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 Спінальна м’язова атрофія: 
реальна терапевтична можливість порятунку

Знання новітніх даних щодо клінічних особливостей та шляхів порятунку 
пацієнтів зі спінальною м’язовою атрофією (СМА) в контексті сьогодення 
є одним із базових для лікаря будь-якої спеціальності. Адже клініцист 
має можливість призначити ефективне лікування, доступне для пацієнта 
та його родини, яке кардинально змінює перебіг захворювання, що раніше 
вважалося летальним.

 СМА –  рідкісне прогресуюче нервово- 

м’язове захворювання, яке виникає внаслі-

док мутації в гені виживання мотонейронів 

(SMN1), що призводить до недостатнього рів-

ня продукції білка SMN (Mercuri et al., 2012). 

У нормі ген SMN1 відповідає за синтез білка 

SMN, проте в пацієнтів зі СМА він не здат-

ний виконувати цю функцію. Частково синтез 

білка SMN може бути забезпечений завдяки 

існуванню гена SMN2, який синтезує трохи 

інший варіант білка, що є дуже нестабільним 

(у нормі його максимальна частка становить 

~10%), який не здатний задовольнити потре-

би організму (Bowerman et al., 2017; Артемен-

ко та співавт., 2018; Nery et al., 2019; Mercuri 

et al., 2018).

Загалом SMN експресується у всіх евкаріо-

тичних клітинах і наявний як у ядрі, так і цито-

плазмі. SMN бере участь у низці базових клі-

тинних процесів (Simone et al., 2016; Singh et al., 

2017; Flávia, 2019):

• підтримання гомеостазу клітинного сере-

довища;

• процесинг РНК, включно зі збіркою рибо-

нуклепротеїну, сплайсингом, транскрипцією 

і транспортом матричної РНК (мРНК);

• виживання клітин.

Знижений рівень білка SMN у центральній 

нервовій системі та периферичних тканинах 

відіграє ключову роль у патогенезі СМА. Клі-

нічна картина СМА включає ураження низки 

систем організму, таких як:

1. Нервова – порушення керування сома-

тичною мускулатурою.

2. М’язова – «первинна» слабкість тканини 

м’язів, вроджені аномалії, сколіоз.

3. Респіраторна – слабкість дихальних м’я-

зів, дихальна недостатність.

4. Ниркова – порушення функції нирок, 

нефрокальциноз та фіб роз, полікістоз нирок.

5. Репродуктивна – гіпофункція яєчок, без-

пліддя.

6. Судинна –  дистальні некрози пальців (Belter 

et al., 2018; Bowerman et al., 2017; Nery et al., 2019).

7. Серцева – аритмія, брадиаритмія, кардіо-

міопатія, затримка та дефекти розвитку серце-

вого м’яза (Butchbach et al., 2016; Markowitz 

et al., 2012; Zaworski et al., 2016).

8. Кісткова –  дегенерація міжхребцевих дис-

ків, зниження мінеральної щільності кісток та пе-

реломи, оскільки білок SMN взаємодіє з факто-

ром стимуляції остеобластів (Jain et al., 2019).

9. Імунна –  рівень білка SMN знижений 

у периферичних мононуклеарах і фібробластах 

(Zaworski et al., 2016).

10. Травна –  порушення функції ковтання; 

гастроезофагеальна рефлюксна хвороба; стеатоз 

печінки; підвищена схильність до дисліпідемії; 

панкреатит, аномалії острівцевих клітин: пору-

шення толерантності до глюкози та цукровий 

діабет; порушення вегетативної іннервації глад-

кої мускулатури кишечника; порушення мо-

торики шлунково-кишкового тракту, затримка 

евакуації шлункового вмісту; хронічна судинна 

недостатність кишечника, закреп (Lipnick et al., 

2019; Abati et al., 2020; Farrar et al., 2017).

СМА класифікують на п’ять підтипів (від 0 

до 4: менше число вказує на більшу тяжкість), 

які визначаються відповідно до досягнутої мак-

симальної моторної функції та віку появи симп-

томів (Mercuri et al., 2012; Yeo et al., 2020). СМА 

1-го типу характеризується симптомокомплексом 

млявої дитини, порушенням ковтання, недостат-

ністю кашльового поштовху, внаслідок чого ви-

никають респіраторні інфекції. Наявність про-

гресуючої дихальної недостатності призводить 

до необхідності застосування апаратів штучної 

вентиляції легень до 12-місячного віку  (Finkel 

et al., 2014). Без респіраторної підтримки очікува-

на тривалість життя складає два роки (De Sanctis 

et al., 2016; Finkel et al., 2014; Kolb et al., 2017).

На сьогодні в Україні зареєстровано два лі-

карські засоби для фармакотерапії СМА: нусі-

нерсен і рисдиплам. Також у світі для лікуван-

ня СМА існує онасемноген абепарвовек, який 

не зареєстровано в Україні.

