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ÖZET 

Arkaplan 

Tip 1 Spinal Musküler Atrofi, survival motor nöron (SMN) proteininin fonksiyonel sağkalımının düşük seviyelerinin neden olduğu 

nadir, ilerleyici bir nöromüsküler hastalıktır. Risdiplam, SMN21 öncü mRNA2 uçbirleştirmesi3 değiştirici ve fonksiyonel SMN 

protein miktarı arttırıcı, oral yolla uygulanan, küçük bir moleküldür. 

Yöntem 

Yaşları 1 ila 7 ay arasında değişen, genellikle desteksiz oturamama ile karakterize Tip 1 Spinal Musküler Atrofi hastalarının 

katıldığı, Risdiplam’ın açık etkiketli, 2 aşamalı, faz 2-3 çalışmasının ilk aşamasının sonuçlarını sunuyoruz. Birincil sonlanım 

noktaları güvenlik, farmakokinetik4, farmakodinamik5 (kandaki SMN protein konsantrasyonu dahil olmak üzere) ve çalışmanın 

ikinci aşaması için Ridsiplam dozunun belirlenmesi idi. İstikşafi sonlanım noktaları desteksiz 5 saniyeden daha uzun süreli 

oturma yetisini de içermiştir. 

Sonuçlar 

Toplamda 21 çocuk çalışmaya dahil olmuştur. 4 çocuk düşük doz kohortunda yer almış ve 12 ay boyunca kilogram başına 0.08 

mg Risdiplam nihai dozu ile tedavi edilmiş, 17 çocuk ise yüksek doz kohortunda yer almış ve kilogram başına 0.2 mg Risdiplam 

nihai dozu ile tedavi edilmiştir.  

Kandaki SMN protein yoğunluğunun başlangıç medyan6 değeri düşük doz kohort için mililitre başına 1.31 ng (nanogram) ve 

yüksek doz kohort için mililitre başına 2.54 ng olarak ölçülmüş, 12 aylık tedavi sonrasında bu değerler sırasıyla 3.05 ng ve 5.66 

ng seviyesine yükselmiş, başlangıç seviyesine göre artış oranlarının medyan değerleri sırasıyla 3 kat ve 1.9 kat olarak 

saptanmıştır.  

Ciddi yan etkilerin arasında zatürre, solunum yolu enfeksiyonu ve akut solunum yetmezliği görülmüştür. Bu yayının hazırlandığı 

zamanda solunum komplikasyonlarına bağlı olarak 4 çocuk vefat etmiştir.  

Yüksek doz kohortunda yer alan 7 çocuk desteksiz bir şekilde 5 saniyeden daha uzun süre oturabilmiştir. Düşük doz kohortunda 

desteksiz oturabilen olmamıştır. Çalışmanın ikinci aşamasında Risdiplam’ın yüksek dozunun (kilogram başına 0.2 mg) 

kullanımına karar verilmiştir.  

Sonuç 

Tip 1 Spinal Musküler Atrofi hastası olan çocuklarda oral yolla alınan Risdiplam tedavisi, kandaki fonksiyonel SMN protein 

ekspresyon artışına sebep olmuştur.  

 
1 Survival Motor Neuron 2’nin kısaltılmasıdır. Eksikliği, SMA hastalığına sebep olan SMN 1 geninin bir kopyası niteliğindedir. Ancak bu gen, SMN 
1 geninin sentezlediği SMN proteininin ancak %10-%20’sini kadar sentezleyebilir.  
2 mRNA, “messenger RNA”. Türkçe’de genellikle mesajcı RNA ifadesi kullanılır. DNA’da yer alan amino asit dizisine karşılık gelen kimyasal 
şifrenin transkripsiyon yoluyla sentezlenmesi sonucunda oluşan ve bu şifrenin protein sentezlenmesi sürecinde kullanılmasına aracılık eden 
moleküldür.  
3 Orijinal ifade “pre-messenger RNA splicing” olarak geçmektedir. “Splicing”, protein sentezi sürecinde DNA’nın transkripsiyonu esnasında 
ortaya çıkan mRNA’nın öncülü konumunda olan pre-mRNA’da gerçekeleşen işlemlerden birinin adıdır. Bu işlemde, pre-mRNA’nın protein 
kodlayan “ekzon” ve protein kodlamayan “intronları” bir biyokimyasal süreçle ayrışır ve sadece protein kodlayan ekzonlar bir araya gelir. 
Biraraya getirilme sürecinde ilgili ekzonların uçları birleştirildiği için Türkçe’de “uçbirleştirme” ifadesi kullanılmıştır. Splicing kelimesi, esasen bir 
denizcilik terimi olarak, kopmuş gemi halatlarının uçlarını birleştirme işlemi için kullanılmaktadır.  
4 Farmakokinetik, farmakolojinin – eczabilimin – ilaçların vücuda emilimi, dağılımı, dönüşümü ve atılması gibi süreçlerini matematiksel modeller 
kurarak inceleyen bir alt dalıdır.   
5 Farmakodinamik, farmakolojinin – eczabilimin – ilaçların vücutta yaptıkları etkileri inceleyen alt dalıdır.  
6 Medyan ya da ortanca, bir veri seti küçükten büyüğe doğru sıralandığında, seriyi ortadan ikiye ayıran değere denir.  



GİRİŞ 

Spinal Musküler Atrofi, sağkalım hareket sinir hücresi 17 (SMN 1) geninin silinmesiyle veya fonksiyon kaybı mutasyonlara 

uğraması sebebiyle oluşan, eksik miktarda SMN protein sentezine sebep olan, nadir, ilerleyen bir nöromüsküer hastalıktır.   

İnsanlarda SMN1 geninin bir paralog geni8 konumunda olan SMN2 geni bulunmaktadır. Bu gen de SMN proteini kodlamakta 

ancak uçbirleştirme esnasında ekzon 7’yi genellikle atladığı için, ürettiği fonksiyonel SMN protein miktarı yetersiz kalmaktadır. 

SMN2 genindeki üretilen az miktardaki fonksiyonel SMN proteini, SMN1 geninin üretebileceği SMN protein miktarının eksikliğini 

telafi edemez. 

