nie jest wyrokiem. Zdaniem klinicystów od 3 lat jesteśmy 
w nowej erze leczenia SMA. Mamy lek, który działa i jest re-
fundowany, a choroba leczona jest w Polsce w 29 ośrodkach, 
w tym 16 ośrodkach dziecięcych. Do tej pory została zdiagno-
zowana u ok. 1000 osób, z czego 65 proc. jest leczonych zgod-
nie z europejskimi standardami. 

— Biorąc pod uwagę odsetek pacjentów włączonych 
do programu lekowego, jesteśmy w Europie na pierwszym 
miejscu albo na podium. Bez względu na to, w jakim sta-
nie choroby lek zostaje włączony, nie ma pacjentów, którzy 
przychodziliby do nas na badania kontrolne i nie mówili 
o poprawie. Myślę, że to jest przełom i z tego bardzo się 
cieszymy. Dzieci ze SMA1 umierały przed ukończeniem 
drugiego roku życia. My lekarze nie chcemy dopuścić, 
żeby w ogóle był dorosły chory na SMA na wózku. Bo jeśli 
zaczniemy go leczyć w niemowlęctwie, to będzie zdrowy 
— mówi prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Beł-
dzińska, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Neuro-

logii Dziecięcej, kierownik Kliniki Neurologii Rozwojowej 
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Gdańskiego Uni-
wersytetu Medycznego.

— Pacjenci chodzący są w stanie przejść znacznie dłuższy 
dystans niż przed leczeniem. Mamy chorych, którzy wymagali 
wsparcia oddechowego, a w wyniku leczenia dzienny czas za-
leżności od respiratora znacznie się u nich skraca. Zdrowemu 
człowiekowi wydaje się, że uniesienie do góry kubka jest czymś 
drobnym. Dla człowieka, który przez lata był zdany wyłącznie 
na pomoc innych, możliwość samodzielnego zjedzenia posiłku 
czy odkręcenia butelki to przełom, który niesamowicie popra-
wia komfort codziennego życia — dodaje prof. dr hab. n. med. 
Anna Kostera-Pruszczyk, kierownik Katedry i Kliniki Neuro-
logii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego.

NOWY PROGRAM, NOWE PROBLEMY
Jak każdy nowy program lekowy, tak i ten wymaga dopracowa-
nia. Konieczne jest jego dofinansowanie i uwzględnienie kosz-
tów związanych z koniecznością wykonania dodatkowej pracy 
administracyjnej czy zatrudnienia wielu specjalistów. 

— Pacjent ze SMA wymaga bardzo dużego zaangażowania 
zespołu wysoko wykwalifikowanych specjalistów, a niedobory 
kadrowe stanowią znaczące ograniczenie. Gdyby wycena pro-
gramu lekowego była lepsza, dostęp pacjentów do terapii jesz-
cze by się poprawił. Pamiętajmy, że wielu pacjentów wymaga 
podania leku pod skopią tomografii komputerowej. Nierzadko 
wymagana jest asysta anestezjologa, radiologa, skoordynowa-
nie pracy bardzo wielu ludzi. Dlatego chcielibyśmy się spotkać 
z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Fun-
duszu Zdrowia, żeby przedstawić realne koszty realizacji pro-
gramu, który jest dla nas programem priorytetowym. Liczę na 
to, że Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich, na który w Polsce 
czekamy, stworzy systemowe podwaliny opieki koordynowa-
nej — mówi prof. Anna Kostera-Pruszczyk.

Tymczasem niektóre ośrodki realizujące program lekowy dla 
chorych na SMA są na granicy wydolności finansowej z powodu 
braków kadrowych, braku wyposażenia i wyceny świadczeń. 

— Kiedy rozpoczynano program lekowy w 2019 r., pierw-
sza wycena opieki nad dzieckiem przyjętym do szpitala wyno-
siła ok. 1000 zł. Obecnie jest to 490 zł. Apelujemy do NFZ, aby 
podejść do sukcesu, jakim jest dostęp do terapii w ramach pro-
gramu lekowego, w sposób optymalizujący tę opiekę i o zasta-
nowienie się nad realnymi wycenami — komentuje dr n. med. 
Jakub Gierczyński, ekspert systemu ochrony zdrowia. 

Zdaniem Kacpra Rucińskiego, współzałożyciela i członka 
Rady Strategicznej Fundacji SMA, elementem realizacji pro-
gramu, który wymaga poprawy, jest zapewnienie wszystkim 
chorym równego dostępu do leczenia: — Są obszary, z któ-
rych pacjenci zgłosili się do programu rok temu albo nawet 
wcześniej i do tej pory nie otrzymali leczenia. Mamy szpitale, 
które włączały chorych na bieżąco, i takie, które włączały ich 
z ogromnym opóźnieniem. Uważam, że Ministerstwo Zdrowia 
i NFZ powinny się przyjrzeć, jak ten system funkcjonuje. Dla-
czego niektóre szpitale odmawiają uczestnictwa w tym progra-
mie albo nie mają mocy przerobowych, aby chorych na SMA 
włączać zgodnie ze wskazaniami medycznymi?

BADANIA PRZESIEWOWE
Dzięki badaniom NURTURE obejmującym pacjentów ze SMA 
w okresie przedobjawowym wiemy, że im wcześniej włączane 
jest leczenie, tym jest ono skuteczniejsze. Kamienie milowe 
w rozwoju ruchowym osiągane przez leczone dzieci ze SMA 
i dzieci zdrowe są zbliżone. Zaprezentowane w czerwcu nowe 
wyniki badań pokazują, że wśród niemowląt, u których wcześ-
niej rozpoczęto leczenie nusinersenem, znacznie zwiększyła 
się przeżywalność — 100 proc. z nich żyje i oddycha samo-
dzielnie, a 88 proc. chodzi bez żadnej pomocy. 

— Obecnie wykonywany screening noworodkowy obej-
muje 29 chorób. Jako zespół koordynacyjny do spraw lecze-
nia SMA jesienią zeszłego roku wystąpiliśmy do Ministerstwa 
Zdrowia, aby dołączyć do tego programu jako 30. chorobę 
rdzeniowy zanik mięśni. Wiosną tego roku przedstawiliśmy 
pełen program, opracowany wspólnie z Zakładem Badań 
Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej oraz z Zakładem 
Genetyki Medycznej Instytutu Matki i Dziecka. Został on tak 
zaplanowany, aby stopniowo do 2023 r. cały kraj był objęty ba-
daniami przesiewowymi w kierunku SMA. Dotąd nie otrzy-
maliśmy ostatecznej decyzji Ministerstwa Zdrowia, chociaż na 

jednej z konferencji minister Maciej Miłkowski zadeklarował 
rozpoczęcie badań przesiewowych w kierunku SMA od stycz-
nia przyszłego roku. Mnie jako klinicyście i genetykowi wy-
daje się irracjonalne, żeby nie wprowadzić programu badań 
przesiewowych. Podejmując leczenie odpowiednio wcześnie, 
uzyskujemy lepsze efekty i w konsekwencji mniej wydajemy na 
opiekę nad pacjentami ze SMA — komentuje dr n. med. Maria 
Jędrzejowska z Platformy Badań Chorób Rzadkich Instytutu 
Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mossakowskiego 
Polskiej Akademii Nauk. 

Dopóki badania przesiewowe nie zostaną wprowadzo-
ne w całym kraju, lekarze — zwłaszcza podstawowej opieki 
zdrowotnej oraz neurolodzy dziecięcy — powinni być czujni 
i zwracać uwagę na wszelkie niepokojące objawy, które pomo-
głyby wychwycić SMA w bardzo wczesnym okresie. Dotyczy to 
zwłaszcza dzieci ze SMA2, których przesiew nie obejmie.

NOWE MOŻLIWOŚCI LECZENIA
Nusinersen to pierwszy na świecie lek zatwierdzony do lecze-
nia wszystkich postaci SMA u pacjentów w każdym wieku. 
Tymczasem pojawiają się nowe możliwości terapeutyczne.

— Zarówno w USA, jak i w Europie Zachodniej jest już 
zarejestrowana terapia genowa — lek onasemnogen abepar-
wowek (Zolgensma), który według najnowszego konsensusu 
ekspertów powinien być stosowany u najmłodszych dzieci, 
z najmniejszą liczbą objawów. Kolejnym lekiem, na razie za-
rejestrowanym tylko przez FDA, jest risdiplam, który działa 
podobnie jak nusinersen, ale nie jest podawany drogą punkcji 
lędźwiowej, tylko doustnie w formie syropu — mówi prof. Ma-
ria Mazurkiewicz-Bełdzińska. 

AGATA MISIUREWICZ-GABI

SMA – STANDARDY OPIEKI I POTRZEBY CHORYCH
Dzięki pojawieniu się nowoczesnych terapii i objęciu refundacją nusinersenu życie chorych na 
rdzeniowy zanik mięśni (spinal muscular atrophy — SMA) diametralnie się zmieniło. Aby jednak 
program „Leczenie rdzeniowego zaniku mięśni” funkcjonował sprawniej, potrzebne jest jego 
dofinansowanie, równa dostępność dla wszystkich pacjentów i badania przesiewowe. O tym, jak tym 
problemom zaradzić, dyskutowano podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez Fundację 
SMA „Standardy leczenia rdzeniowego zaniku mięśni a potrzeby polskich pacjentów”.

Kurier Medyczny 06/2020, wrzesień 2020
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Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” był pierw-
szą placówką medyczną w Polsce, która podała lek nusiner-
sen w ramach „wczesnego dostępu do leku”. Jak przebiegały 
prace wdrożenia tego programu, kto w nim uczestniczył i ile 
dzieci zostało objęte tym programem?
Na początku mieliśmy sporo ograniczeń. Już podczas pierw-
szego tygodnia, w którym program miał ruszyć, otrzymali-
śmy 100 zgłoszeń na zaledwie 10 miejsc. Dopiero włączenie 
dwóch kolejnych szpitali do programu wczesnego dostępu 
pozwoliło objąć leczeniem kolejne 20 dzieci, jednak ciągle 
było to stanowczo za mało i nie zabezpieczało rzeczywistych 
potrzeb. 

Jaki jest mechanizm działania nusinersenu?
Rdzeniowy zanik mięśni jest spowodowany mutacją w genie 
SMN1, który koduje surwiwinę. Jest to białko, które dostar-
cza składniki odżywcze komórkom ruchowym rdzenia krę-
gowego, dzięki czemu mogą one przekazać sygnały z neuronu 
do mięśnia. Jeśli tego sygnału nie ma, to mięsień jest nie tyl-
ko osłabiony, ale w konsekwencji zanika. W przypadku osób 
z rdzeniowym zanikiem mięśni, u których nie ma żadnej pra-
widłowej kopii genu SMN1, surwiwiny brakuje. Odkryto jed-
nak, że jest ona w niewielkiej ilości produkowana także przez 
gen SMN2, a nusinersen działa w ten sposób, że pobudza ten 
gen do zwiększenia jej produkcji. 

Nusinersen otrzymał refundację w ramach programu leko-
wego w styczniu 2019 r. Czy możemy mówić tu o sukcesie 
wdrożenia innowacyjnych terapii w porównaniu do innych 
leków w chorobach rzadkich? 
Mówimy o ogromnym sukcesie. Po pierwsze dlatego, że 
leczeniem zostali objęci wszyscy pacjenci z SMA w Polsce 
mający potwierdzony wynik badań genetycznych w kie-
runku SMA, po drugie dlatego, że udało się ten program 
uruchomić bardzo szybko. W ciągu pół roku włączyliśmy 
do leczenia taką samą grupę pacjentów, jaką dla przykła-
du Niemcy włączyli w przeciągu 2 lat. Problem, z którym 
musieliśmy się zmierzyć, to konieczność podawania leku 
w warunkach hospitalizacji. W związku z tym przy licz-
bie chorych, którą szacowano w 2018 r. na mniej więcej 
700 osób, wymagało to ogromnej mobilizacji specjalistycz-
nych ośrodków, które nagle musiały znaleźć dla tych do-
datkowych pacjentów miejsce i zapewnić im opiekę perso-
nelu medycznego. 