Нусінерсен –  синтетичний одноланцюговий 

оліго дезоксинуклеотид, SMN2-орієнтований 

антисмисловий (антисенс) препарат для інтра-

текального введення, зас тосовуваний у дорослих 

і дітей (FDA, 2016). Онасемноген абепарвовек –  

препарат генно-трансферної терапії на базі віру-

сного вектора для внутрішньовенного введення 

пацієнтам віком до двох років із біалельною му-

тацією в гені SMN1, за наявності до 3 копій гена 

SMN2 включно (FDA, 2019).

Рисдиплам був схвалений для лікування 

пацієнтів віком від 2 місяців зі СМА (FDA, 

2020). Препарат застосовують у формі рідини 

для перорального введення; діюча речовина 

вибірково зв’язується з транскриптами діля-

нок 7 екзону та інтрону пре-мРНК гена SMN2 

(Sivaramakrishnan et al., 2017). Рисдиплам сприяє 

включенню включенню кодуючої послідовності 

екзону 7 у транскрипт мРНК, результатом чого 

є збільшення експресії повноцінної за довжиною 

мРНК і, відповідно, підвищення вмісту функціо-

нального білка SMN (Ratni et al., 2018).

Загалом наявні чотири дослід жен ня ефек-

тивності та безпеки рисдипламу:

• FIREFISH (Study to Investigate Safety, 

Tolerability, Pharmacokinetics, Pharmacodynamics 

and Efficacy of Risdiplam in Infants With Type1 

SMA): СМА 1-го типу, немовлята віком 1-7 мі-

сяців (І частина, n=21 –  завершена, ІІ частина, 

n=41 –  триває);

• SUNFISH (Study to Investigate the Safety, 

Tolerability, Pharmacokinetics, Pharmacodynamics 

and Efficacy of Risdiplam in Type 2 and 3 SMA 

Participants): СМА 2-го і 3-го типів, діти і мо-

лоді люди віком 2-25 років із використанням 

плацебо- контролю (І частина, n=51 – вже за-

вершена, ІІ частина, n=180 – ще триває);

• JEWELFISH (Study of Risdiplam in Adult and 

Pediatric Participants With SMA): СМА 1, 2 і 3-го 

типів, діти і дорослі віком 6 місяців –  60 років, па-

цієнти після попередньої терапії (n=180 –  триває);

• RAINBOWFISH (Study of Risdiplam in 

In  fants With Genetically Diagnosed and Pre-

symptomatic SMA): пресимптоматична СМА, 

від народ жен ня до 6 тижнів (n=25 –  триває).

Дослід жен ня FIREFISH
Матеріали та критерії 
включення/виключення

За дизайном І частина FIREFISH –  відкрите 

двоетапне багатоцентрове дослід жен ня рисди-

пламу в 21 немовляти віком від 1 до 7 місяців 

із симптоматичною, генетично підтвердженою 

5q-автосомно-рецесивною СМА 1-го типу 

та двома копіями SMN2. Критерії виключення: 

застосування в анамнезі препаратів етіопато-

генетичної терапії СМА.

Режим дозування: пероральний прийом 

(або череззондове введення) рисдипламу зі збіль-

шенням дози (пошук дозування): початкова 

доза –  0,00106 мг/кг один раз на добу, надалі –  

0,0106; 0,04; 0,08; 0,2 і 0,25 мг/кг один раз на добу; 

ескалація дози базувалася на регулярному пе-

регляді фармакокінетичних показників та да-

них щодо безпеки з подальшим корегуванням 

дози для досягнення визначеного протоколом 

цільового рівня (середня площа під кривою 

залежності концентрації рисдипламу в плазмі 

крові від часу протягом 24 год у стабільному 

стані) 700 нг × год/мл у когорті низької дози 

та 2000 нг × год/мл –  високої.

ІІ частина дослід жен ня (підтверджувальна) – 

визначення ефективності та безпеки дози, об-

раної в І частині.

Результати
Дозування. Остаточні дози, визначені мето-

дом ескалації, становили 0,08 мг/кг один раз 

на добу в когорті низької дози і 0,2 мг/кг один 

раз на добу –  високої. Когорта низької дози 

включала четверо немовлят: троє отримували 

препарат у низькій дозі принаймні за 12 місяців 

до її збільшення до високої та ще одне –  низь-

ку дозу, але було виключене з дослід жен ня 

на 19-й день у зв’язку з початком паліативної 

допомоги через прогресування захворювання. 

П’яте немовля померло від ускладнень, пов’я-

заних із хворобою, приблизно через три тижні 

після зарахування у дослід жен ня і до запла-

нованого збільшення дози. Тому дозу для чет-

вертого немовляти було підвищено приблизно 

через 2,5 місяці лікування. Четверте немовля 

і всі згодом зараховані складали когорту високої 

дози (17 немовлят).

Демографічні та клінічні характеристики 

пацієнтів на базовому рівні. Віковий діапазон 

немовлят у дебюті захворювання становив від 

28 днів (0,9 місяця) до трьох місяців. Середній 

вік немовлят при зарахуванні –  6,7 місяця (діа-

пазон –  3,3-6,9 місяця). 