Spinal Müsküler Atrofi’nin 0’dan 4’e kadar numaralandırılan, 5 farklı tipi bulunmaktadır. Hastalığın bu alt tipleri, hastanın 

ulaşabildiği maksimum hareket kabiliyetine9 ve hastalığın ortaya çıkış zamanına göre tanımlanmaktadır. Tip 0 hastalığın en ciddi 

formunu gösterirken, Tip 4 hastalığın en hafif seyirlisine işaret edier.  

Tip 1 Spinal Musküler Atrofi desteksiz oturamama ve azalmış yaşam süresi beklentisi ile karakteriziedir. Bu çocuklar desteksiz 

oturamaz ve çoğu 2 yaşın ötesinde bir yaşam süresine sahip olamaz. Çocuklarda görülen zayıf öksürürk ve nöromüsküler 

zayfılığa bağlı azalmış vital kapasite10 solunum yolu enfeksiyonları ile ilişkilidir. Yutkunmada zorluk yaşayan çocuklar 12 aylık 

olduklarında beslenme desteği veya hem beslenme hem de solunum desteğine ihtiyaç duymaktadırlar.  

Gıda ve İlaç İdaresi (FDA)11 Spinal Musküler Atrofi için 3 farklı tedaviyi onaylamış durumdadır; nusinersen12, onasemnogene 

abeparvovec13, ve risdiplam. Nusinersen, intratekal yolla uygulanan14, çocuklar ve erişkinler için geliştirilmiş, SMN2- hedefleyici 

antisens oligonükleotit15 tedavisidir. Onasemnogene abeparvovec ise 2 yaşından küçük çocuklara damar yolundan uygulanan 

adeno-ilişkili virüs16 bazlı gen transfer tedavisidir. Bahsi geçen iki tedavi de, Spinal Musküler Atrofi hastalarının sağkalım ve 

hareket fonksiyonlarında iyileşmelere yol açmışlardır.  

Risdiplam, oral yolla, sıvı formda alınan, sistemik olarak dağılımı gerçekleşen bir küçük moleküldür. İlaç, SMN2 öncü mRNA’sının 

uçbirleştirme sürecini değiştirir. İlaç 2 aylık ve daha büyük hastaların tedavisinda kullanılması için FDA tarafından onay almıştır.  

Tip 1 SMA hastalarının fibroblastlarından17, Risdiplam’ın yakın bir analoğu18 (SMN-C5) için elde edilen veriler, Risdiplam’ın SMN 

2 öncü mRNA’sında iki bölgeye seçici bir şekilde bağlanabileceği sonucunu ortaya çıkarmıştır. Bu bölgeler, ekzon 7’de yer alan 2 

numaralı ekzonik uçbirleştirme etkinlik arttırıcısı19 ve intron 7’deki 5’ uçbirleştirme bölgesidir. Risdiplam, ekzon 7’nin mRNA’ya 

dahil edilmesini sağlayarak, tam uzunlukta SMN2 mRNA ekspresyonunu20 ve işlevsel SMN protein miktarını arttırır.  

Spinal Musküler Atrofinin fare modellerinde Risdilplam, merkezi sinir sisteminde ve sinir hücresi olmayan dokularda işlevsel 

SMN protein artışı sağlamıştır.  

Biz, yaşları 1 ila 7 ay arasında değişen Tip 1 SMA hastaları için açık etiketli, 2 aşamalı bir çalışma düzenledik (FIREFISH). Burada, 

bu çalışmanın birinci aşamasından elde edilen sonuçları sunuyoruz. Çalışmanın birincil sonuçları, Risdiplam’ın güvenlik 

değerlenedirmesi, ilacın farmakokinetiği, farmakodinamiği ve ikinci aşama için doz seçimi ile ilgili idi. Çalışmanın birinci aşaması, 

 
7 Orijinal ifade Survival of Motor Neuron 1 Gene (SMN1) olarak geçmektedir.  
8 Paralog genler, gen duplikasyonu (ikilemesi) sonucu oluşurlar. Duplikasyondan sonra paralog genler aynı işlevi sürdürebilir ancak çoğu zaman 
birbirindedn ayrılır ve farklı işlevler geliştirirler.  
9 Orijinal ifade “motor milestone” olarak geçmektedir. Türkçe’ye hareket dönüm noktası olarak da çevrilebilir.  
10 Orijinal ifade “vital capacity” olarak geçmektedir. Türkçe’de de ifadenin vital kapasite olarak kullanıldğı gözlenmiştir. Solunum kapasitesinin 
bir parametresidir.  
11 Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi. Orijinal ifade “The Food and Drug Administration” olarak geçmektedir. 
12 Ticari marka ismi “Spinraza” olan ilacın jenerik ismi.  
13 Ticari marka ismi “Zolgensma” olan ilacın jenerik ismi.  
14 Intratekal uygulama, ilaçların beyin omurilik sıvısına ulaşması için omurga (spinal) kanalına enjeksiyon yoluyla yapılan bir uygulamadır.  
15 Antisens oligonükleotitler, spesifik bir diziye tamamlayıcı olan tek DNA veya RNA zincirleridir. Nusinersen özelinde kullanılan antisens 
oligonükleotitler SMN2 geninde yaşanan ekzon 7 atlmasının önüne geçebilmek için pre-mRNA’nın ilgili dizisine bir tamamlayıcı olarak bağlanır 
ve tam uzunlukta ergin m-RNA oluşmasını sağlar.   
16 Adeno ilişkili virüsler, insan ve bazı diğer primatları enfekte edebilen, küçük, replikasyon kusurlu, zarfsız virüslerdir. Adeno ilişkili virüsler 
genomunu konak hücre içine entegre edebilirler. Bu virüslerin hastaığa neden olduğuna dair bir bilgi yoktur ve çok hafif bağışıklık sistemi 
tepkilerine neden olurlar. Bu özellikleri nedeniyle gen tedavilerinde tercih edilmektedirler.  
17 Fibroblastlar bağ dokusunun ana hücreleridir. Yaraların iyileşmesinde işlevi olan kollajen adlı proteinin yapımından sorumludurlar.  
18 Benzer fiziksel özelliklere sahip olmalarına rağmen, farklı kimyasal ve biyolojik özelliklere sahip olabilen ilaçlar için kullanılan ifade.  
19 Orijinal ifade “exonic splicing enhancer” olarak geçmektedir. Öncü mRNA’nın doğru bir biçimde mRNA’ya uçbirleşmesini yönlendiren bir DNA 
dizisidir.  
20 Ekspresyon DNA dizisi olan genlerin, işlevsel protein yapılarına dönüşmesi için kullanılan terimdir.  



olaysız sağkalım ve en az 5 saniye desteksiz oturma yeteneği dahil olmak üzere, ikinci aşamada benimsenen keşif etkinliği 

sonuçlarını içeriyordu. İkinci aşama, birinci aşamaya dahil edilmemiş önden tanımlı klinik sonuçları içermektedir.  