W Polsce nosicielem wadliwego genu SMN1 jest co 35. oso-
ba. To daje liczbę ok. 1000 osób. Jest Pani przewodniczącą 
Zespołu Koordynacyjnego, który dokonuje kwalifikacji tych 
pacjentów do terapii w ramach programu lekowego „Lecze-
nie rdzeniowego zaniku mięśni”. Jak przebiega proces kwa-
lifikacji? 
Ośrodek, do którego pacjent się zgłasza, weryfikuje, czy speł-
nia on wszystkie kryteria, które są konieczne do włączenia do 
programu, czyli przede wszystkim czy ma rdzeniowy zanik 
mięśni potwierdzony badaniem genetycznym. Następnie ośro-
dek wypełnia wniosek o włączenie pacjenta do leczenia. Ze-
spół sprawdza, czy wszystko się zgadza i wydaje decyzję, która 
w przypadku spełnienia wszystkich warunków jest już tylko 
formalnością. Warto w tym miejscu wspomnieć, że program 
nie ogranicza się tylko do samego podania leku. Jest on rów-
nież zalążkiem opieki koordynowanej, polegającej na objęciu 
pacjenta, w zależności od jego stanu, opieką gastrologiczną, 
pulmonologiczną, anestezjologiczną, ortopedyczną czy reha-
bilitacyjną.

Ile obecnie w Polsce osób jest zakwalifikowanych do progra-
mu? Jaka liczba pacjentów otrzymuje leczenie, a ilu chorych 
jeszcze czeka? Jak w procesie włączania do leczenia wypada-
ją dzieci? 
Obecnie leczymy 674 osoby w 29 ośrodkach. Liczba ta stale 
się zmienia, ponieważ część młodszych pacjentów, którzy byli 
kwalifikowani półtora roku temu do ośrodków dziecięcych, 
przeszła już do ośrodków dorosłych. O ile nam wiadomo, jeśli 
chodzi o dzieci, to nie ma wśród nich takich, które oczekują na 
włączenie do leczenia. 

Od momentu wdrożenia programu lekowego mija oko-
ło półtora roku, w związku z tym mamy pacjentów, którzy 
otrzymują lek w schemacie leczenia około 14 miesięcy. Jak 
ocenia Pani korzyść z leczenia u tej grupy chorych? Ilu jest 
to pacjentów i czy któryś z nich wypadł z programu podczas 
badania skali oceny efektywności leczenia, ze względu na 
postęp choroby? 
Korzyści z leczenia widzimy w raportach w systemie SMPT, do 
którego wprowadzane są wyniki badania pacjentów w skalach 
służących ocenie czynności mięśni. W przypadku potwierdzo-
nego pogorszenia pacjent powinien być z programu leczenia 
wyłączony. W tej chwili nie mamy w Polsce żadnego takiego 
przypadku — to znaczy, że żaden pacjent nie został z terapii wy-

łączony z powodu jej nieskuteczności. Wyniki leczenia, w tym 
to, czy dochodzi do stabilizacji objawów czy też do poprawy 
i ewentualnie jakiej, zależą w największym stopniu od czasu 
włączenia leczenia. Im wcześniej to nastąpi, tym większa szansa 
na bardzo dobre wyniki leczenia. Najlepsze rezultaty uzyskuje 
się u pacjentów, u których terapię włączono przed ujawnieniem 
się objawów — ta grupa ma szansę na zupełnie prawidłowy roz-
wój ruchowy i całkowite zapobieżenie niepełnosprawności. 

Jakie skale oceny efektywności leczenia stosuje się w przy-
padku SMA i czy istnieje system, który je monitoruje? 
Jest kilka skal powszechnie używanych w ocenie stanu pa-
cjentów z SMA. Są one dostosowane do wieku pacjentów i do 
ich stanu. Dla oceny niemowląt służy skala CHOP-INTEND 
(Children’s Hospital of Philadelphia Infant Test of Neuromu-
scular Disorders) i HINE (Hammersmith Infant Neurological 
Examination). Są one również używane w badaniu pacjen-
tów w bardziej zaawansowanych stadiach choroby. Skala 
HFSME (Hammersmith Functional Motor Scale Expanded 
for SMA) z kolei jest przydatna w ocenie pacjentów z SMA 
typu 2 i 3, z mniej zaawansowanymi objawami. Polski pro-
gram leczenia SMA finansowany przez NFZ wymaga zasto-
sowania tych właśnie skal do oceny stanu funkcjonalnego 
pacjentów przed terapią i w jej trakcie. Wyniki wpisywane 
są do systemu SMPT (System Monitorowania Programów 
Terapeutycznych). 

W sierpniu 2020 r. lek został podany dziecku w pierwszej 
dobie życia, to pierwszy taki przypadek w Polsce. Jakie-
go efektu terapeutycznego można się spodziewać przy tak 
wczesnym podaniu leku?
Lek podany wcześnie, najlepiej jeszcze przed wystąpie-
niem objawów choroby, hamuje ją na etapie przedobjawo-
wym. Mamy na to dowody w postaci badań naukowych 
NURTURE, które wskazują, że istnieje duża szansa na za-
pewnienie dziecku prawidłowego rozwoju ruchowego, albo 
zbliżonego do prawidłowego, w przypadku gdybyśmy byli 
w stanie zidentyfikować pacjentów z rdzeniowym zanikiem 
mięśni przed wystąpieniem objawów. Jak dotąd w Polsce 
identyfikujemy ich tylko w oparciu o występowanie SMA 
w rodzinie na podstawie badań prenatalnych. W wielu kra-
jach jest już uruchomiony lub jest uruchamiany program 
przesiewowy. W Polsce Ministerstwo Zdrowia zapowiedzia-
ło wprowadzenie pilotażu badań przesiewowych, które będą 
prowadzone w Instytucie Matki i Dziecka. Plan jest taki, 
żeby zidentyfikowane dzieci otrzymały następnie leczenie 
najbliżej swojego miejsca zamieszkania, czyli w tych ośrod-
kach, które prowadzą obecnie program. Mam nadzieję, że 
w najbliższym czasie program przesiewowy, na który wszy-
scy czekamy, uda się uruchomić.

Jak Pani ocenia na podstawie własnych obserwacji efekty le-
czenia u swoich podopiecznych zarówno tych przedobjawo-
wych, jak i tych z objawami?
Doświadczenia z pacjentami bezobjawowymi mamy bardzo 
niewielkie. To są pojedyncze dzieci, u których w rodzinie był 
wcześniej rdzeniowy zanik mięśni, w związku z czym w cią-
ży wykonano badanie płodu. Tylko na tej podstawie byliśmy 
w stanie wdrożyć leczenie odpowiednio wcześnie. Bardzo 

byśmy chcieli mieć takich pacjentów więcej i obserwować, 
jak fantastycznie się rozwijają. Gdyby ktoś nam pokazał takie 
dzieci i powiedział, że są chore na rdzeniowy zanik mięśni, to 
oczywiście nie da się w to uwierzyć. To są dzieci biegające, tań-
czące, które wyglądają świetnie.

SMA jest chorobą, która nieuchronnie postępuje i nie ma 
takiej możliwości, żeby się sama zatrzymała czy ustąpiła. Jed-
nak nawet u osób, u których już niestety doszło do zaawanso-
wanych powikłań i które zaczęły chorować przed wdrożeniem 
programu lekowego, widzimy efekty leczenia nusinersenem. 
Jest to terapia, która zmienia naturalny przebieg choroby i od-
mienia życie pacjentów. Dla kogoś, kto ma jeszcze sprawne ręce 
i jest w stanie posługiwać się komputerem i w ten sposób ko-
munikować ze światem, samo tylko utrzymanie tej funkcji zna-
czy bardzo wiele. U 20 z 21 pacjentów leczonych w Centrum 
Zdrowia Dziecka, którzy zaczęli leczenie w momencie, w któ-
rym choroba była już bardzo zaawansowana i których stan był 
bardzo ciężki, zauważyliśmy wyraźną poprawę, a u jednego 
z nich stabilizację choroby. Jeśli leczenie zostanie włączone 
przed wystąpieniem objawów, będziemy mieli pacjentów cho-
rych, wymagających leczenia, ale bez objawów choroby, czyli 
bez niepełnosprawności. 

TERAPIA NUSINERSENEM ZMIENIA NATURALNY 
PRZEBIEG CHOROBY

AGATA MISIUREWICZ-GABI

O tym, jak ważne jest w rdzeniowym zaniku mięśni rozpoczęcie terapii w okresie bezobjawowym,  
i o ogromnym sukcesie, jakim było zapewnienie leczenia wszystkim chorym na SMA pacjentom  
w Polsce, opowiedziała prof. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak z Kliniki Neurologii i Epileptologii, 
Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.
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Biogen ogłosił plany rozpoczęcia globalnego badania kli-
nicznego IV fazy RESPOND mającego na celu zbadanie ko-
rzyści klinicznych i ocenę bezpieczeństwa leku nusinersen 
u niemowląt i dzieci z rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA) 
z niezaspokojonymi potrzebami klinicznymi po zastosowa-
niu terapii genowej lekiem onasemnogen abeparwowek. 

— Jako klinicyści nieustannie dążymy do osiągnięcia 
lepszych wyników leczenia niemowląt i dzieci, ale u niektó-
rych pacjentów poddanych terapii genowej zaobserwowano 
niezaspokojoną potrzebę dodatkowych korzyści terapeutycz-
nych. Istnieją przekonujące argumenty kliniczne za tym, że 
leczenie nusinersenem tych pacjentów może zwiększyć sku-
teczność leczenia SMA. Oczekujemy, że badanie RESPOND 
dostarczy cennych danych, które pomogą w podejmowaniu 
decyzji terapeutycznych dotyczących naszych najmłodszych 
pacjentów z SMA — poinformowała Crystal Proud, M.D., 
neurolog dziecięca specjalizująca się w chorobach nerwo-
wo-mięśniowych ze Szpitala Dziecięcego The King’s Daug-
hters w Wirginii, członkini komitetu sterującego badaniem 
RESPOND.

Osoby z SMA nie wytwarzają wystarczająco dużej ilości 
białka SMN (survival motor neuron). Białko SMN jest nie-
zbędne do przeżycia neuronów ruchowych, które umożli-
wiają siedzenie, chodzenie i między innymi odpowiadają za 
podstawowe funkcje życiowe, w tym oddychanie i połykanie. 
Badanie RESPOND ma na celu sprawdzenie, czy potwierdzo-
na skuteczność leku nusinersen, polegająca na umożliwieniu 

trwałej produkcji białka SMN, może przynieść korzyści także 
pacjentom uprzednio poddanym terapii genowej.

— Dostępne dane wykazują, że niektórzy pacjenci uczest-
niczący w długoterminowym badaniu leku onasemnogen 
abeparwowek rozpoczęli później terapię nusinersenem. Wi-
dzimy, że u pewnych pacjentów wspomniana terapia geno-
wa jest niewystarczająca do leczenia neuronów ruchowych, 
dlatego też planujemy rozpoczęcie badania, żeby dogłębnie 
zrozumieć, jak i w jakim zakresie lek nusinersen może po-
tencjalnie poprawiać wyniki terapii. Efekty działania leku 
nusinersen od czasu wprowadzenia go na rynek są bardzo 
widoczne i korzystne dla pacjentów w porównaniu z natural-
nym przebiegiem choroby — 100 procent niemowląt przed-
objawowych objętych badaniem NURTURE wciąż żyje po 
prawie pięciu latach przyjmowania leku nusinersen. Na ca-
łym świecie leczeniem objętych jest ponad 10 000 pacjentów 
z SMA — powiedziała Maha Radhakrishnan, M.D., dyrektor 
medyczny Biogen.

W długoterminowym badaniu leku onasemnogen abe-
parwowek zaobserwowano, że do tej pory 4 na 10 pacjentów 
było później leczonych lekiem nusinersen. Zgodnie z pro-
jektem, RESPOND ma być dwuletnim badaniem otwartym, 
mającym na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa leku 
nusinersen u pacjentów z SMA uprzednio leczonych lekiem 
onasemnogen abeparwowek. Ma ono dostarczyć szerszych 
informacji pomocnych w podejmowaniu decyzji terapeu-
tycznych. Skuteczność zostanie oceniona na podstawie zmia-

ALEKSANDRA LANG

BADANIA OCENIĄ SKUTECZNOŚĆ NUSINERSENU 
U PACJENTÓW PO TERAPII GENOWEJ
W długoterminowym badaniu obserwacyjnym leku onasemnogen abeparwowek oraz  
w doświadczeniach rzeczywistych zaobserwowano, że niektórzy pacjenci poddani uprzednio terapii 
genowej kontynuują leczenie lekiem nusinersen. Badanie RESPOND ma na celu ocenę skuteczności  
i bezpieczeństwa nusinersenu w tej grupie chorych.

ny od wartości wyjściowych oceny funkcji 
motorycznych, dodatkowych obserwacji kli-
nicznych (np. połykanie) oraz poziomu obcią-
żenia dla opiekunów. 