А.В. Шатілло

Рис. 1. І частина FIREFISH: результати застосування препарату Еврісді (рисдиплам) 
протягом 12 місяців

Примітки: * Дитина жива без постійної вентиляції (тобто відсутність трахеостомії або BiPAP 16 год на день безперервно 
протягом >3 тижнів або безперервної інтубації >3 тижнів, за відсутності або після одужання від гострої оборотної події). 

Адаптовано за G. Baranello et al., 2019
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Рис. 2. І частина FIREFISH: постійне зростання моторних навичок між 12-м і 24-м міс. (HINE-2) на тлі лікування рисдипламом
Адаптовано за L. Servais et al., 2020
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Медіанна базова оцінка за тестом дитячої лі-

карні Філадельфії для оцінки рухових функцій 

при нейром’язових захворюваннях у новонарод-

жених (CHOP-INTEND) була 24 бали (від 0 до 64, 

де вищі показники вказують на кращу моторну 

функцію) та за шкалою оцінки неврологічного 

статусу дітей молодшого віку, розробленою в лі-

карні Хаммерсміт, модуль 2 (HINE-2) –  1 бал, 

що відповідає тяжкому захворюванню (Kolb et al., 

2017; Finkel et al., 2017). При цьому ніхто з немов-

лят не міг сидіти без підтримки, 5 із 21 (24%) отри-

мували респіраторну підтримку, четверо з яких –  

профілактично. На 12-му місяці дослід жен ня 

середній вік немовлят становив 17,7 місяця.

Концентрація білка SMN у цільній крові. В ко-

горті низької дози концентрація білка SMN 

у крові зросла до найвищого медіанного значен-

ня 4,49 нг/мл (діапазон –  2,61-5,55 нг/мл) серед 

трьох немовлят на 4-му тижні, що вище на 243% 

від базового показника 1,31 нг/мл (діапазон –  

0,58-4,82 нг/мл) (табл. 1). У когорті високих доз 

концентрація білка SMN у крові зросла до най-

вищого медіанного значення 5,87 нг/мл (діапа-

зон –  2,84-8,76 нг/мл) серед 17 немовлят на 4-му 

тижні, що вище на 131% від вихідного показника 

2,54 нг/мл (діапазон –  1,10-6,40 нг/мл).

Клінічні результати приймання рисдипламу про-

тягом І частини –  12 місяців (Baranello et al., 2019):

• 90,5% пацієнтів (19 із 21): троє немовлят 

у когорті низької дози і 16 –  високої живі, без по-

треби у постійній вентиляції (тобто без трахеосто-

мії або двофазної вентиляції з позитивним тиском 

у дихальних шляхах [BiPAP] 16 год/добу безпе-

рервно протягом >3 тижнів або без безперервної 

інтубації >3 тижнів, за відсутності гострої оборот-

ної події або після одужання від неї) (рис. 1);

• 94,7% пацієнтів (18 із 19) були спроможні 

ковтати самостійно;

• 78,9% пацієнтів (10 із 17) харчувалися пе-

рорально;

• у 84,2% пацієнтів (16 із 19) не було кашлю 

або задухи під час та після їди або пиття;

• 41% пацієнтів (7 із 17) сиділи без підтримки 

принаймні 5 с за шкалою Бейлі для оцінки розвит-

ку немовлят та малюків, третє видання (BSID-III);

• 88% пацієнтів мали підвищення на 4 ба-

ли від вихідного рівня показника за шкалою 

CHOP-INTEND, що свідчить про поліпшення 

моторної функції;

• 59% пацієнтів (10 з 17) досягли показника 

40 балів за шкалою CHOP-INTEND.

• 65% пацієнтів сиділи, 59% переверталися 

на бік, 6% стояли (за HINE-2) (рис. 2);

• не було пацієнтів, які потребували б по-

стійної вентиляції, трахеотомії або втратили 

здатність ковтати;

• жодні дані щодо безпеки не призвели 

до відмови від лікування.

Клінічні результати прийому рисдипламу 

протягом ІІ час тини –  через 12 місяців (Servais 

et al., 2020):

• 93% пацієнтів (38 із 41) були живі (рис. 3);

• 85% пацієнтів (35 із 41) не потребували 

постійної вентиляції (тобто без трахеостомії 

або BiPAP 16 год/добу безперервно протя-

гом >3 тижнів або без безперервної інтубації 

>3 тижнів, за відсутності гострої оборотної події 

або після одужання від неї);

• 29% пацієнтів (12 із 41) сиділи без під-

тримки принаймні 5 с за оцінкою відповідно 

до BSID-III, первинної кінцевої точки було 

досягнуто (p<0,0001);

• 95% пацієнтів (36 із 38) були живими 

та зберігали здатність ковтати після 12 місяців 

лікування;

• 49% пацієнтів (20 із 41) не потребували гос-

піталізації 1 ночі протягом 12 місяців терапії;

• пацієнти досягли значущого поліпшення 

рухової функції за шкалою CHOP-INTEND 

(p<0,0001);

• 56% пацієнтів (23 Із 41) досягли оцінки 

за CHOP-INTEND 40 балів на 12-му місяці (рис. 4);

• 62% пацієнтів сиділи, 22% стояли, 2% під-

стрибували при перевірці за HINE-2, що не-

можливо за природного перебігу СМА;

• жодні дані щодо безпеки не призвели 

до відмови від лікування.