 

YÖNTEM 

Çalışma Gözetimi 

Çalışma her merkezin etik komitesi tarafından onaylanmış ve Helsinki Beyannamesi Prensipleri ve İyi Klinik Uygulama 

Kılavuzları’na21 uyumlu olacak şekilde yürütülmüştür. Hastalardan veya hastabakıcılardan22 yazılı onay alınmıştır.  

Çalışmanın sponsoru konumunda olan, F. Hoffmann-La Roche, çalışmada kullanılan ilacı, çalışmanın idaresini, tıbbi gözetimini, 

ilacın güvenlik yönetimini ve analizlerini, veri yönetimini ve istatistiksel analizlerini ve farmakokinetik ve farmakodinamik 

analizlerini sağlamıştır. Sponsor, çalışma metninin birinci taslağının yazımı için profesyonel bir medikal yazıcıya ücret ödemiştir. 

Çalışmanın ikinci aşamasının başlangıcına kadar olan döneme ait güvenlik verileri F. Hoffmann-La Roche bünyesinde yer alan 

gözetim komitesi tarafından, sonraki döneme ait verileri ise bağımsız bir veri ve güvenlik gözetim komitesi tarafından 

değerlendirilmiştir.  

Sponsor ve yazarlar arasında bir gizlilik anlaşması yapılmıştır. Çalışmada yer alan tüm yazarlar, protokole uygun olacak şekilde, 

verilerin doğru olduğuna ve çalışmada görünen advers olayların eksiksiz bir şekilde raporlandığına kefildir. Yazarlardan sekizi 

çalışmanın kavramsalına ve tasarımına katkı sağlamışlardır. 9 yazar veri toplama sürecini yürütmüştür. Yazarların tamamı 

verilerin analizi ve yorumlanmasında görev almışlardır.     

Hastalar ve Çalışma Tasarımı 

Çalışmaya dahil olduklarında yaşları 1 ile 7 ay arasında değişen bebekler, genetik olarak teyit edilmiş, semptomatik, 5q-

otozomal23 çekinik Spinal Musküler Atrofi hastalarıydı ve 2 adet SMN2 geni taşıyorlardı.  

Bundan önce diğer SMN2 hedefleyen tedaviyi24 veya gen terapisini25 almış bebekler çalışmanın dışında bırakıldı.  

Sonuçlar 

Çalışmanın birinci aşamasının birincil sonuçları, Risdiplam’ın güvenlik, farmakokinetik, farmakodinamik değerlendirmeleriyle ve 

etkinlik çalışması olarak yürütülecek ikinci aşamada kullanılacak olan dozun belirlenmesi ile ilgiliydi. Güvenlik değerlendirmeleri; 

advers olay raporlaması, laboratuvar değerlendirmeleri, elektrokardiyografi, antropometrik26 ve fiziksel değerlendirmeler ve 

yaşamsal bulgulara dair değerlendirmeleri içeriyordu.  

Maymunlarda gözlenen, Risdiplam ile ilişkili retinal toksik etkilerden dolayı, her iki ayda bir kere yapılmak üzere, görme 

fonksiyonu değerlendirmesi ve görüntüleme değerlendirmesi (optik koherens tomografi27 ve fundus fotoğrafı28) de dahil olacak 

şekilde oftalmojik29 değerlendirmeler yapılmıştır.  

SMN proteini ve Risdiplamın plazma konsantrasyonunu ölçmek için kan örnekleri alınmıştır (sırasıyla sıvı kromatografi-tandem 

kütle spektrometrisi30 ve Elecsys platformunda geliştirilen bir immünolojik test ile sayısallaştırılmıştır). 

 
21 Orijinal ifade “Good Clinical Practice Guidelines” olarak geçmektedir. İyi Klinik Uygulama Kılavuzu, klinik araştırmaların tasarımı, yürütülmesi, 
performansı, izlenmesi, denetlenmesi, kaydedilmesi, analiz edilmesi ve raporlanması için uluslararası bir etik ve bilimsel kalite standardıdır.  
22 Orijinal ifade “caregiver” olarak belirtilmiştir. Duruma göre hastabakıcı hastanın ailesi olabilir.  
23 Eşey kromozomu olmayan, X ve Y kromozomu haricindeki, kromozom grubu anlamındadır. 
24 Spinraza ve olesoxime 
25 Zolgensma 
26 İnsan vücudunun yapısal ve fonksiyonel ölçümleri ile ilgilenen bir teknik. 
27 Göz tomografisi olarak da bilinen optik koherens tomogrofisi, lazer vasıtasıyla göz dokularının kesitsel görüntülenmesine olanak sağlar. Retina 
bozukları, kornea bozuklukları, glokom hastalığı ve optik sinir hastalıklarının tanı ve takibinde kullanılır. 
28 Fundus fotoğrafı optik sinir, retina, kan damarı gibi göz dibine ait yapıların durumlarını renkli olarak gösermeye imkan veren bir görüntüleme 
yöntemidir. 
29 Oftalmoloji, görme yolları hastalıkları ve cerrahisiyle ilgilenen tıp dalıdır.  
30 Çoklu kimyasal içeriklerin belirlenmesi ve eser miktardaki kimyasal içeriklerin tayini için tercih edilen en hassas yöntemlerden bir tanesidir. 
Örnekte bulunan bileşenlerin miktarı, yapısı ve molekül ağırlığı hakkında bilgi verir. 