Eksploracyjnym punktem końcowym ba-
dania będzie stężenie neurofilamentów, które 
zostanie ocenione jako biomarker biologicznej 
aktywności choroby. Podstawowa badana grupa 
ma obejmować 40 niemowląt w wieku 9 miesięcy 
lub młodszych (w momencie podania pierwszej 
dawki leku nusinersen), które mają dwie kopie genu 
SMN2 (tzn. u których prawdopodobne rozwinie się 
SMA typu 1), a które przed ukończeniem 6. miesiąca 
życia otrzymały lek onasemnogen abeparwowek. Druga 
badana grupa będzie obejmować 20 dzieci i pozwoli na ze-
branie danych od pacjentów w szerszym przedziale wieko-
wym (do 3 lat w momencie podania pierwszej dawki leku 
nusinersen). Po włączeniu do badania uczestnicy przez 
dwa lata będą otrzymywać lek nusinersen w dawce 12 mg, 
zgodnie z dopuszczonym schematem leczenia: cztery daw-
ki wysycające, a następnie dawkę podtrzymującą co 
cztery miesiące.

Spółka planuje, że do badania RESPOND zo-
stanie włączonych 60 dzieci w wieku do 3 lat, 
u których, według lekarza prowadzącego może 
nastąpić dodatkowa poprawa kliniczna po 
uprzednim otrzymywaniu leku onasemno-
gen abeparwowek. Lekarze będą oceniać stan 
dzieci pod kątem włączenia do badania z wyko-
rzystaniem kryteriów obejmujących jedno lub 
więcej z następujących: suboptymalne funkcje 
motoryczne (np. wynik poniżej 50 punktów na 
skali CHOP INTEND — Children’s Hospital of 
Philadelpha Infant Test of Neuromuscular Di-
sorders); potrzeba wsparcia oddechowego; dys-
fagia lub trudności przyjmowania pokarmów, 
bądź inne czynniki, o których główny badacz za-
decyduje, że są istotne.

Nusinersen jest pierwszym zarejestrowanym lekiem 
do stosowania u niemowląt, dzieci i osób dorosłych 
z rdzeniowym zanikiem mięśni, który został dopuszczo-
ny do obrotu w ponad 50 krajach.

www.termedia.pl, październik 2020
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O refundację zabiegała cała społeczność chorych: eksperci medycz-
ni, osoby chore, ich rodziny, a także media. Zwłaszcza kiedy chorzy 
na SMA dokonywali rzeczy wielkich, na które często nie zdobyłyby 
się osoby zdrowe. Dziś diagnoza, jakkolwiek zawsze druzgocąca, 
nie jest już wyrokiem. Nie oznacza wózka inwalidzkiego, proble-
mów z mową, oddychaniem i przedwczes nej śmierci. Można po-
wiedzieć, że chorzy na SMA mieli „szczęście”. Jest przecież tyle 
innych chorób rzadkich, na które wciąż nie ma skutecznego lekar-
stwa, a dostępne terapie zawodzą. 

Jest jednak jeden szkopuł — szybka diagnoza, aby straty spowo-
dowane niszczycielskim działaniem choroby były jak najmniejsze. 
Niestety nie zawsze udaje się ją postawić na czas. Dlatego konieczne 
jest przeprowadzanie badań przesiewowych noworodków pod ką-
tem SMA, gdyż tylko w ten sposób można wcześnie wykryć choro-
bę. Zwłaszcza kiedy w rodzinie nigdy nie występowała i przez długi 
czas nic nie wskazuje na to, że mogłaby się pojawić. Jeśli ktokolwiek 
myśli, że jego SMA nie dotyczy — może być w błędzie. Zmutowany, 
feralny gen SMN1, który jest odpowiedzialny za rozwój choroby, 
czasami krąży w danej rodzinie od pokoleń i nikt nie ma o tym 
pojęcia, zanim się nie ujawni. Większość ludzi z SMA prześledziło 
swoje drzewa genealogiczne na kilka pokoleń wstecz. I nic nie zna-
leźli. Nikt w ich rodzinach nie chorował, prawie nikt o chorobie nie 
słyszał. Mogliby mieć do losu żal, że to na nich akurat padło, że nie 
wiedzieć dlaczego, właśnie ich życie tak surowo doświadczyło. Mo-
gliby, ale nie mają. Pogodzili się ze swoją sytuacją, żyją po swojemu, 
nierzadko na wysokich obrotach, i nie wiadomo skąd czerpią siły 
i nadzieję. Osoby chore na rdzeniowy zanik mięśni (spinal muscu-
lar atrophy — SMA) udowadniają, że nie ma rzeczy niemożliwych.

Zakładają rodziny, pracują, podróżują. Realizują swoje plany, 
marzenia i pasje. Teraz mają długo wyczekiwany i refundowany lek, 
który napisał dla nich od nowa scenariusz na życie.

 Obserwując, jak mimo przeciwności losu „zanikowcy” świet-
nie sobie radzą, zachowując przy tym radość i pogodę ducha, moż-
na akronim SMA odczytać na nowo: siła, motywacja, ambicja. To 
one zmuszają osoby z rdzeniowym zanikiem mięśni, by się nie pod-
dawały i wzięły życie w swoje ręce. Chapeau bas, SMA-cy — jeste-
ście wielcy!

KWALIFIKACJA DO TERAPII
W grudniu 2016 r. w USA, a w czerwcu 2017 r. w Unii Europejskiej 
zarejestrowano nusinersen — pierwszy lek na SMA. Wreszcie poja-
wiła się dla chorych nadzieja i szansa na lepsze życie. Zrozpaczeni 
rodzice ujrzeli światełko w tunelu, na którego końcu czekały na ich 
dzieci sprawność i zdrowie. Z kolei dorośli pacjenci z SMA odzy-
skali częściową sprawność, a co najważniejsze — realną szansę, że 
będzie lepiej. W Polsce lek objęty jest refundacją od ponad roku. 
Kwalifikacja do terapii nusinersenem wymaga wykonania szeregu 
badań, m.in. badania genetycznego, neurologicznego, oceny sta-
nu kręgosłupa. Do tego dochodzą konsultacje specjalistyczne oraz 
testy funkcjonalne, które przeprowadza się zarówno przed pierw-
szym podaniem leku, jak i przed każdym następnym. Jeśli wynik 
kolejnych badań funkcjonalnych dwa razy z rzędu będzie niższy od 
pierwszego, pacjent może zostać wykluczony z leczenia. 

Lek podaje się poprzez punkcję w kręgosłup. Chorzy, którzy 
zdecydowali się na leczenie, mieli szczęście pomyślnie przejść kwa-
lifikację i są już po kilku dawkach nusinersenu, oczywiście nie ża-
łują. Czują się zdecydowanie lepiej, a terapia otworzyła przed nimi 
nowe perspektywy, dodała skrzydeł. Podekscytowani, opowiedzieli 
nam o sobie i o tym, co lek zmienił w ich życiu. 

AGATA MISIUREWICZ-GABI

W Polsce choruje na nią ok. 1000 osób. Każdego roku przybywa  
ok. 50 chorych noworodków, czyli jeden przypadek na 8300 
urodzeń. Do niedawna niewiele osób cokolwiek o tej chorobie 
wiedziało. Dziś jest inaczej. O SMA, czyli rdzeniowym zaniku 
mięśni, w ostatnim czasie zrobiło się głośno. Po pierwsze dlatego, 
że jest lek, który działa. Po drugie dlatego, że jest refundowany 
przez państwo. Pojawiła się realna szansa, aby chorym pomóc.

W POGONI  
ZA ŻYCIEM

Kurier Medyczny 03/2020; 04/2020; 05/2020; 06/2020 (maj -październik 2020)
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HANIA GIEPARDA 
– 3 LATA
Hania ma niewiele ponad 3 lata i SMA1. Ma 
kochających rodziców i zdrowe starsze ro-
dzeństwo. Diagnoza była dla wszystkich szo-
kiem. Śliczna i mądra dziewczynka szybciej 
od rówieśników nauczyła się rozpoznawać 
literki i liczyć. Swoim urokiem zaczarowa-
ła całą rodzinę. Jest ich radością i miłością. 
Choć z pewnością jest to miłość bardzo wy-
magająca. Dla wszystkich. 

O chorobie Hani opowiedziała nam jej 
mama, Ewelina Gieparda — pedagog spe-
cjalny, logopeda, dyrektor Poradni Psycho-
logiczno-Pedagogicznej nr 17 w Warszawie: 
— Pierwsze objawy choroby zauważyliśmy 
pomiędzy 2. a 3. miesiącem życia. Zaniepo-
koiło nas to, że Hania coraz mniej się rusza-
ła, słabła ruchowo. Często leżała z opuszczo-
nymi rączkami. Z czasem zupełnie przestała 
nimi ruszać. Nie była w stanie nic złapać do 
ręki i przytrzymać. Nie potrafiła podnieść 
główki, kiedy leżała na brzuszku. Stawała się 
coraz bardziej wiotka. Bardzo dużo spała i się 
pociła. Później okazało się, że przyczyną były 
trudności w oddychaniu. Z czasem zaczęła się 
krztusić, traciła na wadze. Pediatra nas uspo-
kajała, twierdząc, że to się zdarza — wystarczy 
trochę rehabilitacji i z czasem Hania podnie-
sie główkę. Tymczasem nie podniosła jej ani 
w 2., ani w 3. miesiącu. Do dzisiaj nie podnosi 
główki z pozycji leżącej. Coraz bardziej zanie-
pokojeni poszliśmy do neurologa na prywat-
ną wizytę, a on natychmiast postawił diagno-
zę. Dla pewności skierował nas do Centrum 
Zdrowia Dziecka na specjalistyczne badania 
genetyczne. Było to w 4. miesiącu życia Hani.

Hania miała dużo szczęścia. Firma produ-
kująca nusinersen dostarczyła kilka dawek dla 
dzieci z Polski. Dziecko dostało lek w 7. mie- 
siącu życia. Efekty po jego podaniu pojawiły 
się natychmiast, mimo że już wtedy były wi-
doczne bardzo duże i wyniszczające postępy 
choroby. Dziewczynka miała problemy z od-
dychaniem, zaczynała się krztusić. Była na 
prostej drodze do tracheotomii. Tymczasem 
już po pierwszej dawce leku, w pierwszej do-
bie Hania zaczęła ruszać nóżkami. Jej orga-
nizm bardzo dobrze reagował na lek. Wszyscy 
lekarze byli zdziwieni, obserwowali, jak działa 
terapia. Dziś dziewczynka jest po 11 punk-
cjach, które znosi bardzo dobrze.

— Córka jest teraz w bardzo dobrym sta-
nie, jej organizm świetnie współpracuje z le-
kiem, poza tym od 4. miesiąca życia jest in-
tensywnie rehabilitowana. To razem przynosi 

genialne efekty. Hania samodzielnie je, a już 
była karmiona przez sondę, oddycha, prze-
stała się pocić. Jeździ na maleńkim wózeczku 
inwalidzkim po domu. Potrafi siedzieć, a po-
stawiona daje radę stać. W tej chwili z rehabili-
tantami trenuje chodzenie. Choroba zaatako-
wała też mięśnie odpowiedzialne za mówienie 
i przełykanie. Wcześniej porozumiewała się 
pozawerbalnie. Obecnie korzysta z pomo-
cy logopedy. Cały czas pomagamy jej sami 
w domu masażami twarzy, elektrostymula-
cją. Powoli zaczyna się z nami komunikować. 
Jest w stanie powiedzieć, czego chce i czego 
nie chce. Efekty są widoczne z miesiąca na 
miesiąc. Nikt by nie powiedział, że jest chora. 
Czy Hania będzie całkowicie sprawna — nie 
wiemy. Aczkolwiek to wszystko, co obserwu-
jemy, to jest cud. Nie mamy żadnej gwarancji, 
czy to co widzimy, kiedyś się nie cofnie, a po-
stęp nie będzie następował tylko do pewnego 
momentu. Obecny stan Hani pozwala nam 
na posłanie jej od września do przedszkola. 
Mamy nadzieję, że pozna tam więcej dzieci, 
na co dotychczas ze względu na rehabilitację 
nie miała czasu — opowiada Ewelina Giepar-
da. — Czasami zastanawiam się, co by było, 
gdyby lek został wprowadzony w 1. tygodniu 
życia. Pewnie nie byłoby żadnych strat, Hania 
mogłaby samodzielnie chodzić. To była praw-
dopodobnie kwestia dni albo tygodni, które 
zadecydowały o wszystkim. Wierzymy, że cią-
gle jest dla Hani nadzieja — dodaje. 