Медіана зміни від базової лінії у процентилях 

для віку серед усіх немовлят на 12-му місяці ста-

новить 3 (діапазон –  66-89), а середній процен-

тиль для вікових груп –  27-й (діапазон –  7-90). 

Медіана зміни від базової лінії у проценти-

лі довжини або висоти серед усіх немовлят 

на 12-му місяці становить 11 (діапазон –  

57-69), а медіана довжини або в исоти для 

вікового процентилю –  69 (діапазон –  9-100).

Поліпшення часу виживання без подій че-

рез 24 місяці лікування у немовлят, які отри-

мували рисдиплам, порівняно із природним 

перебігом СМА відображене на рисунку 5.

Безпека. Рисдиплам добре переносився; 

несприятливих подій, пов’язаних із лікуван-

ням рисдипламом, не було. Всі несприятли-

ві події  відображали основне захворювання. 

Табл. 1. Концентрація білка SMN у цільній крові

n днів 
дослід жен ня 1 14 28 (~1 міс.) 119 (~4 міс.) 245 (~8 міс.) 364 (~12 міс.)

Кількість пацієнтів

Когорта 
високої дози 16 13 17 15 15 15

Когорта 
низької дози 4 3 3 3 3 3

Середній рівень білка SMN у крові, нг/мл (діапазон)

Когорта 
високої дози

2,54
(1,10-6,40)

5,01
(1,42-10,22)

5,87
(2,84-8,76)

5,44
(2,03-7,71)

4,64
(1,95-9,67)

5,66
(2,66-8,60)

Когорта 
низької дози

1,31
(0,58-4,82)

3,87
(3,45-4,37)

4,49
(2,61-5,55)

3,67
(3,24-5,21)

3,71
(2,97-5,24)

3,05
(1,75-5,51)

Табл. 2. Несприятливі події, зафіксовані в дослід жен ні SUNFISH

Найпоширеніші 
несприятливі події К-ть % Серйозні несприятливі події К-ть %

Гіпертермія 48 94 Пневмонія 2 4

Кашель 17 33 Хронічна дихальна недостатність 1 2

Блювання 15 29 Гастроентерит 1 2

Інфекція верхніх дихальних шляхів 13 26 Інфекція верхніх дихальних шляхів 1 2

Біль у ротоглотці 11 22 Зневоднення 1 2

Назофарингіт 10 20

Нудота 1 2

Перелом стегнової кістки 1 2

Зниження апетиту 1 2

Фібриляція передсердь 1 2

Інфекція дихальних шляхів 1 2

Блювання 1 2

Рис. 3. ІІ частина FIREFISH: результати через 12 місяців
Примітки: 1 За вимірюванням CHOP-INTEND; 2 дитина жива без постійної вентиляції (тобто відсутність трахеостомії 
або BiPAP 16 год на день безперервно протягом >3 тижнів або безперервна інтубація >3 тижнів, за відсутності або після 
одужання від гострої зворотної події); 3 госпіталізація у лікарню 1 ночі.

Адаптовано за L. Servais et al., 2020

Первинна кінцева точка була 
досягнута (р<0,0001) 

29%
(12/41)

немовлят сиділи без підтримки 
протягом 5 секунд через 12 місяців 
терапії за BSID-III

Немовлята досягли поліпшення 
моторних функцій 
за HINE-2: 

• Сиділи – 62%
• Стояли – 22%
• Підстрибували – 2%

Це неможливо за природного 
перебігу СМА

Лікування 
рисдипламом
привело до
значного
поліпшення
рухової функції1 

(р<0,0001)

95%
(36/38)

немовлят були 
живими та зберігали 
здатність ковтати 
після 12 місяців 
лікування

Жодні дані 
з безпеки не 
призвели до 
відмови від 
лікування

93%
(38/41)

немовлят були живими

85%
(35/41)

немовлят були 
вільними від 
події2 через 
12 місяців

49%
(20/41)

немовлят не потребували 
госпіталізації протягом 
12 місяців лікування3

Рис. 4. ІІ частина FIREFISH: продовження поліпшення 
загального бала CHOP-INTEND протягом 12 місяців

Примітки: * ± стандартне відхилення; р<0,0001, критерій ефективності – 17%, точний біноміальний тест. 
Припинення збору даних: 14.11.2019.

