
SMA gyógykezelés – összehasonlító áttekintés az elfogadott és a fejlesztés alatt álló gyógyszerekről.  

Az SMA gyógyászati beavatkozásainak céljai: 

1) SMN fehérje csökkenés az SMN1 gén törlődése vagy mutációja miatt. Növeli az SMN fehérjét.  

* Stratégia: Működőképes SMN1 gén előállítása. Mechanizmus: Génhelyettesítés vírusvektor 

használatával, hogy az SMN1 gén eljusson a sejtekhez. Terápia: AVXS-101 

* Stratégia: Növelni az SMN mRNA-t és fehérjét az SMN2 génből. Mechanizmus: Módosítani az SMN 

mRNA összekapcsolódását, hogy növeljük a működőképes SMN fehérje mennyiségét. Terápia: 

SPINRAZA, RG7916, branaplam. 

2) Motoros neuronok vesztése. SMN független.  

Stratégia: Megakadályozni a motoros neuronok elhalását. Mechanizmus: Fenntartani a mitokondria 

épségét a neuronokban. Terápia: olesoxime 

3) Izomgyengeség / atrófia. SMN független. 

Stratégia: Növelni az izomerőt és az állóképességet. Mechanizmus: Gyors vázizomzat troponin 

aktivátor erősíti az izom reagálást az idegek felé. Terápia: CK-2127107 
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Gyógyszer Klinikai biztonsági profil 

AVXS-101 
(AveXis) 

SMA I típusú betegeknél az I fázis kutatásainak eredményei szerint az AVXS-101-et jól 
tolerálják, kedvező biztonsági profillal.  

Spinraza 
(Biogen) 

Az 1-3 fázisú klinikai kísérletek során a Spinraza kedvező biztonsági profilt mutatott. 
További biztonsági információkért lásd a Spinraza kezeléssel kapcsolatos 
információkat.  

RG7916 
(Roche) 

Klinikai tanulmányok alátámasztják, hogy az RG7916 jól tolerálható és 
biztonságosnak bizonyul mind az egészséges, mind az SMA betegek körében 
valamennyi vizsgált dózis esetében.  

branaplam 
(Novartis) 

Jelenleg folyamatban van a branaplam biztonsági tesztelése, 1-2  fázisú, SMA I 
betegek körében.  

olesoxime 
(Roche) 

2. fázisú klinikai vizsgálatokban SMA 2 és nem-ambuláns SMA 3 betegek körében az 
olesoxime-t biztonságosnak találták a vizsgált dózisokban.  

CK-2127107 
(Cytokinetics) 

5 darab 1-es fázisú tanulmány zajlott le eddig, nem merült fel biztonsági probléma az 
egészséges páciensekben.  

Gyógyszer Kutatásban részt vett betegek és a fejlettségi státusz 

AVXS-101 
(AveXis) 

1. fázisú tanulmány az SMA I-es típusú betegek körében folyamatban van; tervezik, 
hogy elkezdik a gerincbe adandó kezelést II típus esetében és egy fontos kísérletet 
intravénásan az I-es típusúak körében. Némely páciens lehet, hogy nem alkalmas a 
géntranszfer terápiára az AAV9 vírusra korábban meglevő antitestek miatt.  

Spinraza 
(Biogen) 

Minden típusú SMA beteg esetében jóváhagyva az USA-ba, EU-ban, Japánban és 
Kanadában ál-kontrollált kísérletet követően. Kiterjesztett hozzáférési program az I-
es típusú páciensek számára elérhető.  

RG7916 
(Roche) 

Jelenleg 2. fázisú tesztelés folyik, I, II és III típusú páciensek körében. 

branaplam 
(Novartis) 

Jelenleg 1-2. fázisú tesztelés folyik, I típusú páciensek körében. 

olesoxime 
(Roche) 

2. fázisú kísérletek a II és III típusú betegeknél befejezve.  

CK-2127107 
(Cytokinetics) 

Jelenleg 2. fázisú tesztelés folyik, II, III és IV típusú páciensek körében.  

 

Szójegyzék 

SMN növelés: Gyógyszerek, amelyek úgy hatnak, hogy emelik az SMN fehérje szintet. Az SMA-t az 

SMN fehérje csökkent szintje okozza.  

SMN független: Olyan gyógyszerek, amelyek nem emelik az SMN szintjét.  

SMN génhelyettesítés: Az AVXS-101 olyan, nem patogén adeno-társult vírus (AAV9), amely 

tartalmazza az SMN1 transzgént. A vírust úgy tervezték meg, hogy el tudja juttatni a gént a sejtekhez 

és lényeges, hosszú távú SMN termelést biztosítson.  

SMN2 összekapcsoló módosítás: Spinraza, RG7916 és branaplam mind módosítja az SMN2 RNA 

összekapcsolódását fokozva az exon 7 beékelődését és így lehet nyerni működőképes SMN fehérjét 

az SMN2 gén másolatából.  

Neuro védelem: A neurovédők idegi sérülés vagy gyengülés ellen nyújtanak védelmet. Az olesoxime 

neurovédő. Mechanizmusa nem teljesen megértett, de valószínűleg a mitokondriális fehérjékre hat 



oly módon, hogy megakadályozza a mitokondriális membrán túlzott áteresztőképességét. Az 

olesoxime nem emeli az SMN szintet.  

Izomaktivátor: A CK-2127107 egy gyors vázizomzat troponin aktivátor (FSTA), amely kiterjeszti 

bizonyos izomrostok reagálását a motoros neuron input reakciójában. A CK-2127107 nem emeli az 

SMN szintet. 

IV, Intravénás: Gyógyszer beadása vénán keresztül.  

Gerincbe adott gyógyszer: Olyan gyógyszer, amit a gerincvelői folyadékba adnak be injekció 

formájában. Mellékhatásként jelentkezhet fej- és hátfájás, múló vagy állandó gerincvelői 

folyadékszivárgás. Egyes esetekben gerincferdülés akadályozhatja a gyógyszer beadásának 

sikerességét, és ilyenkor speciális módszerre van szükség az eljárás során. Intravénás, inhalációs vagy 

helyi érzéstelenítés rutinszerűen alkalmazott csigolya felszúrások esetén, a beavatkozást kórházban 

vagy klinikán végzik. Az ASO-knak (lásd alább) nehéz belekerülniük a központi idegrendszerbe (CNS) 

ahol a motoros neuronok vannak.  

ASO: Az antisense oligonukleotid egy rövid nukleinsav polimer (általában 25 vagy kevesebb 

nukleotid), amely a specifikus RNS szekvenciát hozzáköti a cél génhez. Az ASO-kat kémiai szintézis 

során állítják elő.  

Kis molekula: A kis molekula egy alacsony molekuláris súlyú organikus összetevő, amely összekötheti 

és megváltoztathatja a fehérjék, DNS vagy RNS aktivitását vagy funkcióját. A legtöbb gyógyszer kis 

molekulákból áll. A kis molekulákat kémiai szintézis során állítják elő.  

Szervezeti: Azt jelenti, hogy a gyógyszer az egész testben eloszlik, beleértve a központi idegrendszert 

is, és nem korlátozódik egy szervre. Az RG7916, branaplam, olesoxime, AVXS-101 és CK-2127107 

egyaránt szervezeti eloszlásúak.  

Csak CNS (központi idegrendszer): A gyógyszer főleg a központi idegrendszerben oszlik szét (agy és 

gerincvelő). Ilyen gyógyszer a Spinraza.  

 