Refundacja leku to jednak nie wszystko. 
Niezbędna jest kompleksowa pomoc. Braku-
je m.in. tak potrzebnej wszystkim pomocy 
psychologicznej. Choroba wywraca życie ro-
dzinne do góry nogami. Często chorzy lub ich 
opiekunowie są zmuszeni do zrezygnowania 
z pracy. Muszą zapomnieć o wakacjach, spot-
kaniach z przyjaciółmi, wyjściach do kina, te-
atru czy po prostu odpoczynku. Dodatkowym 
problemem jest samotność matek. W 90 proc. 
przypadków mężczyźni odchodzą. Na kobiety 
spada niemal cały ciężar wychowania dzieci, 
a rehabilitacja sporo kosztuje. Do tego docho-
dzą wydatki na zakup wózka inwalidzkiego, 
ortezy, gorsetu, wysokobiałkowych odżywek. 
Wszystko trzeba pokryć z własnej kieszeni, 
a koszty to kilka tysięcy złotych miesięcznie. 
Oczywiście ludzie pomagają, organizują akcje 
charytatywne, przekazują darowizny w postaci 
1 proc. podatku. Bez tego byłoby bardzo cięż-
ko. Z pomocą i radą przychodzi także społecz-
ność SMA, która tworzy wielką rodzinę. 

Mimo trudności chorzy i ich rodziny nie 
narzekają. Dostrzegają pozytywne strony 
swojego losu. Choroba pokazała im, co jest 
w życiu ważne, a co nie ma znaczenia. Na-
uczyła ich pokory. Podobnie jak rodzice ma-
łej Hani — są szczęśliwi.

Trzyletnia Hania Gieparda choruje na SMA1,  
od 7. miesiąca życia jest leczona nusinersenem.
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MICHAŁ WOROCH – 36 LAT
Czasami choroba atakuje później. Skrada się podstępnie i uderza w zdrowego i sprawnego człowieka. Tak było z Michałem Wo-
rochem, chorym na SMA3. W jego rodzinie także rdzeniowy zanik mięśni wcześniej się nie pojawił. Chorobę zdiagnozowano 
u niego 20 lat temu. Przedtem chodził, biegał, wspinał się po drzewach, jeździł na rowerze. Ciągle nie było go w domu. Zawsze 
aktywny. Studiował kulturoznawstwo. Tymczasem choroba odebrała mu sprawność nóg i rąk. Żeby móc pracować, zarabiać na 
życie, opłacić rehabilitację, przeniósł się na ASP na grafikę komputerową. Z początku nie zdawał sobie sprawy, jak straszna jest to 
choroba. Nie dopuszczał do siebie myśli, że w pewnym momencie problemem będzie dla niego przedostanie się z wózka na łóżko.

Po początkowym załamaniu psychicznym postanowił walczyć, a przede wszystkim przeżyć swoje życie na pełnych obrotach. 
Zdziałał więcej niż niejedna zdrowa osoba, stawiając sobie wysoko poprzeczkę. Został podróżnikiem, fotografem, zdobył wiele 
nagród (m.in. Wyczyn Roku: Kolosy 2019 oraz Podróż Roku w plebiscycie Travelery National Geographic). Napisał książkę „Krok 
po kroku. Z Ziemi Ognistej po Alaskę”. Miała być o podróżach, a powstała opowieść o życiu, będąca próbą odpowiedzi na pytanie, 
dlaczego znalazł się właśnie w tym miejscu. Ma na swoim koncie wyprawy, które wiele osób mogą wprawić w zdumienie i podziw. 
Zarabia na książkach, zdjęciach, przeprowadza bardzo dużo prelekcji, czasem jest na nie zapraszany przez firmy, które opłacają mu 
rehabilitację. Nie wie, czy gdyby nie choroba, dokonałby tego wszystkiego. 

Niewiele osób wierzyło, że mu się uda. W końcu niepełnosprawność oznacza dla każdego pewne ograniczenia. Tymczasem on 
był w Indiach, na Spitsbergenie, przemierzył góry Mongolii na koniu. Specjalnie dostosowanym do potrzeb osób niepełnospraw-
nych samochodem marki Land Rover Defender przejechał wraz ze swoim przyjacielem, również niepełnosprawnym Maciejem 
Kamińskim, obie Ameryki. Wyczerpująca wyprawa trwała 371 dni. Przejechali 65 tys. kilometrów przez 14 państw. Teren był 
miejscami wysoki, wyboisty, niebezpieczny. Samochód psuł im się kilkakrotnie, co wymusiło wielomiesięczny postój. W Nikaragui 
na zupełnym pustkowiu zerwał się pasek rozrządu, awaria hamulców zaskoczyła ich w Meksyku, a w Peru zepsuła się pompa. Byli 
jednak do wyprawy doskonale przygotowani. Mieli ze sobą telefon satelitarny z GPS-em, z każdego zakątka świata mogli wysłać 
wiadomość z prośbą o pomoc.

Od półtora roku przygotowuje się do kolejnej wyprawy z wielkim miłośnikiem gór Bartoszem Mrożkiem, także poruszającym 
się na wózku od kilkunastu lat, który zamarzył, by ponownie po nich chodzić. Tym razem pięcioosobową grupą wyjeżdżają w Hi-
malaje. Górskie szlaki zamierzają pokonać na specjalnie skonstruowanych łazikach. Jest wśród nich przewodnik Bartosz Malinow-
ski, a także Łukasz Lisowski, który będzie dbał o sprzęt. Jeśli na przeszkodzie nie stanie koronawirus, a także nie w pełni zapięty 
z powodu pandemii budżet, to wyruszą jesienią. 

— Rok spędzony w samochodzie to emocja, którą pamięta się całe życie, ale nie do końca chce się ją powtórzyć. Teraz myślę 
o wyprawach krótszych, które da się osadzić w przestrzeni życia codziennego, pomiędzy kolejnymi dawkami leku, który przyjmuję 
co 4 miesiące — mówi Michał Woroch. — Ciągle jesteśmy w fazie przygotowań. Musieliśmy zbudować mocniejsze łaziki, które 
wkrótce powinny być gotowe. Planujemy wysłać je do Nepalu i dostarczyć je ze stolicy — Katmandu pod szlak trekkingowy wokół 
Annapurny. Następnie myślimy o zdobyciu przełęczy Thorung La, która znajduje się na wysokości 5416 m n.p.m., czyli bardzo 
wysoko. Ze względu na małą zawartość tlenu w powietrzu jest to ogromne wyzwanie, zważywszy że „zanikowcy” nie mają dobrego 
oddechu. Przedtem wiele osób mnie straszyło, że w Ameryce Południowej nie dam rady wysoko wjechać. Mimo to udało nam się 
dostać na wysokość prawie 5000 m n.p.m. Mam nadzieję, że tym razem zdołam pokonać te dodatkowe 400 m, zwłaszcza że jestem 
lepiej przygotowany fizycznie. Staram się podnieść swoją wydolność, poruszając rękoma, tak jakbym biegał. Z pomocą specjalnego 
urządzenia wykonuję także trening oddechowy — opowiada podróżnik. 

Jak się czuje teraz, gdy dostępne jest leczenie? — Do tej pory mniej więcej co pół roku odczuwałem spadek sił. Pogodziłem się 
z chorobą i z tym, że ona postępuje. Tymczasem nagle ktoś puka do drzwi i mówi: „jest lek, musisz zacząć wierzyć, że będziesz 
chodzić”. Teraz muszę przewartościować wszystko, co budowałem przez kilkanaście lat, a to nie jest proste. Dzięki lekowi mam 
nadzieję, że postęp choroby się zatrzyma. Pierwszą dawkę otrzymałem pod koniec zeszłego roku. Zaobserwowałem u siebie lepszy 
refleks. Kiedy coś spada, potrafię to złapać. Mam również większą wydolność, potrafię przez dłuższy czas wykonywać czynności, 
na które kiedyś nie miałbym siły. Jest to duża zmiana, która powoduje, że chce się żyć. Jednak wielkiego przypływu siły fizycznej 
nie zauważyłem. Wydaje się, że po podaniu kolejnej dawki leku pojawi się poprawa. Wiele osób będących na wózkach z innych 
przyczyn niż SMA jest w o tyle lepszej sytuacji, że wiedzą, że ich stan już się nie pogorszy. Moja choroba ma charakter postępujący, 
dlatego bardzo bym się cieszył, gdyby udało mi się zatrzymać na etapie, na którym teraz się znajduję i potrafię sobie świetnie radzić. 

Testy prototypów, Zakopane.  [Fot. Archiwum Michał Worocha] Przed granicą Chile i Boliwii. Nasza pierwsza aklimatyzacja — 3600 m n.p.m.  [Fot. Archiwum Michał Worocha]
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Jeśli chodzi o stronę duchową, to z roku na rok czuję się silniejszy — odpowiada 
Michał Woroch. 

Nie byłby sobą, gdyby nie miał kolejnych planów. Pragnie zaprojektować dom 
dla osoby niepełnosprawnej, aby mogła się w nim samodzielnie poruszać i funk-
cjonować. A że ma zdolności konstrukcyjne, są szanse na urzeczywistnienie pro-
jektu. 

— Po powrocie z Himalajów będę się starał urzeczywistnić moją wizję. Już 
teraz zapisuję rzeczy, które można w takim domu wdrożyć: zaprojektowanie kuch-
ni, okna otwierane na głos. W dzisiejszych czasach wiele przedmiotów można tak 
zmodernizować, aby przystosować je dla osób niepełnosprawnych. Już wcześniej 
z powodzeniem konstruowałem różne rzeczy. Dla przykładu w Mongolii musia-
łem poruszać się na koniu. W szkółce jazdy powiedziano mi, że nie dam rady i cały 
czas ktoś musi mnie trzymać. Było to nierealne, ponieważ planowałem spędzać 
na koniu 10 godzin dziennie. Załatwiłem więc sobie pas strażacki, elementy że-
glarskie, liny, stare pasy samochodowe i z tego wszystkiego zaprojektowałem pas, 
który zaniosłem do zszycia do szewca. Wziąłem to do Mongolii, przywiązałem do 
siodła i wsiadłem na konia. Podobnie było z wyjazdem do Ameryki. Wymyśliłem, 
że będziemy spać na dachu samochodu. Dlatego zaprojektowałem windę, aby móc 
się na ten dach dostać. Również tym razem się udało — relacjonuje podróżnik. 

Czy mimo ogromnych pokładów odwagi czasami się boi? — Boję się niesa-
modzielności, takiego stanu, kiedy nie będę mógł wykonać podstawowych czyn-
ności życiowych. Boję się, że za jakiś czas nie będę w stanie zrobić tego, co teraz 
jest możliwe, np. samodzielnie mieszkać i zajmować się rzeczami, które sprawiają 
mi przyjemność. Boję się także uzależnienia od innych osób. Dlatego staram się 
jak najwięcej zdziałać teraz, żeby później nie żałować. Robię wszystko, by przeżyć 
moje życie w pełni, być szczęśliwym i dawać szczęście innym, choć nie zawsze mi 
się to udaje — odpowiada.

Wypatrujemy kondorów nad kanionem Colca w Peru (z Maciejem Kamińskim).

Pamiątkowe zdjęcie nad Wielkim Kanionem, Kolorado, USA (z Maciejem Kamińskim).
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ŁUKASZ KUFTA 
– 33 LATA
Był jedną z osób, które mocno zabiega-
ły o dostępność leku w Polsce. Gotów 
poruszyć niebo i ziemię, żeby się udało. 
Był u Agaty Kornhauser-Dudy. Obieca-
ła pomóc. Był u ministra Szumowskie-
go i u wielu innych polityków. Pisał listy 
do ówczesnej premier Beaty Szydło, aby 
opowiedzieć o losie chorych na SMA. 
Organizował zbiórki pieniędzy na ba-
dania leków w początkowej fazie. Walka 
o leczenie zajęła w sumie 7 lat.

Zorganizował „Podniebną drużynę 
SMA”, aby dotrzeć z kampanią infor-
macyjną dotyczącą nowych możliwo-
ści terapeutycznych do jak największej 
liczby osób. Była to grupa skoczków 
spadochronowych chorych na rdze-
niowy zanik mięśni, którzy starali się 
udowodnić opinii publicznej, że mimo 
przeciwności losu są zdolni do wielkich 
wyczynów. Piękna akcja i zauważona 
przez media. Dzięki niemu i innym, 
którzy się nie poddawali, dostęp do le-
czenia w Polsce stał się faktem. Dzie-
siątki, a może setki dzieci zostały ura-
towane, wiele osób dorosłych częściowo 
odzyskało sprawność. 

— Chciałem dotrzeć do jak naj-
większego grona odbiorców, żeby im 

pokazać: ludzie, patrzcie, jest taka 
choroba jak SMA — jest śmiertelna, 
zabiera nam siły, ale my się nie pod-
dajemy, mamy lek, który jest w na-
szym zasięgu, potrzebujemy waszego 
wsparcia w walce o dostęp. W zorga-
nizowanych przez nas trzech akcjach 
skoków wzięło udział ponad 180 osób, 
również z innymi niepełnospraw-
nościami, które chciały nam pomóc 
— mówi. 