Адаптовано за L. Servais et al., 2020

С
е

р
е

д
н

я 
зм

ін
а

 з
а

га
л

ьн
о

го
 б

а
л

а
 

C
H

O
P

-I
N

TE
N

D
 в

ід
 в

и
х

ід
н

о
го

 р
ів

н
я 

*

10 12

Відвідування (місяці)

30

25

20

15

10

5

0
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Поріг відповідача
(поліпшення на 4 бали)

Пацієнти 
(n) 41 34 36 38 37 38 38

За природного перебігу 
діти зі СМА 1-го типу 
практично не досягають 
загального значення 
CHOP-INTEND 40 балів

56% (23/41) 
досягли оцінки 
CHOP-INTEND 
≥40 на 12-му 
місяці

Рис. 5. Поліпшення часу виживання без подій через 24 місяці лікування у немовлят, 
які отримували рисдиплам, порівняно із природним перебігом СМА

Примітки:1 Виживання без кінцевих точок означало виживання, що не потребувало проведення неінвазивної вентиляції легень 
щонайменше 16 год/день протягом принаймні 2 тижнів. 2 Когорта високих доз, дозу скореговано відповідно до протоколу. 
Популяція, яка підлягає лікуванню. 3 Відсутність подій у FIREFISH означала виживання без постійної вентиляції легень (тобто 
без трахеостомії або BiPAP  16 год/добу безперервно протягом >3 тижнів або без безперервної інтубації >3 тижнів, за відсутності 
гострої оборотної події або після одужання від неї). 4 Летальні наслідки були зареєстровані у двох немовлят когорти В:  летальна 
зупинка серця та дихальна недостатність на 236-й день дослід жен ня у дівчинки віком 7 місяців на тлі початку нічної вентиляції легень 
(BiPAP <16 год/день) внаслідок підозри на аспірацію; інфекція дихальних шляхів з початком на 386-й день дослід жен ня у дівчинки 
віком 5 місяців та 3 тижні на момент включення у дослід жен ня. За відсутності лихоманки та наявності помірної симптоматики 
(закладеність носа та утруднене дихання), яка, здавалося, покращувалася, немовля не було госпіталізоване і померло через 1 день 
після початку інфекції дихальних шляхів. Ще одне немовля померло приблизно через 3,5 місяці після припинення лікування. 
Зупинка серця та гіпоксія в контексті пневмонії у хлопчика віком 3 місяців та 3 тижні на момент включення у дослід жен ня, 
у якого припинили застосовувати рисдиплам на 585-й день за проханням батьків, та стався летальний результат орієнтовно 
через 3,5 місяці. 5 Немовлята у FIREFISH мали бути віком від 1 до 7 місяців на момент включення у дослід жен ня; середній вік 
при  зарахуванні до І частини (когорта B) становив 6,3 місяця (3,3-6,9). Припинення збору даних: 03.03.2020.

n=23

120 24 12 18 24 30

Вік (місяці) Вік немовлят (місяці)5

Дані природного перебігу 
для немовлят зі СМА 1-го типу 

та двома копіями SMN27

І частина FIREFISH (когорта B):2 
у 88% немовлят були відсутні події3 

після 24 місяців лікування4
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За природного перебігу хвороби середній вік 
смерті або проведення постійної вентиляції легень 
у немовлят із двома копіями SMN2 становив 10,5 

(8,1-13,6) місяців

У І частині FIREFISH середній час до настання 
смерті або проведення постійної вентиляції легень 
було неможливо оцінити через відсутність подій
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Закінчення на наст. стор.
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Було зареєстровано 24 серйозні несприятливі по-

дії: 1 серйозної несприятливої події –  10 (48%), 

1 несприятливої події 3-5-го рівня –  9 (43%). 

Найпоширенішими були пневмонія (у 3 немов-

лят), інфекція дихальних шляхів, вірусна інфекція 

дихальних шляхів, гостра дихальна недостатність 

та респіраторний дистрес (у 2 немовлят). Загалом 

зафіксовано 202 несприятливі події. Троє немов-

лят померли на момент здійснення зрізу даних. 

Після зрізу даних для одного немовляти було при-

пинене лікування рисдипламом (на 585-й день) 

на прохання батьків; немовля померло приблизно 

через 3,5 місяці через респіраторне ускладнення, 

пов’язане зі СМА. Небажаних явищ, що призвели 

б до припинення терапії, не зареєстровано.

Дослід жен ня SUNFISH
Матеріали та критерії включення/
виключення

За дизайном SUNFISH –  подвійне слі-

пе плацебо- контрольоване багатоцентрове 

дослід жен ня ефективності рисдипламу в дітей 

та молодих людей віком 2-25 років зі СМА 2-го 

і 3-го типів. Критерії виключення: застосування 

в анамнезі таргетної або генної терапії з при-

воду СМА, планове (протягом 18 місяців) або 

попереднє (до одного року) оперативне втру-

чання із приводу сколіо зу або фіксації стегна. 

Протягом І час тини був зарахований 51 пацієнт, 

упродовж ІІ – 180 пацієнтів.