Risdiplam, yutabilen bebeklere ağız yoluyla, yutamayan bebeklere ise beslenme tübü vasıtasıyla kapsül olarak, günde bir kere, 

belirlenmiş dozda uygulanmıştır. Doz bulgusu, doz arttırma şeklinde gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamadaki dozlar şu şekildedir: 

kilogram başına günde tek doz olacak şekilde, 0.00106 mg ve sonrasında, 0.0106 mg, 0.04 mg, 0.08 mg, 0.2 mg ve 0.25 mg.  

Protokolde belirtilen hedef maruziyet (kararlı durumda 24 saatlik bir süre boyunca Risdiplam plazma konsantrasyonu zaman 

eğrisinin altındaki ortalama alan) değerine uaşmak için (bu değer düşük doz kohortta mililitre başına 700 ng*saat ve yüksek doz 

kohortta mililitre başına 2000 ng*saat olarak belirlenmiştir) farmakokinetik ve güvenlik verileri düzenli olarak incelenmiş ve 

sonrasında doz ayarlamaları yapılmıştır. Deneye katılan ilk 5 bebekte Risdiplam’ın düşük dozdaki güvenliği teyit edilince, bu 

kohortta yer alan bebeklerin yüksek doz kohortuna geçirilmesi planlanmıştır.  

Çalışmanın ikinci aşamasındaki etkinlik değerlendirmelerinde kullanılacak sonuçlar, çalışmanın bu aşamasına da uyarlanmış, 

bununla birlikte bu aşama için önceden bu sonuçlar için bir planlama yapılmamıştır. Bu sonuçlar;  

• Akut geri döndürülebilir bir olay yaşanmadığı durumda veya böyle bir olayın yaşanması sonrasında, 12 aylıktan büyük 

çocuklar için kullanılan Kaplan-Meier metoduna31 göre, 3 hafta boyunca günlük 16 saatten fazla Bipap32 veya 

trakeostomi33 ile sürekli ventilasyon34 desteği almadan hayatta kalma olarak tanımlanan olaysız sağkalım,  

• Bayley Bebek ve Küçük Çocuklar İçin Gelişim Ölçeği’nin35 3. versiyonun (BSID-III) kaba motor alt ölçeğinin 22. 

maddesine göre değerlendirilmiş 5 saniyeden daha uzun süreli bağımsız oturma (oturma denemeleri video kaydı 

altına alınmış ve doz bilgilerine sahip olmayan 2 bağımsız değerlendirici tarafından değerlendirilmiş ve puanlanmıştır),  

• Yüksek puanın daha iyi hareket fonksiyonunu gösterdiği, 0’dan 64’e kadar puanlanmış Philadelphia Çocuk Hastanesi 

Nöromüsküler Bozukluk Bebek Testi’nden (CHOP INTEND)36 alınan puanlama,  

• Yüksek puanın daha iyi hareket fonksiyonunu gösterdiği, 0’dan 26’ya kadar puanlanmış Hammersmith Infant Nörolojik 

Değerlendirme Testi’nden (HINE-2) 37 alınan puanlama ve  

• Elektrofizyolojik38 ve beslenme ölçümleri gibi değerlendirmeleri içermiştir.  

Bu post hoc analizlerden herhangi bir klinik çıkarım yapılamamaktadır.    

İstatistiksel Analizler 

Bu popülasyonda bilinen advers olay39 insidans40 değeri %20 olan olaylarda, minimum 8 bebekten oluşan bir örneklem 

seçmenin, %80’den daha büyük bir olasılıkla en az 1 bebebkte ilgili olayın ortaya çıkmasına sebep olacağını tahmin ettik.  

Çalışmanın ikinci aşamasındaki kullanılacak doz miktarına karar vermek adına (farklı yaş veya vücut ağırlığındaki çocuklarda 

farmakokinetik değişkenliğin değerlendirilmesi için), çalışmanın ilk aşamasına 24 bebeğin dahil olabileceğini değerlendirdik.  

Kandaki SMN protein konsantrasyon değeri tüm ölçüm zamanlarında her bir çocuk için hesaplanmış, kohortlar için medyan 

değer ve değer aralıkları raporlanmıştır.  

 
31 Parametreik olmayan istatistiki bir yöntem. Farklı alanlarda kullanılmaktadır. İşsiz kalınan süre, makine parçalarının arızalnama süresi gibi 
alanlarda tahmin yöntemi olarak kullanılmasının yanı sıra tıbbi araştırmalarda genellikle tedaviden sonra belirli bir süre yaşayan hastaların 
oranını ölçmek için kullanılır.  
32 İki seviyeli Pozitif Havayolu Basıncı. “Bilevel Positive Airway Pressure” ifadesinin kısaltmasıdır. Akciğerde ve solunum tüplerinde potansiyel 
çökmeleri veya tıkanmaları önlemek için bir maskenin içinden basınçlı solunum havası sağlayan invazif olmayan bir tedavi yöntemidir.  
33 Trakeostami, nefes borusuna tıbbi amaçlarla gırtlak seviyesinin altından dışarı delik açılarak yeni bir nefes alma deliği elde etme işleminin 
adıdır.  
34 Spontan solunum ya da spontan ventilasyon, havanın akciğer içine ve dışına hareketidir. Ventilasyonda temel amaç, oksijence zengin havanın 
akciğerlere alınması ve yüksek oranda karbondioksit içeren solunum havasının dışarı atılmasıdır.  
35 Bayley Gelişim Ölçeği, bebeklerde ve küçük çocuklarda fiziksell, motor, duyusal ve bilişsel gelişimi ölçmek için oluşturulmuş bir değerlendirme 
aracıdır. Ölçeğin 3 alt testi vardır bunlar; bilişsel test, dil testi ve motor testidir.  
36 CHOP INTEND, “Children’s Hospital of Philadelphia Infant Test of Neuromuscular Disorders” ifadesinin kısa adı. 3 aylıktan 4 yaşına kadar olan 
çocukların fiziksel gelişimlerini değerlendirmek için geliştirilmiş bir ölçek. SMA Tip 1 Hastalarının ve diğer hastalıklara sahip çocuklarının 
gelişimleri incelenerek hazırlanmıştır. Ölçek içerisinde 16 farklı hareketin puanlaması bulunmaktadır, her bir hareket için 0’dan 4’e kadar 
puanlama yapılabilmektedir. Puanlamada 0 hareketin hiç yapılamadığına işaret ederken, 4 hareketin tamamiyle yapılabildiğini gösterir.  
37 HINE, “The Hammersmith Infant Neurological Examination” ifadesinin kısa adı. 3 aylıktan 24 aylığa kadar olan bebeklerin kaba ve ince motor 
fonksiyonlarını ölçmek için geliştirilmiş bir değerlendirme yöntemi. Ölçeğin içerisinde 26 farklı değerlendirme mevcuttur; yüz ve baş hareket 
sinir fonksiyonları, hareketler, refleksler ve koruyucu reaksiyon ve davranışlar gibi farklı nörolojik fonksiyonlar değerlendirilir.  
38 Elektrofizyoloji, vücuttaki merkezi sinir sistemi ve beyindeki sinir hücrelerinin elektrik hareketlerini inceleyen bilim dalıdır.  
39 Yan etki. İlaçla tedavi sırasında ilacın ya da herhangi bir tıbbi müdahelenin zararlı ve istenmeyen etkisidir.  
40 Risk atındaki sağlam kişilerin belirli sürede, belirli bir hastalığa yakalanma olasılığını gösteren ölçüt. Belirli bir toplumda belirli bir sürede 
saptanan yeni vaka sayısının o toplumun yıl ortasındaki nüfusuna veya risk altındaki kişi sayısına bölünmesi ile elde edililr.  