Jak przyznaje, gdyby się nie udało, 
był na tyle zdeterminowany, by rzucić 
wszystko i wyjechać. Do Niemiec, gdzie 
lek był refundowany. Wystarczyło, aby 
znalazł tam pracę, a po 3 miesiącach 
byłby objęty opieką zdrowotną i włą-
czony do leczenia. 

Lekarze rozpoznali u niego SMA 
— typ 1. Diagnozę postawiono, kiedy 
miał 2 lata. Przedtem nikt w jego rodzi-
nie nie chorował. Zawsze poruszał się 
wyłącznie na wózku. Ponieważ choro-
wał od dziecka, zdawał sobie sprawę, że 
z czasem będzie coraz trudniej. Mówi, 
że uchroniło go to przed szokiem albo 
stanem, w którym nie miałby ochoty 
dalej żyć. Najtrudniejszy był dla niego 
okres dojrzewania. Wtedy pojawił się 
bunt młodzieńczy. — Kiedy hormony 
buzują, człowiek chciałby być „normal-
ny”, a tutaj choroba przygwoździła mnie 
do wózka i niestety wiele rzeczy było dla 
mnie nieosiągalnych. To był okres, kiedy 
było mi naprawdę ciężko — wspomina.

Kochał rysować, startował na ASP, 
chciał być artystą, jednak jego ręce co-
raz bardziej odmawiały posłuszeństwa. 
Stanął przed decyzją: ASP i niepewna 
przyszłość czy informatyka i pewność 
pracy, zwłaszcza że z powodu choroby 
posługiwanie się kredkami czy farbami 
stawało się coraz trudniejsze. 

Dziś jest inżynierem informaty-
kiem ze specjalizacją sieci komputero-
wych i baz danych. Zajmuje się projek-
towaniem stron internetowych i grafik. 
Od lat jest na swoim. Prowadzi własną 
działalność gospodarczą i ceni sobie 
niezależność — zawodową i finanso-
wą. Przedtem różnie bywało z jego za-
trudnieniem. Wielokrotnie napotykał 
bariery. 

— Kiedyś szukałem pracy jak każdy 
normalny człowiek, ale kiedy przyzna-
wałem się, że jestem osobą z niepeł-
nosprawnością, słyszałem odpowiedź 
odmowną. Kiedy ukrywałem mój stan, 
otwierało się przede mną dużo więcej 
drzwi. Udało mi się zatrudnić w soft-
ware house, gdzie przepracowałem 4 lata 

i zdobyłem dużą wiedzę zawodową 
i biznesową. To pozwoliło mi założyć 
własną firmę. Myślę, że teraz osoby 
niepełnosprawne są inaczej postrzega-
ne. Pracodawcy zaczynają rozumieć, że 
mogą być one tak samo efektywnymi 
pracownikami jak ludzie zdrowi. Poza 
tym otrzymujemy dodatkowe bonusy 
za prowadzenie działalności gospodar-
czej, mamy dofinansowanie do składek 
ZUS, które są blisko o połowę niższe 
niż w przypadku osób sprawnych. Mo-
żemy też dostać jednorazową dotację 
z urzędu pracy w wysokości nawet do 
70 tys. zł. To otwiera przed nami nowe 
możliwości — opowiada. 

Odkąd pojawiło się leczenie nusi-
nersenem, dużo się w jego życiu zmieni-
ło. Zaczął na wiele spraw patrzeć inaczej. 
O postępach w terapii mówi z zaangażo-
waniem: — Z początku byłbym szczęśli-
wy, gdyby lek chociaż zahamował cho-
robę. Moje życie już by się zmieniło, nie 
myślałbym, że będzie ze mną coraz go-
rzej i że czeka mnie tylko śmierć. Tym-
czasem nusinersen bardzo pozytywnie 
mnie zaskoczył. Potrafię już samodziel-
nie siedzieć, a umiejętność tę utraciłem 
ok. 12 lat temu. Dostrzegam bardzo 
widoczny postęp. Podczas badań funk-
cjonalnych w szpitalu przeprowadza-
nych przez rehabilitantów wyskoczyłem 
z wyniku 20 punktów na 36, przy czym 
każdy punkt przyznawany jest za jedną 
sprawność. Dla przykładu — podniesie-

nie ręki to jeden punkt, przełożenie jej 
z boku na bok drugi. Potrafię wykonać 
dużo więcej ćwiczeń, z którymi wcześ-
niej miałem trudności. Wzmocniły mi 
się plecy, lepiej mówię. Nawet praca przy 
komputerze mniej mnie męczy. Przed 
leczeniem podniesienie szklanki z her-
batą nie było dla mnie możliwe. Musia-
łem kogoś prosić, żeby mi tę szklankę 
podniósł, przytrzymał, żebym mógł się 
napić. Teraz radzę sobie sam. To jest 
cud. Przyznam się, że nie spodziewałem 
się aż takiego sukcesu. 

Jest pierwszą osobą w Polsce, któ-
rej podano lek podpotylicznie. Zwykle 
wykonuje się to w odcinku lędźwio-
wym, ale u niego po trzeciej dawce 
pojawiły się w tym miejscu zrosty 

i opuchlizna. Gdyby wówczas nie uda-
ło się znaleźć miejsca w potylicy, przez 
które można przeprowadzić punkcję, 
mógłby zostać wykluczony z programu 
lekowego. Na szczęście nie było takiej 
konieczności.

— Teraz, kiedy wiem, że moje życie 
nie ma tak krótkiego okresu ważności, 
planuję rozwój zawodowy. Chcę także 
powrócić do skoków spadochrono-
wych, z których musiałem zrezygnować 
ze względu na słabnące mięśnie szyi 
i tułowia. Dzięki terapii nusinersenem 
moje mięśnie powoli odzyskują utraco-
ną sprawność, a plany i marzenia nabra-
ły nowego wymiaru. Dlatego głęboko 
wierzę, że będzie jeszcze lepiej i że mi 
się uda — mówi. 

Łukasz Kufta (w środku).  
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ANGELIKA CHRAPKIEWICZ-GĄDEK – 39 LAT
Kiedy dowiedziała się, że już nigdy nie wstanie z wózka i nie będzie chodzić, zamiast się załamać i rozpaczać kupiła sobie czer-
wone szpilki. Takie, o jakich marzyła przez całe życie. Do tej pory ze względu na swoją niepełnosprawność mogła nosić tylko 
obuwie na płaskiej podeszwie, najlepiej ortopedyczne. Czerwone szpilki były dla niej symbolem — kobiecości i walki, którą 
miała przed sobą.

Angelika urodziła się zdrowa i sprawna. Siedziała, chodziła, bawiła się jak inne dzieci. Coś niedobrego zaczęło się z nią dziać, 
kiedy skończyła 3 lata. Przewracała się, potykała, chodziła na palcach. Stawała się coraz bardziej wiotka. Zaniepokojeni rodzice 
poszli z nią do lekarza, ale w Zakopanem, gdzie mieszkała, nie było specjalisty, który postawiłby diagnozę. Dopiero po 3 latach spe-
kulacji na temat jej zdrowia trafiła do Warszawy, gdzie usłyszała gorzkie słowa — SMA3. Był rok 1986, a ona miała 6 lat. Wówczas 
o rdzeniowym zaniku mięśni niewiele wiedziano, nie potrafiono go leczyć. Zalecano jedynie rehabilitację — codzienną, żmudną. 
Inne dzieci w tym czasie beztrosko biegały, bawiły się lalkami. Ona pracowała na swoją siłę fizyczną i psychiczną, bo choć każdego 
dnia słabło jej ciało, wzmacniał się charakter. Wózek pojawił się w jej życiu, kiedy miała 14 lat. Najpierw używała go na dalsze spa-
cery, z czasem zaczął towarzyszyć jej na co dzień.

Dziś to prawdziwa siłaczka. Zadbana, uśmiechnięta i mimo przeciwności losu kochająca życie. Jak mówi — takie, jakie ma. Opi-
suje je w swoich książkach. Pierwsza — „Zdobądź swój szczyt” to opowieść o budowaniu wewnętrznej siły i o spełnianiu marzeń 
pomimo wszystko. 

— Rok temu moim szczytem był nusinersen i jest nim nadal. Przede mną była długa droga, by dać z siebie wszystko, żeby lekar-
stwo zadziałało — wyznaje. 

Teraz pracuje nad drugą książką, w której próbuje odpowiedzieć na pytanie, jaka wartość ma dla niej największe znaczenie. 
A jest nią samo życie — być szczęśliwym i mieć swoje pasje. Angelika ma ich mnóstwo. Na tyle dużo, by zawstydzić niejednego 
zdrowego człowieka. Krucha kobieta o nieprzeciętnej urodzie podejmuje szalone wyzwania. Przyznaje jednak, że jej odwaga to 
tylko pozory. Tak naprawdę bardzo się boi, ale strach działa na nią mobilizująco. Na przekór niemu jest dzielna. Żeby udowodnić, 
że nie ma rzeczy niemożliwych. 

Kocha nurkowanie. Jest pierwszym w Polsce licencjonowanym nurkiem w systemie Handicapped SCUBA Association z rdze-
niowym zanikiem mięśni. Ma na swoim koncie ponad sto nurkowań. I to nie byle gdzie, bo w Morzu Czerwonym i Adriatyku. Przez 

wiele lat była prezesem Stowarzyszenia Nautica i sama organizowała wyprawy płetwonurkowe dla osób niepełnosprawnych. Jak 
opowiada, pod wodą odnajduje wolność.

Od kilku lat chodzi po górach, mimo lęku wysokości. Kocha je od dziecka. Zawsze czuła w sercu ból, że wspinaczka nie jest 
dla niej. A jednak przezwyciężyła strach, słabość fizyczną. Przed wyprawami w góry stara się redukować swoją wagę do 45 kg, aby 
towarzyszącej ekipie łatwiej było ją wnieść. W wyprawie na Kilimandżaro dotarła na wysokość 5200 m n.p.m., zdobyła też Rysy, 
Mnicha, Gerlach. Podczas śmiałych wyczynów towarzyszy jej mąż — strażak, tak jak ona kochający życie.

Ale pasje to nie wszystko. Angelika jest aktywna zawodowo. Jako ambasadorka jednego z biur podróży sprawdza oferty han-
dlowe pod kątem przystosowania obiektów dla osób niepełnosprawnych ruchowo. O podróżach wie sporo. Ukończyła turystykę, 
a doświadczenie zdobyła, pracując w biurze podróży. Przy okazji bierze udział w kampaniach reklamowych. Jest reprezentantką 
producenta wysokiej jakości aktywnych wózków. Została także zaproszona przez znaną markę odzieżową do kampanii „Jesteś ide-
alna, kiedy jesteś sobą”. Występuje jako prelegentka motywacyjna w szkołach, na uniwersytetach, podczas spotkań organizowanych 
przez firmy. Opowiada o sobie, o tym, co ją inspiruje, cieszy, daje siłę. Dodatkowo jest ekspertem w Urzędzie Marszałkowskim 
w Krakowie, gdzie udziela konsultacji na temat dostępności obiektów dla osób z niepełnosprawnością ruchową. 

Angelika jest wszędzie doceniana, ma na swoim koncie wiele nagród. Magazyn „Integracja” w wydaniu specjalnym „Lista Mocy” 
umieścił ją wśród 100 najbardziej wpływowych Polek i Polaków z niepełnosprawnością. Zdobyła tytuł honorowy Lady D. przyznawany 
przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej kobietom, które pomimo niepełnosprawności wnoszą istotny wkład w wiele dziedzin życia spo-
łecznego. Jest też Lodołamacz w kategorii prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz rozwijania przedsiębiorczości. I jeszcze 
jeden tytuł, bardzo ważny i osobisty, bo jego zdobycie wymagało ogromnej odwagi: finalistka I Wyborów Miss Polski na Wózku.

Do niedawna jej choroba nie dawała żadnych szans na wyzdrowienie ani nawet polepszenie. Dlatego starała się w pełni wyko-
rzystać czas, jaki pozostał jej do całkowitej utraty sprawności. Szybko, jak najszybciej, żeby zdążyć. Kiedy pojawił się lek, nabrała 
jeszcze większego apetytu na życie. Teraz nie musi się już tak spieszyć. Pojawiają się nowe nadzieje. 

— Nusinersen wywrócił moje życie do góry nogami. Dał mi nadzieję na większą perspektywę czasową, na to, że coraz więcej 
będę mogła zrobić. Dotychczas żyłam z myślą, że nie ma dla mnie nic oprócz ciągłej rehabilitacji. Dlatego kiedy pojawił się lek, 
przeżyłam szok. Płakałam ze wzruszenia przez tydzień. Zaczęłam czytać różne publikacje, wyniki pierwszych badań. Nawet nie 
marzyłam, że kiedykolwiek będzie on w moim zasięgu — wyznaje. 