Режим дозування:

• І частина дослід жен ня (дослідна частина 

пошуку дози): визначення дози рисдипламу для 

ІІ час тини при співвідношенні  рисдиплам : пла-

цебо 2:1 протягом щонайменше 12 тижнів із по-

дальшим відкритим продовженням у ключовій 

дозі з дозою, обраною для ІІ частини.

• ІІ частина дослід жен ня: визначення 

ефективності за шкалою моторних функцій 

із 32 пунктами оцінки (MFM32) та безпеки 

(реєстрацію завершено) рисдипламу; засто-

сування рисдипламу : плацебо (2:1) протягом 

12 місяців, далі додатково 12 місяців активного 

лікування, надалі –  відкрите продовження.

Результати
Клінічні результати приймання рисдипламу 

порівняно із плацебо через 12 місяців (Mercuri 

et al., 2020):

• рисдиплам значно поліпшив моторну 

функцію через 12 місяців використання порів-

няно із плацебо згідно зі шкалою MFM32 і пе-

реглянутим модулем для оцінювання функцій 

верхніх кінцівок за СМА (RULM);

• рисдиплам сприяв поліпшенню самостій-

ності пацієнтів за шкалою оцінки незалежності 

пацієнтів зі СМА (SMAIS), яка включає 22 еле-

менти для визначення рівня самостійності при 

виконанні повсякденних дій: вживання їжі 

за допомогою рук, виделки або ложки, чищення 

зубів, писання / використання ручки;

• жодні дані щодо безпеки не призвели 

до скасування терапії.

Безпека. Рисдиплам добре переносився; не-

сприятливих подій, пов’язаних із лікуванням 

рисдипламом, не було. Всі несприятливі події  

відображали основне захворювання. У 48 па-

цієнтів (94%) було зафіксовано наявність 

несприятливих подій; у 9 (18%) виявлено 

наявність 1 серйозної несприятливої по-

дії (табл. 2) (Mercuri et al., 2019). Небажаних 

явищ, що призвели б до припинення терапії, 

не зареєстровано.

Висновки
Таким чином, отримані достовірні дані 

на ко ристь ефективності та безпеки засто-

сування рисдипламу в пацієнтів зі СМА 1, 2 

і 3-го типу віком 1 місяць – 25 років. Як було 

зазначено вище, наразі тривають активні дос-

лідження, присвячені пошуку доказів на ко-

ристь застосування рисдипламу в осіб зі СМА 

різних вікових груп (від народження до 60 ро-

ків). Рисдиплам значно розширює можливості 

терапії СМА та має вагомі клінічні переваги 

з точки зору виживання, виживання без пос-

тійної вентиляції легень, ковтання та здатності 

до перорального харчування, частоти госпіта-

лізацій, досягнення вікових етапів моторного 

розвитку.

НЕВРОЛОГІЯДАЙДЖЕСТ

Інсульт не є поширеним ускладненням 
на тлі COVID-19: результати нових досліджень

 За результатами двох нових масштабних міжнародних досліджень, виявлено відносно 
низьку частоту випадків інсульту в пацієнтів, госпіталізованих із COVID-19. В одному з них 
поширеність інсульту становила 2,2% серед осіб із COVID-19, які потрапили до відділення 
реанімації та інтенсивної терапії (ВРІТ) у 52 різних країнах. В іншому ж інсульт розвинувся 
у 1,48% хворих, госпіталізованих із COVID-19 у 70 різних країнах. Науковці також виявили 
зниження частоти інсультів та зменшення кількості випадків лікування інсульту під час пан-
демії. Результати обох досліджень були представлені на щорічній зустрічі Американської 
академії неврології (AAN), що відбулася у квітні 2021 р.

Як засвідчив співавтор дослід жен ня, бакалавр медицини та хірургії Джонатан Феннінг 
із Квінслендського університету (Брісбен, Австралія), інсульт був серйозним ускладненням на тлі 
COVID-19. У межах випробування спостерігалася вища, ніж очікувалося, поширеність інсульту, 
особливо серед молодих людей. Однак серед госпіталізованих хворих із тяжкими формами 
COVID-19 інсульт не був частим ускладненням, а ішемічний інсульт не підвищував ризик смерті.

Чи є геморагічний інсульт поширенішим за інші типи?
Вчені проаналізували базу даних 2699 пацієнтів, які потрапили до ВРІТ із COVID-19 

у 52 країнах. Було виявлено, що 59 (2,2%) із них згодом перенесли інсульт. У більшості 
епізодів інсульти були геморагічними (46%), у 32% випадків –  ішемічними та у 22% –  не-
уточненої природи. Геморагічний інсульт у цій когорті пацієнтів асоціювався із п’ятиразо-
вим зростанням ризику смерті порівняно з тими, хто не переніс інсульт. 72% хворих після 
геморагічного інсульту померли, але лише 15% –  безпосередньо від інсульту. Найімовір-
ніше, основною причиною смерті була поліорганна недостатність. Зв’язок між ішемічним 
інсультом та летальністю не був підтверджений.