Sonlanım noktalarına ulaşan bebeklerin yüzdesi, toplam bebek sayısı ile birlikte sunulmuştur.  

İstikşafi ölçümler için raporlanan güven aralıkları post hoc yapılmıştır ve çoklu kıyaslamalar için herhangi bir düzenleme 

yapılmamıştır.  

Sağkalım için kullanılan güven aralığı değerleri tamamlayıcı log-log dönüşüm yöntemi ile, diğer etkinlik ölçümleri için kullanılan 

güven aralığı değerleri de Clopper-Pearson yöntemi ile hesaplanmıştır.  

Herhangi yeni bir hareket kazanımına41 ulaşmamış, hareket kazanımına ulaşıp o hareket kazanımını koruyamamış, çalışmadan 

çıkarılmış veya çalışma esnasında vefat etmiş bebekler ilaca cevap vermeyen bebekler olarak sınıflandırılmıştır.  

CHOP-INTEND ve HINE-2 değerlendirmelerinde, puanlaması yapılmayan maddeler 0 puan ile puanlandırılmıştır.  

 

SONUÇLAR 

Hastalar 

Toplamda 21 bebek çalışmaya dahil edilmiştir. Doz arttırım metoduyla belirlenen nihai dozlar, düşük doz kohortu için kilogram 

başına günlük 0.08 mg, yüksek doz kohortu için ise kilogram başına günlük 0.2 mg’dır.  

 
Tablo 1. Hastaların Başlangıç Durumundaki Demografik ve Klinik Karakteristikleri42 
 
Karakteristik Düşük Doz Kohortu 

(N=4) 
Yüksek Doz Kohortu 

(N=17) 
Tüm Bebekler 

(N=21) 
 
Cinsiyet – sayı (%) 

   

 
   Kız 

 
4 (100) 

 
11 (65) 

 
15 (71) 

   Erkek 0 6 (35) 6 (29) 

 
Medyan yaş – (aralık) - ay 

   

 
   Semptomların Ortaya Çıkışı 

 
2.7 (2.0 – 3.0) 

 
1.5  (0.9 – 3.0) 

 
2.0 (0.9 – 3.0) 

   Tanı 3.3 (2.5 – 5.1) 3.0 (0.9 – 5.4) 3.0 (0.9 – 5.4) 
   Çalışmaya Dahil Olma 6.9 (6.7 – 6.9) 6.3 (3.3 – 6.9) 6.7 (3.3 – 6.9) 

 
Hareket Ölçümleri43 

   

 
   Medyan CHOP-INTEND Puanı (aralık) 

 
23.5 (10 – 25) 

 
24 (16 – 34) 

 
24 (10 – 34) 

   Medyan HINE-2 Puanı (aralık) 1 (0 – 3) 1 (0 – 2)  1 (0 -3) 

 
Solunum Desteği 

 

 
0 

 
5 (29)44 

 
5 (24)45 

 

Düşük doz kohortuna 4 bebek dahil edilmiştir. Bu gruptaki 3 bebek yüksek doz kohortuna geçirilmeden önce en az 12 ay süreyle 

düşük doz ile tedavi edilmiş, 1 bebek ise 19. günde hastalığın ilerlemesi sebebiyle çalışmadan çekilip playatif bakıma 

geçirilmiştir. Düşük doz kohortuna dahil edilen 5. bebek ise hastalık ile ilgili komplikasyonlar sebebiyle çalışmaya dahil 

 
41 Orijinal ifade “motor milestone” olarak kullanılmıştır.  
42 Yüksek doz kohortunda tedavinin başlamasından 1 yıl önce, düşük doz kohortunda ise tedavinin başlamasından 1 yıl sonra olmak üzere 
kullanılan nihai doz prortokole uygun olarak kilogram başına 0.2 mg olacak şekilde ayarlandı. Düşük doz kohortunda hayatta kalan 3 bebek 
yaşları sırasıyla 24.4 ay, 20.6 ay ve 20.8 ay iken yüksek doz kohortuna geçirilmiştir.  
43 Philadelphia Çocuk Hastanesi Nöromüsküler Bozukluk Bebek Testi’nden (CHOP INTEND) puanları, yüksek puanın daha iyi hareket 
fonksiyonunu gösterdiği, 0 - 64 puan aralığında, yine yüksek puanın daha iyi hareket fonksiyonunu gösterdiği, Hammersmith Infant Nörolojik 
Değerlendirme Testi ise (HINE-2) 0 – 26 puan aralığındadır. 21 bebeğin tamamı tedavinin başlangıcında CHOP-INTEND ve HINE-2 skalalarına göre 
değerlendirilmiştir. 
44 5 bebekten 4’ü hastalığın gelişmesini önlemek için solunum desteği kullanıyordu. 
45 5 bebekten 4’ü hastalığın gelişmesini önlemek için solunum desteği kullanıyordu. 