Dziś jest już po sześciu dawkach nusinersenu. Każda kolejna przynosi nowe zmiany, przywraca jakąś dawno zapomnianą 
sprawność.
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— To jest niesamowite. Po leku zmienił się mój kom-
fort życia. Pewnych rzeczy już dawno nie robiłam, a teraz 
mogę. Zwiększyła się u mnie sprawność kończyn górnych, 
ruchy są bardziej płynne, szybsze. Mam lepszy chwyt rąk. 
Potrafię utrzymać kubek, zaczęłam otwierać butelki. Daw-
niej, kiedy przesiadałam się z łóżka na wózek, musiałam 
skupić na tym całą uwagę, a teraz robię to z łatwością. Za-
obserwowałam, że mniej się męczę. Mogę wykonać wię-
cej czynności i nie czuję zmęczenia. Przedtem musiałam 
w ciągu dnia często odpoczywać, a ok. 20.00 byłam już 
bardzo zmęczona. Kiedyś, gdy w galerii handlowej jecha-
łam z jednego końca do drugiego, zawsze w połowie drogi 
musiałam sobie zrobić przystanek, żeby odpocząć. Teraz 
bez problemu mogę przejechać na wózku dłuższe dystan-
se. Podnoszę cięższe rzeczy z ziemi. Odkąd pojawił się lek, 
wiele osób pyta mnie, kiedy wstanę z wózka. Zdaję sobie 
jednak sprawę, że ponieważ siedzę na wózku od 5 lat, kiedy 
całkowicie przestałam chodzić, bez obciążeń kończyn dol-
nych w organizmie zachodzą różne nieodwracalne zmiany, 
ogromne straty. W moim przypadku doszło już do osteo-
penii, czyli zwapnienia kości. Dlatego chcę podkreślić, że 
dla mnie już sam fakt, że choroba nie postępuje i z każdym 
dniem czuję się silniejsza, odkrywam nowe możliwości, 
to ogromny postęp. Moja jakość życia zdecydowanie się 
zmieniła — relacjonuje.

Jak spędza czas w pandemii? Inaczej niż zwykle. Wresz-
cie spokojnie, w domu, co ze względu na rozpierającą ją 
energię nie jest łatwe. Ostatnio często jeździ na specjalnym 
rowerze, przystosowanym dla osób z niepełnosprawnością 
ruchową, piecze chleby i snuje plany na przyszłość. Nawet 
bardzo odległą.

AGATA ROCZNIAK – 39 LAT
Dziewczyna z okładki. Hollywoodzki uśmiech. Typ Sharon Sto-
ne. Jak wiele młodych dziewczyn marzyła, by być podziwianą. 
Postanowiła podążać za marzeniami. Kiedy wysłała swoje zdję-
cie na ogłoszony przez jedną z wrocławskich gazet konkurs na 
twarz roku — bezkonkurencyjnie wygrała. Zdziwili się, kiedy 
przyjechała odebrać nagrodę na wózku… Były lata 90. i nieko-
niecznie potrafiono wówczas łamać stereotypy, dawać ludziom 
niepełnosprawnym szansę. Jej się udało. To był pierwszy krok do 
jej kariery. Fotografowie kochali jej fotogeniczną buzię, szczery 
uśmiech i radosne oczy. Wyglądała na taką szczęśliwą, kiedy czu-
ła się kobieca i atrakcyjna.

W 2006 r. Ewa Minge zaprosiła ją do współpracy. Wystąpiła 
na wybiegu w pięknej wieczorowej sukni, stając się ulubienicą 
projektantki i pierwszą w Polsce modelką na wózku. Modeling 
utorował jej drogę do zajęcia 3 lata temu pierwszego miejsca na 
prestiżowej „Liście mocy” wśród 100 najbardziej wpływowych 
Polek i Polaków z niepełnosprawnością w kategorii „Sztuka, 
moda, design”. 

Trudno wyobrazić sobie radość rodziców, którzy mieli już 
zdrowego dwuletniego chłopczyka, kiedy usłyszeli w szpitalu 
wiadomość, że urodziła im się córeczka i dostała 10 punktów 
w skali Apgar. Mimo że był to poród pośladkowy i Agacie nieco 
uszkodzono stawy biodrowe. Ta komplikacja trochę uśpiła czuj-
ność rodziców i lekarzy, kiedy zaczynała się poruszać i kołysać 
biodrami na prawo i lewo. Złożono to na karb poporodowych 
powikłań i założono specjalną szynę, która miała zapobiec ewen-
tualnym zwyrodnieniom nóg i stawów. Rodzice też regularnie 
wozili Agatę na rehabilitację, aby jak najszybciej mogła się pra-
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widłowo rozwijać. Cierpliwie czekali, aż będzie lepiej. Ale nie było. Wtedy też po raz pierwszy rehabilitantka zwróciła im uwagę, 
że coś nie tak dzieje się z ich dzieckiem, że za słabo rozwijają się u niej mięśnie. Zajęło trochę czasu, zanim postawiono diagnozę 
— SMA3. Miała wówczas ponad 2 lata. 

— Wtedy nie wykonywano badań genetycznych, ale były inne badania pozwalające na rozpoznanie choroby — drżący język, niepo-
jawiająca się masa mięśniowa, elektromiografia (EMG), czyli badanie napięcia mięśni i nerwów. Byłam małym dzieckiem, które potra-
fiło już samodzielnie siedzieć, chodzić. Tylko nieco słabiej od rówieśników. Inaczej też wstawałam z przysiadu — powoli wdrapując się 
rękoma po swoich nogach. Taki niby nieistotny szczegół, ale jak się okazuje, charakterystyczny dla tego typu choroby. Z czasem coraz 
szybciej się męczyłam, miałam coraz mniej sił i w końcu usiadłam na wózku. Jak się okazało — na zawsze — wspomina.

U Agaty choroba postępuje powoli. To dlatego, że się nie poddaje i cały czas walczy. Od dziecka rodzice nie stosowali wobec niej 
żadnej taryfy ulgowej. Powtarzali jej, że nie może unikać wysiłku, jeśli chce być jak najdłużej sprawna, że to ona ma los w swoich rę-
kach. Musiała sama wdrapywać się po schodach i nikt jej nie pomagał. Rodzice kazali jej jak najwięcej się ruszać. Dlatego od 7. roku 
życia regularnie pływa kilka razy w tygodniu i to różnymi stylami. Na każde zajęcia na basenie czeka z utęsknieniem, zwłaszcza 
że świetnie się po nich czuje. Kiedyś brała nawet udział w zawodach pływackich dla osób niepełnosprawnych i odnosiła sukcesy. 
Dzięki aktywności sportowej i rehabilitacji, mimo postępującej lordozy i skoliozy, uniknęła operacji kręgosłupa. 

Poza tym jej życie wygląda prawie tak samo jak zdrowej osoby. Agata ma rodzinę — męża i syna Kubusia. Z wykształcenia jest 
filozofem, ukończyła też finanse i bankowość, plus kilka innych studiów podyplomowych. Codziennie jeździ do pracy i sama prowadzi 
samochód. Z tą różnicą, że ktoś jednak musi pomóc jej do niego wsiąść i z niego wysiąść. Dlatego zawsze rano przychodzi do niej opie-
kunka, która pomaga jej w codziennych czynnościach. Pracuje w fundacji Polskiedzieci.org, która zajmuje się zmianą nawyków żywie-
niowych u najmłodszych. Odpowiada za pozyskiwanie środków finansowych na otwarcie w szkołach sklepików ze zdrową żywnością.

Mimo stałej pracy, rodziny, rehabilitacji i wypełnionego po brzegi grafiku znajduje czas na pomaganie innym w formie wolon-
tariatu. Do niedawna jeszcze przewodniczyła Społecznej Radzie Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych we Wrocławiu, gdzie 
sprawdzała, czy udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo w miejscach publicznych są funkcjonalne. Udziela się też 
w fundacji Ewy Minge „Black Butterflies”, która pomaga osobom przewlekle chorym na nowotwory.

Dodatkowo prowadzi również wykłady inspiracyjne. Opowiada słuchaczom o życiu, swoich doświadczeniach, pokonywaniu 
barier i łamaniu stereotypów, które tworzą ludzie. Mówi, że każdy ma w życiu chwile załamania, ale dzięki wierze w siebie można 
je pokonać.

Kiedy zapragnęła mieć dziecko, wraz z mężem bała się, czy będzie zdrowe. W Polsce żadna z kobiet chorych na SMA dotychczas 
nie zdecydowała się na ciążę. Na świecie było kilka takich przypadków, co było dla Agaty zachętą i dodawało jej odwagi. Najpierw 
jednak mąż poddał się badaniom genetycznym. Jeśli też miałby zmutowany gen SMN1, być może nie ryzykowaliby, bo prawdopo-
dobieństwo posiadania chorego dziecka wynosiłoby wówczas aż 25 proc. 

— Ciążę zniosłam bardzo dobrze, jak każda zdrowa kobieta. Mój ginekolog stwierdził, że nie ma do niej żadnych 
medycznych przeciwwskazań. Do końca siódmego miesiąca chodziłam do pracy, a do tygodnia przed porodem pły-
wałam. Przytyłam prawie 10 kg, czyli w moim przypadku bardzo dużo. 

Dziś już dziesięcioletni Kubuś to jej oczko w głowie. Codziennie zawozi go do szkoły, odrabia z nim lekcje, a wie-
czorem sprawdza, czy w pokoju ma porządek.

Co nusinersen zmienił w jej życiu? 
— Kiedy w 2016 r. nusinersen pojawił się w USA, rozbudził wśród nas wielkie nadzieje, chociaż pierwotna 

cena dyktowana przez producentów była powalająca i studziła nasze emocje. Cała społeczność SMA włączyła 
się w walkę o jego refundację. Organizowaliśmy wiele społecznych akcji. Wśród nich była kampania #Zbijszybę, 
gdzie wielu z nas robiło sobie zdjęcie i mówiło „mamy lek, ale on jest za szybą, jest niedostępny”. Wysyłaliśmy listy 
do polityków. Kiedy dowiedziałam się, że nam się udało i będzie refundacja, byłam przeszczęśliwa. Jestem już po 
czwartej dawce. Pierwszą miałam w lutym tego roku. Dwie pierwsze iniekcje odbyły się bez problemu. Podczas 
trzeciej chyba ośmiokrotnie wbijano się w mój kręgosłup, szukając odpowiedniej przestrzeni międzykręgowej. 
Byłam obolała po wkłuciu, ale zarówno ja, jak i lekarze byliśmy zdeterminowani, żeby się nie poddawać. Już od 
samego początku po podaniu leku odczuwałam drżenie nerwów, co było sygnałem, że nusinersen zaczyna działać. 
Od kiedy podjęłam leczenie, jestem bardziej wytrzymała, a moi opiekunowie widzą u mnie subtelne zmiany — to, 
że się nie kładę w ciągu dnia, by odpocząć, jak zwykłam to robić dotychczas, że mam siłę się uśmiechać i nie de-
nerwuję się, że jestem skostniała. W sprawności rąk nie czuję jeszcze różnicy, ale wierzę, że wkrótce to nastąpi. Na 
razie wzmocniły się moje mięśnie odpowiedzialne za utrzymywanie postawy ciała, mięśnie pleców, pośladków, 
czworogłowe ud, co pomaga mi w dłuższym staniu. 

Agata podczas terapii nusinersenem jeszcze więcej czasu poświęca na zajęcia sportowe i rehabilitację. Aby rozbu-
dować masę mięśniową, ustawiła w domu sprzęt rehabilitacyjny Pragma System, na którym regularnie ćwiczy. 

— Moim celem jest takie aktywowanie mięś ni, aby umożliwiły mi samodzielne siadanie i wstawanie. Żebym bez 
niczyjej pomocy mogła korzystać z toalety czy wsiąść i wysiąść z samochodu.

Ewa Minge nazwała ją „Miss uśmiechu”, gdyż Agata nigdy nie traci pogody ducha. Zapytana o to, jak mimo 
ciężkiej choroby jej się to udaje, odpowiada: — Pierwszym krokiem jest akceptacja swojego stanu. Ja się pogodziłam 
z moim losem. Poza tym zawsze otaczam się ludźmi, którzy są weseli, pomocni, motywujący i nie boją się mojej 
niepełnosprawności. Uważam, że szczęście jest w naszych rękach. Nie trzeba osiągać wielkich rzeczy, wystarczy zaak-
ceptować siebie i wychodzić szczęśliwym do drugiego człowieka. 
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ARTUR ROGALSKI – 34 LATA
Migdały jak skały, brokuły niczym drzewa. Wykonane z pro-
duktów spożywczych odległe, bajkowe pejzaże. Świat piękniej-
szy i lepszy od tego rzeczywistego. Dlatego lubi się do niego 
przenosić. Tak często, jak tylko może. Wypełnia myśli fantazyj-
nymi projektami i marzeniami, które pozwalają mu zapomnieć 
o chorobie. O tym, że może będzie jeszcze słabszy i straci kon-
trolę nad własnym ciałem. Podobnie jak inne osoby z SMA ma 
w sobie dużo chęci do życia. Często podróżuje, nie opuszcza 
dużych koncertów czy festiwali. Uwielbia restauracje, galerie 
handlowe. Mimo uwięzienia ciała w wózku inwalidzkim jest 
cały czas aktywny — głównie zawodowo.