За словами пана Феннінга, досліджень, присвячених інсульту, що вперше розвинувся під 
час госпіталізації у ВРІТ, бракує. Крім того, є багато обмежень щодо оцінки інсульту в таких 
пацієнтів, що призводить до викривлення реальних показників та варіювання зареєстро-
ваної захворюваності від 1 до 4%.

Також дослідник навів дані масштабного корейського дослід жен ня, згідно з якими частота 
інсульту в пацієнтів без COVID-19, які потрапили до ВРІТ неврологічного профілю, стано-
вила 1,2%. «У світлі цих даних показник 2% є вищим, ніж очікуваний у загальній популяції 
госпіталізованих хворих, але в контексті попередніх повідомлень щодо ризику інсульту, 
пов’язаного із COVID-19, така частота дещо заспокоює», –  зауважив він.

Нещодавно Американська асоціація серця (AHA) озвучила результати масштабного 
дослі д жен ня, за якими загальна частота ішемічного інсульту становила 0,75%. Пан Фен-
нінг зазначив, що ці цифри та отримані дані дослід жен ня, де він виступив співавтором, 
важко порівнювати, адже в них були залучені різні популяції хворих. Поточне дослід жен ня 
було конкретно сфокусоване на вперше виниклому інсульті у пацієнтів, госпіталізованих 
із COVID-19. Дослід жен ня AHA передбачало розгляд даних усіх хворих, які потрапили 
до ВРІТ. Проте науковець зазначив, що в обох проєктах спостерігалася нижча частота епі-
зодів інсульту, пов’язаного із COVID-19, ніж при оцінюванні у попередніх роботах.

Дослід жен ня із найбільшою популяцією пацієнтів
Міжнародне обсерваційне ретроспективне дослід жен ня за участю 119 967 госпіталізова-

них хворих на COVID-19 стало проєктом із залученням найбільшої на сьогодні вибірки па-
цієнтів із зареєстрованими супутніми діагнозами інсульту та інфекції SARS-CoV-2. Отримані 
результати представила на засіданні AAN д. мед. н. Тхань Н. Нгуєн (медичний факультет 
Бостонського університету, Массачусетс, США).

У межах цього дослід жен ня, проведеного на 6 континентах, у 70 країнах та в 457 ін-
сультних центрах, частота інсультів становила 1,48% на 119 967 госпіталізацій із приводу 
COVID-19. Інфекцію SARS-CoV-2 було виявлено у 3,3% (1722) всіх госпіталізованих пацієнтів 
з інсультом. Дослідники ідентифікували діагноз інсульту за Міжнародною класифікацією 
хвороб 10-го перегляду (МКХ-10), кодами та/або класифікаціями у базах даних інсультних 
центрів, а також зіставляли кількість госпіталізованих осіб з інсультом та пацієнтів, які от-
римували тромболізис, протягом перших чотирьох місяців пандемії порівняно із двома 
контрольними 4-місячними періодами.

Глобальне зниження частоти випадків лікування інсульту під час пандемії
Дослідники виявили глобальне зменшення кількості госпіталізованих пацієнтів з інсуль-

том, а також зниження частоти застосування лікування тромболізису за гострих інсультів під 
час першої хвилі пандемії COVID-19. За отриманими даними, впродовж чотирьох місяців 
безпосередньо перед пандемією було зареєстровано 91 373 епізоди інсульту порівняно 
з 80 894 випадками госпіталізації протягом перших чотирьох місяців пандемії.

У первинних інсультних центрах було зафіксовано суттєвіше зниження частоти го-
спіталізацій порівняно з комплексними інсультними центрами (на 17,3 vs 10,3%) та змен-
шення кількості хворих, котрим застосовували тромболізис (на 15,5 vs 12,6%). Загальна 
частота госпіталізацій із приводу інсульту зросла на 9,5% за два наступні місяці пандемії 

( травень,  червень) порівняно із двома попередніми (березень, квітень), причому пацієнти 
частіше одужували і лікарнях з меншим числом госпіталізацій через COVID-19, великих 
та комплексних інсультних центрах. Пані Нгуєн припустила, що причини скорочення кіль-
кості випадків інсульту на початку пандемії можуть включати зниження ризику інсульту 
через зменшення впливу інших вірусних інфекцій або ж кількості звернень до лікарень 
через побоювання заразитися коронавірусом.

Кращий показник відновлення після інсульту у великих та комплексних інсультних цен-
трах може свідчити про те, що пацієнти з більшими потребами, тобто ті, хто переніс тяжчий 
інсульт, частіше звертаються по медичну допомогу порівняно з тими, хто має менш виразні 
симптоми. Забезпечення терапії із приводу інсульту під час пандемії є настільки ж важливим, 
як інформування хворих про необхідність відвідування лікарні у разі появи симптомів, подіб-
них до проявів інсульту, як-от втрата чіткості мовлення, зору, рівноваги тощо. Головне, щоб 
пацієнт з інсультом звернувся по медичну допомогу якнайшвидше, оскільки існують методи 
лікування, здатні ефективно поліпшити стан у межах ранніх, але не пізніших часових вікон.