edilmesinden yaklaşık 3 hafta sonra, planlı doz arttırımından önce vefat etmiştir. Bu sebeple çalışmadaki 4. bebeğin doz arttırımı 

çalışmanın yaklaşık 2.5’uncu ayında gerçekleştirilmiştir. Bu 4. bebek ve bu bebekten sonra çalışmaya dahil edilen tüm bebekler 

(toplamda 17 bebek) yüksek doz kohort grubunu oluşturmuşlardır. 

Semptomların ortaya çıkmaya başadığı zamanda bebeklerin yaş aralıkları 28 gün (0.9 aylık) ile 3 ay arasında değişiyordu. 

Çalışmaya dail edildikleri dönemdeki çocukların medyan yaşları 6.7 aydı (3.3 ila 6.9 aralığında) (Tablo 1).  

Medyan başlangıç CHOP-INTEND puanı (24) ve HINE-2 puanı (1) hastalığın ciddi formunun bulguları ile uyumluydu.  

Başlanıç noktasında bu bebeklerin hiç biri bağımsız olarak oturamamaktaydı ve 21 bebekten 5’i (%24) solunum desteği 

almaktaydı (bu 5 bebekten 4’ü hastalığın gelişmesini önlemek için solunum desteği kullanıyordu).  

12. Ayda bebeklerin medyan yaşı 17.7 ay idi. Verilerin toplanmasının durdurulduğu tarih olan 27 Şubat 2019 tarihinde, risdiplam 

tedavisinin 21 bebekteki medyan kullanım zamanı 14.8 aydı (6 ila 26 ay aralığında). 

Güvenlik 

Verilerin toplanmasının durdurulduğu tarihte, toplamda 24 ciddi advers etki raporlanmıştır.  

Zatürre (3 bebekte görülmüştür), solunum yolu enfeksiyonu, virütik solunum yolu enfeksiyonu, akut solunum yetersizliği ve 

solunum bozukluğu (her biri 2’şer bebekte görülmüştür) en sık görülen ciddi yan etkilerdir.  

Toplamda 202 advers etki raporlanmıştır (Tablo 2).  

Verilerin toplanmasının durdurulduğu tarihte 3 bebek vefat etmiştir. Verilerin toplanmasının durdurulduğu tarihten sonra, 

tedavinin 585. gününde bir bebek ailesinin talebiyle Risdiplam tedavisini bırakmış, ve tedaviden ayrıldıktan 3.5 ay sonra Spinal 

Musküler Atrofi’ye bağlı oluşan solunum komplikasyonu sebebi ile vefat etmiştir. Çalışmanın birinci aşamasında bu vefatların 

haricinde başka bir vefat raporlanmamıştır. 

Bir bebekte ciddi advers etki olarak, ciddi bir zatürre bağlamında 4. derece nötropeni yaşandı. Önden tanımlı tarihlerde 

gerçekleştirilen labaratuvar sonuçlarına, hayati göstergelere ve elektrokardiyograma46 dair yapılan değerlendirmeler tedavinin 

başlangıç dönemine kıyasla klinik olarak dikkate değer bir advers etki göstermemiştir. Çalışmanın yapıldığı süre zarfında 

hematolojik47 değerler durağan kalmış; tedavinin başlangıcında kendini gösteren anormal değerler ilacın dozunda değişiklik 

olmaksızın normal aralıklara geri dönmüştür. Kemik iliği baskılanması48 gözlenmemiştir. Klinik verinin toplanmasının 

durdurulduğu tarihte bir egzama vakası yaşanmaktaydı. Deri ile ilgili diğer olaylar ve advers etkilere ilişkin labarotuvar 

bulgularına dair detaylar Tablo S2’de listelenmiştir.   

Yaşa bağlı olgunlaşmamış retina49 (izole retina kisti50) vakaları yaşın ilerlemesiyle ortadan kaybolmuştur. Risdiplam ile tedavi 

edilen (bu çalışmaya göre daha yüksek maruziyete tabi tutulan) maymunlarda gözlenen Risdiplam’a bağlı oluşan toksik retinal 

etkilere bu çalışma kapsamında rastlanılmamıştır.  

Kandaki SMN Protein Konsanstrasyonu ve Risdiplam Maruziyeti 

Çalışmanın başlangıç noktasında düşük doz kohortunda 4 bebeğin kanındaki medyan SMN Protein konsantrasyon değeri 

mililitre başına 1.31 ng (0.58 – 4.82 aralığı) iken, yüksek doz kohortunda bulunan 16 bebekte bu değer mililitre başına 2.54 ng 

(1.1 – 6.4 aralığı) olarak ölçülmüştür.  

 

 

 
46 Kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin çalışmasını incelemek üzere kalpta meydana gelen elektriksel faaliyetlerin kaydedilmesine 
elektrokardiyografi, bu kayıt ile elde edilen grafiğe de elektrokardiyogram denir. 
47 Hematoloji başka bir ifade ile kan bilimi, tıbbın kan hastalıkları ile ilgili dalına verilien isimdir.  
48 Orijinal ifade “bone nmarrow suppression” olarak geçmektedir. Bazı ilaçlar kemik iliğine etki ederek bu hücrelerin yapımını engeller ve 
sayılarının azalmasına neden olabilir. Bu duruma kemik iliği baskılanması denir. 
49 Olgunlaşmamış retina, daralan retina damarları ile tam olarak damarlanmamış göz dibine ait yapılarda hastalık olmaması anlamında 
kullanılmaktadır.  
50 Orijinal ifade “isolated retinal cyst” olarak geçmektedir. Türkçe’ye izole retina kisti olarak çevrilebilir. Bir retina kisti çapı normal retinanın 
kalınlığından daha büyük olan, retinadan türemiş veya retinanın içerisindeki sıvı dolu bir boşluk olarak tanımlanabilir.  