Artur to podziwiany w branży reklamowej fotograf. Two-
rzy zdjęcia, reklamy, projekty graficzne dla największych firm 
w kraju. Wyreżyserowana przez niego telewizyjna kampania 
reklamowa została wyłoniona spośród 2 tys. projektów i otrzy-
mała główną nagrodę w amerykańskim konkursie. Robieniem 
zdjęć zajął się przypadkowo, kiedy wygrał jeden z konkursów 
fotograficznych zorganizowanych przez miejski dom kultury. 
Pomyślał wówczas, że może jest to sposób na życie. Z początku 
było trudno. Nie miał ani pieniędzy, ani sprawności w rękach. 
Jednak dla „zanikowców” nawet najtrudniejsze rzeczy z cza-
sem stają się proste. Artur jest najlepszym dowodem na to, że 
sztuka rodzi się w głowie. Fotografuje, choć nigdy nie potrafił 

utrzymać w rękach aparatu fotograficznego. Jego rękoma są 
ręce asystentki, które ściśle według jego poleceń, skrupulatnie 
pod jego dyktando formują kompozycje na makietach. Dla Ar-
tura wszystko musi być perfekcyjnie ułożone, przemyślane, nie 
ma miejsca na spontaniczność. Asystentka pęsetą układa każ-
de ziarenko, wiórek kokosowy. Dzień, dwa lub dłużej. Wszyst-
ko zależy od wielkości makiety i skomplikowania zdjęcia, które 
ma wykonać. Potem włącza sztuczne światło, bo studio, w któ-
rym pracuje, to zaadaptowany na potrzeby pracowni fotogra-
ficznej przydomowy garaż, który nie ma nawet okna.

Skąd pomysł, żeby tworzyć kulinarne pejzaże? — Na stu-
diach dostałem zadanie, żeby stworzyć zdjęcie na wzór obrazu 
jakiegoś artysty. Wykorzystałem obraz Giuseppe Arcimbolda, 
a kiedy moje zdjęcia opublikowałem w Internecie, szybko na-
stąpił odzew i pojawiło się zlecenie od jednej ze znanych firm 
produkujących przyprawy, która zamówiła u mnie serię zdjęć 
do kalendarza. I tak się zaczęła moja zawodowa kariera.

Jest artystą, który sprawia, że fotografowane jedzenie wy-
daje się jeszcze smaczniejsze i bardziej kuszące. Aby wyglądało 
jak najlepiej, stara się wykorzystać całą swoją wiedzę zaczerp-
niętą z Internetu i zdobytą metodą prób i błędów. Dlatego wa-
rzywa są blanszowane, mięso i ryby tylko lekko podgotowane 
i delikatnie opalone palnikiem. Sałata, żeby nie zwiędła, cały 

czas musi być spryskiwana wodą, a marchewka — cytryną. 
Sztuczek na zachowanie świeżości jest wiele i nie są dla niego 
żadną tajemnicą. Dlatego szybko został zauważony przez firmy 
produkujące artykuły spożywcze, ale nie tylko. Pracuje rów-
nież dla branży budowlanej, bankowej i beauty. Talent Artura 
został wielokrotnie doceniony podczas konkursów, a otrzyma-
ne nagrody pozwoliły mu na zakup pierwszego sprzętu foto-
graficznego, od którego wszystko się zaczęło. 

— Dla mnie najważniejsze jest to, żeby moje prace były 
skuteczne dla moich klientów, żeby dzięki nim odnieśli korzy-
ści finansowe. Wówczas, gdy będą zadowoleni z mojej pracy, 
wrócą do mnie i ponownie skorzystają z moich usług — opo-
wiada. 

Jego klienci często nie wiedzą, że jest osobą chorą. I to tak 
poważnie. Zresztą, nawet gdyby wiedzieli, nie miałoby to dla 
nich znaczenia. Wybierają jego prace, bo są niepowtarzalne, 
bezkonkurencyjne. Mają swój specyficzny klimat i charakter.

Rdzeniowy zanik mięśni często pojawia się w rodzinie nie-
spodziewanie. W przypadku Artura było inaczej. Najpierw za-
chorowała jego starsza o 2 lata siostra, u której przez długi czas, 
zanim postawiono diagnozę, podejrzewano różne schorzenia. 
Kiedy urodził się Artur, ustalenie, co mu dolega, poszło znacz-
nie szybciej. Lekarze stwierdzili, że podobnie jak jego siostra 
ma najcięższą postać choroby — SMA1. 

— Myślę, że jest to w pewnym sensie szczęście, że zachoro-
wałem jako dziecko, bo byłem do tej niepełnosprawności przy- [Fo
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zwyczajony. Nigdy też nie chodziłem, nie siedziałem bez 
oparcia. Nie znałem innego świata, co pozwoliło mi łatwo 
zaakceptować mój stan i się z nim pogodzić — opowiada. 

Choć w przypadku SMA niezbędna jest rehabilita-
cja, on już jako młody człowiek z niej zrezygnował. Być 
może nie trafił na odpowiedniego rehabilitanta, kogoś, 
kto umiejętnie poprowadzi go przez ciężką chorobę? Być 
może ćwiczenia były za trudne, co w przypadku SMA 
jeszcze bardziej chorego osłabia i w konsekwencji wyrzą-
dza więcej szkód niż korzyści? Zamiast rehabilitacji Ar-
tur pokonywał długie dystanse na wózku. Jeździł na nim 
z jednego końca miasta na drugi, wkładając wiele wysiłku, 
aby pokonać nierówności terenu czy wysokie krawężniki.

— Chciałem jak najwięcej czasu spędzać z kolegami 
— zjeść z nimi pizzę, posłuchać muzyki, napić się piwa. 
Nie w głowie była mi rehabilitacja. Jako nastolatek my-
ślałem raczej o dziewczynach, a nie o żmudnych ćwicze-
niach — wspomina.

Studiował na Wydziale Sztuk Pięknych i Projektowych 
w Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi. 
Ukończył kierunek artystyczna grafika komputerowa, co 
pozwoliło mu poznać fach i rozszerzyć twórcze horyzon-
ty. Jak wspomina, praca przy uczelnianym komputerze 
była dla niego nie lada wyzwaniem z powodu nieprzysto-
sowania miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnością 
ruchową. Miał też problemy ze sprawnością rąk i pisa-
niem. Dlatego na wykładach uważnie słuchał, kserował 
notatki, a potem już w domu realizował zadania.

Ostatnio prócz pracy żyje nadzieją. A dał mu ją nu-
sinersen. Lekarstwo, które pojawiło się niespodziewa-

nie i sprawiło, że jego życie nabrało innego wymiaru. 
Choć jak przyznaje, przy tak zaawansowanej chorobie 
nie liczy na cuda, na to, że będzie chodzić albo siedzieć 
samodzielnie. Zresztą, nigdy tych umiejętności nie po-
siadał. Najważniejsze dla niego jest, aby choroba nie 
postępowała, zatrzymała się, aby nie było gorzej. Artur 
przyjął już 10 dawek leku i widzi, że jest coraz lepiej. 
Dotąd punkcje przebiegały u niego bez skutków ubocz-
nych, były kompletnie bezbolesne i nie wymagały na-
wet znieczulenia miejscowego. Pierwsze dawki przyj-
mował w Belgii, kiedy jeszcze w Polsce nusinersen nie 
był refundowany. To, co zauważył u siebie po podjęciu 
leczenia, to zwiększenie siły głosu, wyraźniejsza mowa 
i ogólne wzmocnienie. Liczy na to, że dalsza poprawa 
jego stanu nastąpi niebawem. Zdaniem lekarzy z dodat-
kową rehabilitacją jest to możliwe. 

Skąd bierze siły, aby pokonywać przeciwności losu? 
Nauczył się, że należy mieć wygórowane dążenia, które 
motywują do życia i pracy.

— Kiedyś marzyłem o własnym kąciku do zdjęć stu-
dyjnych. Gdybym na tym poprzestał, pewnie już dalej 
bym się nie rozwijał. Spełnienie tego marzenia nauczyło 
mnie, że trzeba mierzyć wysoko. Staram się nie myśleć 
o chorobie i zostawiam ją na dalszym planie. Pomaga mi 
w tym praca, którą kocham i która wypełnia większość 
mojego życia.

Na pytanie, czego się boi, odpowiada żartobliwie: 
— Najbardziej na świecie to boję się pająków. Ale tak 
na serio to martwi mnie to, że może kiedyś przyjść taki 
dzień, w którym po prostu sobie nie poradzę.
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RADZIO TUROWSKI – 3,5 ROKU
Uwielbia rysować, bawić się samochodami, rakietami, wozami 
strażackimi. Jak każdy chłopiec w tym wieku. Kocha też pływa-
nie. Ostatnio poprosił rodziców o maskę do nurkowania z rur-
ką. W wodzie czuje się jak ryba. Najchętniej spędzałby w niej 
całe dnie i wykonywał przeróżne akrobacje. Tutaj ciało jest mu 
całkowicie posłuszne. Reaguje na wszystkie jego komendy.

Radzio bardzo dużo rozumie. Znacznie więcej niż inne 
dzieci w jego wieku. Piękniej od nich buduje zdania, logicz-
niej myśli. Już na tym etapie widać, że znakomicie rozwija się 
pod względem intelektualnym. Zadziwia otoczenie trafnymi 
uwagami i spostrzegawczością. Marzy, by w przyszłości zostać 
kierowcą wozu ratunkowego albo usiąść za sterami helikopte-
ra. Same ekstremalne zajęcia. Odważne pomysły, ciągle nowe. 
Kto wie, może kiedyś je zrealizuje? Zawsze jest taka nadzieja. 
Na razie jednak Radzio porusza się na Pantherze Micro long 
— małym, aktywnym wózku inwalidzkim dla dzieci.

Nic nie wskazywało na to, że urodzi się chore dziecko. 
Ciąża z Radziem przebiegała prawidłowo, choć przedłużyła 
się o dwa tygodnie. Lekarze mówili o zamartwicy urodzenio-
wej, co mylnie wyjaśniało, dlaczego w pewnym momencie 
zaczął się on rozwijać inaczej niż inne dzieci, i nieco uśpiło 
czujność wszystkich. Nie usiadł o czasie. Nie potrafił też pod-
nieść główki do siadu. Próbował raczkować, jednak bardziej 
przypominało to turlanie się i pełzanie. Nie zaczął też cho-
dzić, kiedy skończył rok. Z każdym dniem stawał się coraz 
słabszy. Gdy miał 10 miesięcy rodzice zaczęli się poważnie 
niepokoić i sygnalizować lekarzom, że coś niedobrego dzieje 
się z ich dzieckiem. 

— Specjaliści bardzo długo nas uspokajali. Mówili, że Ra-
dek ma czas, że kłopoty z poruszaniem się są spowodowane 
obniżonym napięciem mięśniowym, że wszystkiemu jest wi-
nien poród. Regularnie co 3 miesiące pojawialiśmy się u pani 
neurolog, która powtarzała, że nie ma powodu do obaw. Zale-
cała rehabilitację. My jednak nie odpuszczaliśmy i szukaliśmy 
dalej. Trafiliśmy do pani genetyk, która również nie miała żad-
nych podejrzeń i zapewniała, że z czasem będzie lepiej. Tym-
czasem poprawa nie następowała. Dopiero po dwóch miesią-
cach skierowano Radzia na specjalistyczne badania genetyczne 
i rezonans magnetyczny. Po 3 tygodniach przyszła szokująca 
diagnoza, której absolutnie się nie spodziewaliśmy. Był płacz 
i łzy, ale trzeba było działać i szybko dziecko rehabilitować. 
Szukanie przyczyny choroby zajęło lekarzom 8 miesięcy. Gdy-
by przeprowadzano badania przesiewowe noworodków pod 
kątem SMA, wiedzielibyśmy o chorobie o wiele wcześniej. 
Gdyby już wtedy był dostępny lek, być może Radek zachował-
by sprawność, miałby szansę, aby jego życie wyglądało inaczej 
— opowiada Anna Turowska, mama Radzia.