Як зазначають автори дослід жен ня, отримані докази збігаються з даними інших нещодав-
ніх звітів про несприятливі ефекти пандемії COVID-19 на систему надання медичної допомоги 
при інсульті. Вони припускають, що страх пацієнтів перед інфікуванням коронавірусом, мож-
ливо, зіграв у цьому роль разом зі зниженням частоти транзиторних ішемічних атак, інсультів 
легкого/помірного ступеня тяжкості, а заходи фізичного дистанціювання могли перешкод-
жати своєчасному засвідченню інсульту. Проте, на думку дослідників, отримані результати 
є одними з перших, які відображають зміни щодо цієї проблеми на глобальному рівні.

За матеріалами www.medscape.com

НПЗП не погіршують перебіг COVID-19 
у госпіталізованих пацієнтів

За даними нового проспективного дослід жен ня, здійсненого під керівництвом бака-
лавра медицини й хірургії Томаса М. Дрейка (Інститут Ашера при Единбурзькому універ-
ситеті, Велика Британія), лікування нестероїдними протизапальними препаратами (НПЗП) 
не підвищує ризик погіршення перебігу захворювання або смерті у пацієнтів, що потрапили 
до лікарні із приводу COVID-19. Отримані результати доповнюють наявні наукові дані щодо 
безпеки застосування НПЗП у госпіталізованих пацієнтів.

На думку Т.М. Дрейка, НПЗП є важливим методом знеболення та дозволяють зменшити 
рівень використання опіоїдів у боротьбі з болем. Отримані висновки також свідчать, що засто-
сування НПЗЗ є безпечним в умовах пандемії. Він також зазначив, що до проспективного дослід-
жен ня була залучена найбільша на сьогодні кількість пацієнтів, госпіталізованих із COVID-19.

Упродовж більш ніж року дослідники у всьому світі дискутують про те, чи слід застосовувати 
НПЗП особам із групи ризику інфікування COVID-19. У березні 2020 р. представники системи 
охорони здоров’я Франції оголосили, що використання таких знеболювальних препаратів, 
як НПЗП може посилити тяжкість захворювання, і вказали на доцільність їх заміни на пара-
цетамол. Національна служба охорони здоров’я Великої Британії озвучила подібну реко-
мендацію. Але інші світові медичні відомства не підтримали заяв щодо необхідності відмови 
від НПЗП, і дані, отримані у нещодавніх дослід жен нях, підтвердили резонність їх сумнівів.

Науковці спостерігали за 72 179 британськими пацієнтами, госпіталізованими із COVID-19 
за період січень –  серпень 2020 р. Близько 56% були чоловіками, 74% –  білої раси, 6% 
регулярно приймали НПЗП перед тим, як потрапити до лікарні. Середній вік становив 
70 років. Дослідники вивчали, чи впливало приймання НПЗП на ризик смерті в лікарні, 
потрапляння до відділення реанімації та інтенсивної терапії (ВРІТ), потребу в оксигенотера-
пії, застосуванні апарата штучної вентиляції легень тощо. Результати показали, що суттєвих 
відмінностей між різними групами пацієнтів не спостерігалося. Так, смертність серед хво-
рих, що не використовували НПЗП, становила 31%, а серед тих, хто лікувався даними пре-
паратами, – 30% (р=0,227). В обох групах 14% потребували госпіталізації до ВРІТ (р=0,476).

Окрім того, 4205 учасників були розподілені на дві зіставні групи: одна регулярно ви-
користовувала НПЗП, інша –  ні. Різниця щодо ризику смерті серед хворих, які отримували 
НПЗП, порівняно з тими, хто їх не приймав, була статистично незначущою (відносний ризик 
0,95; 95% довірчий інтервал 0,84-1,07; р=0,35). На думку науковців, НПЗП можуть бути 
корисними для пацієнтів із COVID-19 завдяки зменшенню запалення, але переконливого 
підтверд жен ня цього не було отримано.

У проведеному дослід жен ні є певні недоліки. Так, бракує даних про вплив НПЗП на ризик 
інфікування COVID-19. Також не було виявлено, чи може часте використання НПЗП чинити 
ефект на тяжкість захворювання. До того ж не вивчалася потенційна дія парацетамолу, 
хоча в інших дослід жен нях було показано, що препарат також не є шкідливим для пацієнтів 
із COVID-19. Проте автори вважають, що якби НПЗП впливали на наслідки або ступінь 
тяжкості COVID-19, це спостерігалося б у проведених раніше або поточному дослід жен нях.

Коментуючи результати дослід жен ня, троє лікарів із клінік Данії на чолі з Крістіаном 
Краґгольмом, д. мед. н. з університетської лікарні Ольборга, високо оцінили їх та зазна-
чили, що отримані докази є переконливими і надають важливу додаткову інформацію, якої 
стає все більше, стосовно того, що НПЗП не погіршують перебіг COVID-19.

За матеріалами www.thelancet.com
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