 

Tablo 2. Advers Etkiler51 

  

Tablo 2. Devam 

 

 

Etki 

 

Bebekler (N=21) 

 

Etki 

 

Bebekler (N=21) 

    

Toplam advers etki sayısı 202 3.-5. Derecedeki Advers Etki - Sayı (%)  

≥ 1 Advers etki sayısı (%) 21 (100)   
Toplam ciddi advers etki sayısı 24 Zatürre 3 (14) 

≥ 1 Ciddi advers etki sayısı (%) 10 (48) Virütik solunum yolu enfeksiyonu 2 (10) 

≥ 1 3.-5. derecedeki advers etki sayısı (%) 9 (43) Akut solunum yetmezliği 2 (10) 
Vefat ile sonuçlanan ciddi advers etki sayısı (%)52 3 (14) Nötropeni 1 (5) 

  Influenza 1 (5) 

En Sık Görülen Advers Etkiler – Sayı (%)53  Hipoksi 1 (5) 
  Aspirasyon pnömonisi 1 (5) 

Ateş 11 (52) Solunum bozukluğu 1 (5) 

Üst solunum yolu enfeksiyonu 9 (43)  Pnömatoraks 1 (5) 
İshal 6 (29) Atelektazi 1 (5) 

Öksürük 5 (24) Kalp durması 1 (5) 

Kusma 5 (24) Solunum yetmezliği 1 (5) 

Kabızlık 4 (19)   

Zatürre 4 (19)   

Kulak enfeksiyonu 3 (14)   

Egzama 3 (14)   
Deri kızarıklığı54 3 (14)   

Nazofarenjit55 3 (14)   
Solunum yolu enfeksiyonu 3 (14)   

Burun iltihabı56 3 (14)   

Diş çıkarma sendromu57 3 (14)   
Üst solunum yolu iltihabı 3 (14)   

    

Ciddi Advers Etkiler – Sayı (%)    
    

Zatürre 3 (14)   

Solunum yolu enfeksiyonu 2 (10)   
Virütik solunum yolu enfeksiyonu 2 (10)   

Akut solunum yetmezliği 2 (10)   

Solunum bozukluğu 2 (10)   

Influenza 1 (5)   

Üst solunum yolu enfeksiyonu 1 (5)   

Atelektazi58 1 (5)   
Hipoksi59 1 (5)   

Aspirasyon pnömonisi60 1 (5)   

Pnömatoraks61 1 (5)   
Solunum yetmezliği 1 (5)   

Nötropeni 1 (5)   

Kalp durması 1 (5)   
Kilo kaybı 1 (5)   

Büyüme - gelişme geriliği62 1 (5)   

 
51 Advers etkiler “Medical Dictionary for Regulatory Activities” versiyon 21.1 kullanılarak kodlandırılmıştır.  
52 Verilerinin toplanmasının durdurulduğu tarih olan 27 Şubat 2019 itibariyle 3 bebek vefat etmiştir. Çalışmaya dahil olduğunda 7 aylık olan bir 
kız çocuğunda virütik solunum yolu enfeksiyonu gelişti. Çalışmanın 5. gününde ilk semptomlar belirdi ve çalışmanın 21. gününde bebek vefat 
etti. Olay iki taraflı atelektazi ile komplike duruma geldi. Çalışmaya dahil olduğunda 7 aylık olan ve aspirasyon şüphesi sebebiyle geceleri 
mekanik ventilasyon alan (günde 16 saatten az olacak şekilde bipap kullanan) bir kız çocuğunda çalışmanın 236. gününde kalp durması ve 
solunum yetmezliği gerçekleşti. Çalışmaya dahil olduğunda 5 ay 3 haftalık olan bir kıza çocuğunda 386. günde solunum yolu enfeksiyonu gelişti. 
Ateşin gözlenmediği ve geçmesi beklenen orta seviye semptomların varlığında (burun tıkanıklığı ve nefes darlığı) bebeğin hastane yatışı 
yapılmadı ve bebek solunum yolu enfeksiyonunun başladığı günün ertesinde vefat etti. Veri toplanmasının durdurulduğu zamandan sonra 1 
bebek daha vefat etti.  
53 En sık görülen advers etkiler 3 veya daha fazla bebekte görülen yan etkileri içermektedir.  
54 Orijinal ifade “erythema” olarak geçmektedir. 
55 Çok küçük mikroplarla oluşan ve en sık görülen kış hastalığıdır. Nezle diye adlandırılan hastalık da bu gruptadır. 
56 Orijinal ifade “rhinits” olarak geçmektedir. 
57 Orijinal ifade “theeting” olarak geçmektedir. 
58 Fiziksel bir tıkayıcı nedeniyle hava gidememesi sonucunda akciğerin veya bir kısmının şişememesi olarak tanımlanabilecek bir hastalıktır. 
59 Basitçe oksijen yetmezliği olarak adlandırılabilir. 
60 Katı, sıvı ya da gaz niteliğindeki zararlı maddelerin solunum yollarına girerek akciğerlere ulaşmasıyla ortaya çıkan akciğer yangısıdır. 
61 Akciğerin bir kısmının veya tamamının “çökme” olarak tarif edilen büzülüp ufalması olayıdır 
62 Orijinal ifade “failure to thrive” olarak geçmektedir 



Düşük doz kohortunda 3 bebekte kandaki medyan SMN Protein konsantrasyon değeri mililitre başına 4.49 ng (2.61 – 5.55 

aralığı) ile en yüksek değerine 4 haftada ulaşmış ve dolayısıyla medyan artış başlangıç değerinin 4.5 (1.2 – 5.4 aralığı) katına 

ulaşmıştır. 12. ayda bu 3 bebek için kandaki medyan SMN Protein konsantrasyon değeri mililitre başına 3.05 ng (1.75 – 5.51 

aralığı ) olarak ölçülmüş, medyan artış başlangıç değerinin 3 (1.1 – 3.6 aralığı) katına gelmiştir. 