W czasie, gdy jeszcze lekarze szukali diagnozy, pani Anna 
ponownie zaszła w ciążę, tym razem bliźniaczą. Kiedy już wie-
działa, że jej synek choruje na SMA2, miała jeszcze 3 miesiące 
do porodu. Jak wspomina, ostatni trymestr ciąży był dla niej 
koszmarem. Wiadomo było, że oboje z mężem są nosiciela-
mi genu SMN1 odpowiedzialnego za pojawienie się choroby. 
Prawdopodobieństwo urodzenia kolejnych chorych dzie-
ci wynosiło 25 proc. Zamiast cieszyć się z mających się nie-
bawem pojawić na świecie córeczek, zamartwiała się, czy jej 
dziewczynki urodzą się zdrowe i sprawne. Czy może podobnie 

jak ich braciszek będą musiały całe życie walczyć z ciężką i po-
stępującą chorobą. 

Lekarze zaproponowali jej amniopunkcję, żeby się upew-
nić, czy dzieci są zdrowe, jednak odmówiła ze względu na zbyt 
duże ryzyko uszkodzenia płodów podczas badania. Pozostało 
jej jedynie czekanie i nadzieja, że tym razem będzie inaczej, że 
los okaże się łaskawszy.

Bliźniaczki Marta i Julia urodziły się zdrowe. Są jednak 
nosicielkami genu SMN1 odpowiedzialnego za rozwój rdze-
niowego zaniku mięśni. W przyszłości, kiedy zdecydują się na 
dzieci, będą musiały mieć to na uwadze. Dziś mają już 2 lata 
i rozwijają się prawidłowo. Od samego początku było widać, 
że inaczej niż braciszek się ruszały, głośniej krzyczały, gestyku-
lowały. Ich ciała były zbite, silniejsze. Mały Radzio też chciał-
by tak jak siostry biegać, chodzić po schodach. Rozumie jed-
nak, że jest chory, że w jego przypadku jest inaczej, że musi 
poczekać. Czasami jest smutny, bo chciałby móc robić więcej, 
poruszać się sprawniej. Wtedy rodzice mu powtarzają, że jeśli 
będzie ćwiczył i przyjmował lekarstwo, to mu się uda. Dlatego 
Radzio ćwiczy 4 razy w tygodniu z rehabilitantami i dodatko-
wo w domu pod okiem rodziców, którzy kilka razy dziennie 
starannie masują jego ciałko i rozciągają mięśnie. 

W tej rodzinie, podobnie jak w wielu innych rodzinach 
z SMA, nikt o tej chorobie nie słyszał. Całe pokolenia wstecz 
nie ma śladu po rdzeniowym zaniku mięśni, żadnej wzmian-
ki. Los, dziwny traf, wybrał właśnie Radzia. To jemu przyszło 
zmierzyć się z ciężką, nieuleczalną chorobą, która miała skazać 
go na stopniowy, postępujący zanik mięśni i w konsekwencji 
całkowitą utratę sprawności. Na szczęście stało się inaczej. Po-
jawił się lek — nusinersen, a wkrótce także jego refundacja. To 
jak wygrany los na loterii i szansa dla Radzia i innych chorych, 
że będzie lepiej. 

— Praktycznie zaraz po rozpoczęciu przez rząd refunda-
cji nusinersenu nasz syn rozpoczął leczenie. Już po pierwszej 
dawce przestał być taki wiotki, lejący. To było zupełnie inne 
dziecko. Twarde, umięśnione, zbite. I to zostało. Widać, że od-
zyskuje kontrolę nad własnym ciałem. Teraz jest już po siód-
mej dawce i po każdej staje się zdecydowanie silniejszy i spraw-
niejszy. Postęp jest powolny, ale jest coraz bardziej zauważalny. 
Radkowi zdecydowanie wzmocniły się mięśnie, zwłaszcza 
obręczy barkowej. Posadzony na podłodze samodzielnie sie-
dzi, utrzymuje też główkę, czego wcześniej nigdy nie potrafił. 
Obraca się wokoło własnej osi, odważniej sięga po dalej leżące 
zabawki. Przedtem lewa ręka była zdecydowanie słabsza, teraz 
siłą dorównuje prawej. Radzio potrafi sam jeść, samodzielnie 
porusza się po domu na jeździku dla małych dzieci. Jeszcze pół 
roku temu trzeba go było podczas jazdy asekurować, ponieważ 
kręgosłup nie mógł utrzymać ciała w pionie. Zdajemy sobie 
sprawę, że jego sprawność nigdy nie będzie taka jak u zdro-
wych dzieci, ale i tak bardzo się cieszymy z coraz większych 
postępów — komentuje mama Radzia. 

Rodzice chłopca wiedzą, że zabrakło zaledwie kilku mie-
sięcy, aby ich dziecko było całkowicie sprawne. Gdyby diag-
noza była szybsza, gdyby lek został podany wcześniej, gdyby 
3,5 roku temu była refundacja. Ale nie było. Nie mają jednak 
żalu do losu, pretensji. Cieszą się, że mieli tak wiele szczęścia, 
że lek się pojawił i dał ich dziecku szansę na sprawniejsze życie.
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JÓZIO I TERESKA GRZYBOWSCY  
– 5,5 ROKU I 3,5 ROKU

Szczęśliwa, pogodna rodzina 2 + 3 — rodzice i troje maluchów. Najstarszy Józio ma 5,5 roku i podobnie jak jego młodsza o dwa 
lata siostra Tereska choruje na SMA3. Najmłodszy, 7-miesięczny Tadeusz jest zdrowy. Józio i Tereska przyjmują nusinersen, ale roz-
poczęli leczenie na różnych etapach choroby. Józio — kiedy już pojawiły się u niego objawy, w drugim roku życia. Tereska, u której 
wcześniej zdiagnozowano SMA, już w drugim miesiącu życia. Dziś dziewczynka biega, tańczy, wszędzie jej pełno, jest całkowicie 
sprawna, nawet nie wymaga rehabilitacji. Józio porusza się na wózku…

Ta sama choroba, ten sam typ SMA, różna sprawność ruchowa. Wszystko dlatego, że Józiowi lek podano, kiedy choroba poczy-
niła już w organizmie pierwsze szkody, mimo że chłopiec był jeszcze malutki. Trudno było jednak przewidzieć chorobę, bo jeszcze 
5 lat temu nikt w tej rodzinie nie słyszał o SMA, nawet mama, która jest terapeutą i na co dzień ma do czynienia m.in. z dziećmi 
z porażeniem mózgowym i autyzmem.

Józio przez pierwszy rok życia rozwijał się jak każde zdrowe dziecko. Siedział, raczkował, zaczął stawiać pierwsze kroki. Jednak 
nie biegał. To było dla rodziców sygnałem ostrzegawczym, że nie wszystko przebiega właściwie. Początkowo lekarze ich uspokajali, 
mówili, że syn ma taki temperament, że potrzebuje więcej czasu, że pewnego dnia zaskoczy. Tymczasem chłopiec stawał się coraz 
słabszy, częściej się przewracał, przestał chodzić, tracił zdobyte wcześniej umiejętności ruchowe. Neurolog, do którego trafili dość 
szybko, przekazał im druzgocącą diagnozę. 

— Ten pierwszy moment był bardzo trudny. Trzeba było się zmierzyć z wyobrażeniami o swoim życiu. Pogodzić z tym, że 
dziecko nie zagra z tatą w piłkę, nie pojedzie z nim na wyprawę do lasu, na biwak, że będzie inaczej. Czasem pojawiały się pytania: 
dlaczego właśnie my? — opowiada mama Józia, Iga Grzybowska.

Rodzice postanowili nie rozpaczać, wziąć się w garść, a przede wszystkim jak najszybciej rozpocząć rehabilitację. Spodziewali 
się już drugiego dziecka i nie chcieli na nie przelewać swoich smutków. W tym czasie pojawiło się światełko nadziei — ze świata 
zaczęły dochodzić wieści, że jest lek. Wprawdzie bardzo drogi, niedostępny, jeszcze wtedy nierefundowany, jednak czasem warto 
wierzyć w cuda. 

U Tereski badania genetyczne wykonano zaraz po urodzeniu — potwierdzono SMA. Dziewczynka miała dużo szczęścia, bo 
udało się ją włączyć do leczenia w rzymskim szpitalu Bambino Gesù, który prowadził badania kliniczne na dzieciach bezobjawo-
wych. Wcześnie podany lek, zanim pojawiły się objawy choroby, zahamował jej rozwój. Przed Józiem jeszcze trochę pracy.

Kolejnym wyzwaniem, któremu rodzina razem z całą społecznością SMA musiała stawić czoło, było wsparcie działań w kie-
runku refundacji. Dla wielu pacjentów z SMA dostęp do leczenia oznaczał być albo nie być. Tak wspomina tamten okres mama 
Józia i Tereski: — Byliśmy na spotkaniu u ówczesnego ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Nasza Tereska była pierwszym 

dzieckiem bezobjawowym, które zobaczył. Był poruszony tym, że lek podany szybko ratuje dzieci nie tylko od niepełnosprawności, 
ale także od rehabilitacji. Kiedy minister zobaczył Józia, który wprawdzie porusza się na wózku, ale bardzo się wzmocnił po podaniu 
leku, powiedział: „refundujemy!”. To był dla nas wszystkich wielki przełom, wzruszenie. Ta decyzja bardzo ucieszyła całą społecz-
ność SMA, a my mogliśmy wreszcie przenieść leczenie naszych dzieci do Polski. 

Wcześniej Józio nie potrafił już samodzielnie chodzić i stać. Jego mięśnie stawały się coraz słabsze, z każdym dniem trudniej było 
mu raczkować. Po 10 dawkach, które ma już za sobą, wyraźnie odzyskuje siły i nie męczy się tak jak dawniej. Ma prosty kręgosłup, 
silniejsze ręce, mięśnie miednicy. Nogi nie są już takie wiotkie, potrafi je coraz wyżej unosić. Znowu raczkuje, staje, robi kilka kro-
ków przy meblach. Ma siłę, by chodzić przez dłuższy okres w ortezach. Sam korzysta z toalety, ubiera się, zakłada buty. Potrafi bez 
niczyjej pomocy poruszać się na wózku aktywnym podczas długich spacerów, nawet przez kilka godzin. Ma bardzo dobrze rozwi-
niętą małą motorykę, dzięki czemu dobrze pisze, koloruje. Lekarze mówią, że choroba zabrała chłopcu ok. 30 proc. funkcjonowania, 
ale że pomału, cyklicznie będzie wracać do sprawności. 

Józio jest spokojnym, mądrym chłopcem, uwielbia układać klocki lego, bawić się dinozaurami i marzyć o kosmosie. 
Na co dzień chodzi do przedszkola integracyjnego. Spędza czas z innymi dziećmi, uczestniczy we wspólnych zajęciach 
ruchowych, jeździ na wycieczki, występuje w przedstawieniach. Nigdy nie narzeka. Doskonale radzi sobie ze swoją nie-
pełnosprawnością. Inne dzieci w przedszkolu bardzo go kochają i troszczą się o niego, podają mu przedmioty, których 
nie może dosięgnąć. Wiele godzin w tygodniu zajmuje chłopcu rehabilitacja. Codziennie przychodzi do niego rehabili-
tantka, która go masuje, rozciąga jego mięśnie. Józio dzielnie ćwiczy, bo jak mówi, bardzo chciałby kiedyś zagrać w piłkę 
z młodszym braciszkiem.

Rodzice starają się wypełniać dzieciom wolny czas jak najlepiej. Zabierają je na wycieczki w góry, na basen, na spacery po lesie, 
wyjeżdżają wspólnie za granicę. Uczą miłości do rodziny, życia. Ale też tego, że nie ma wobec nich żadnej taryfy ulgowej, że każ-
dy ma swoje obowiązki. — Dzieci z niepełnosprawnością często potrafią wykorzystać ją na swoją korzyść. Czasami Józio próbuje 
wykręcić się od obowiązków, choćby sprzątania, za którym nie przepada. Staramy się tak go wychowywać, żeby nie był dzieckiem 
rozpieszczonym, roszczeniowym. Żeby był przygotowany na różne życiowe sytuacje, sam sobie radził, potrafił pójść do sklepu, 
zapłacić za bułki — mówią. 

Iga Grzybowska na pytanie o receptę na szczęście odpowiada: — Trzeba się cieszyć chwilą, żeby życie nie przeciekło nam przez 
palce. Tym, co daje nam największą siłę, jest rodzina — to że możemy być razem, że się kochamy, wspieramy. Jesteśmy też wdzięczni 
za to, że jest lek, a SMA przestał być dla chorych wyrokiem. 
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