Yüksek doz kohortunda ise, 17 bebekte kandaki medyan SMN Protein konsantrasyon değeri mililitre başına 5.87 ng (2.84 – 8.76 

aralığı) ile en yüksek değerine 4 haftada ulaşmış ve dolayısıyla medyan artış, başlangıç değerinin 2.1 (0.9 – 6.5 aralığı) katına 

ulaşmıştır. 12. ayda yüksek doz kohortundaki 15 bebek için kandaki medyan SMN Protein konsantrasyon değeri mililitre başına 

5.66 ng (2.66 – 8.6 aralığı ) olarak ölçülmüş, medyan artış başlangıç değerinin 1.9 (0.6 – 7.8 aralığı) katına gelmiştir.  

 

 

Hasta Sayısı       
       
Yüksek Doz  16 13 17 15 15 15 
Düşük Doz  4 3 3 3 3 3 

 
Kandaki Medyan SMN Protein Seviyesi (aralık) - ng/ml 
 
Yüksek Doz  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) 
Düşük Doz  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) 
 

 

Figür 1. Kandaki SMN Protein Konsantrasyonu 
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12. ayda düşük dozdaki 3 bebek için ölçülen ortalama AUC (kararlı durumda 24 saatlik bir süre boyunca Risdiplam plazma 

konsantrasyonu zaman eğrisinin altındaki ortalama alan) değeri mililitre başına 630 ng*saat (470 – 800 aralığı) olarak 

ölçülmüşken, yüksek doz kohortunda bulunan 16 bebek için bu değer 2000ng*saat (1540 – 2960 aralığı) olarak raporlanmıştır.   

İstikşafi Etkinlik Sonuçları 

12. ayda 21 bebekten toplam 19 tanesi (%90; düşük doz kohortundaki 3 bebek ve yüksek doz kohortunda bulunan 16 bebek) 

sonuçlar bölümünde tanımlandığı şekli ile, klinik bir olay yaşamamıştır (Figür 2).  

Tamamı yüksek doz kohortunda bulunan 7 bebek (%33), BSID-III değerlendirmesinde en az 5 saniye süreyle desteksiz 

oturabilmiştir.  

 

 

 

Figür 2. Olaysız Sağ Kalım63 

 

Olaysız sağ kalım, hayatta olmak ve kalıcı ventilasyon desteği (3 haftadan daha uzun bir süreyle günde en az 16 saat boyunca Bipap 
desteğine ihtiyaç duymak ya da trakeostami yapılmış olması veya akut geri döndürülebilir solunum probleminin yokluğunda ya da böyle bir 
problem yaşandıktan sonra en az 3 hafta bounca sürekli entübe olmak olarak tanımlanır) almamak olarak tanımlanır. Tarihsel kohortta 
sürekli solunum desteği almayan hastaların yüzdece oranı grafikte gösterilmiştir. Bundan önceki çalışmada 2 SMN2 gen kopyası bulunan 
hastalardaki kombine edilmiş sonucun görüldüğü medyan yaş 10.5 aydı (çeyrekler arası aralık, 8.1 ve 13.6 aydı). Bahsedilen çalışmada olaysız 
sağ kalım, hayatta olmak ve 2 haftadan daha uzun bir süreyle günde 16 saatten daha uzun bir süre için noninvaziv solunum desteğine ihtiyaç 
duymamak olarak tanımlanmıştı. Bizim çalışmamızdaki süre, deneklerin çalışmaya dahil olması ile verilerin toplanmasının durdurulduğu 
tarilhler arasını kapsamaktadır. Verilerin toplanmasının durdurulduğu tarih itibariyle, 3 bebek (biri düşük doz kohortunda ve ikisi yüksek doz 
kohortunda olmak üzere) vefat etmiş, yüksek doz kohortundaki bir diğer çocuk verilerin toplanmasının durdurulduğu tarihten sonra vefat 
etmiştir.  

 
 

Yüksek doz kohortunda bulunan 9 bebek başlarını dik pozisyonda sürekli bir şekilde tutabilmeyi başarmış ve yine yüksek doz 

kohortunda bulunan 1 bebek HINE-2 değerlendirmesinde ayakta dururken bacaklarına yük aktarabilmiştir.  

 
63 Grafikte gösterilen çubukların uzunluğu yaklaşık değerleri göstermetkedir.  
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Düşük doz kohortunda bulunan çocuklardan hiçbiri bu fonksiyonları yerine getirememiştir. Tablo S3 ve S4 ve Figür S3 CHOP-

INTEND puanlarını ve HINE-2 hareket kazanımlarını64 göstermek için kullanılmıştır65. 12. ayda toplamda 11 bebek (%52) Tip 1 

Spinal Musküler Atrofi hastalarında nadiren gözlenen 40 veya daha üstü CHOP-INTEND puanına ulaşabilmiştir. 

12 aylık süre boyunca hiçbir bebek yutma yetisini kaybetmemiştir. 12. ayda toplamda 18 bebek (%86; düşük doz kohortundaki 3 

bebek ve yüksek doz kohortundaki 15 bebek) beslenme tübü ile kombine bir şekilde veya beslenme tübü kullanmadan oral yolla 

beslenebilmekteydi. Toplamda 3 bebek beslenme tübü ile kombine bir şekilde oral yolla beslenebilirken, başlangıç noktasında 

yutma yetisi olmayan 1 bebek ise 12 ayın sonunda halen sadece beslenme tübü ile beslenebilmekteydi.  

Başlangıç noktasına göre, tüm bebekler için yaşa göre ağırlık66 yüzdesindeki yüzdece medyan değişiklik değeri 12 ayın sonunda 

yüzde 3 [(-66) – (+89) aralğı] ve medyan yaşa göre ağırlık yüzdesi 27 (7 – 90 aralığı) olarak ölçülmüştür.  

Başlangıç noktasına göre tüm bebekler için yaşa göre uzunluk67 yüzdesindeki yüzdece medyan değişiklik değeri 12 ayın sonunda 

yüzde -11 [(-57) – (+69) aralğı] ve medyan yaşa göre uzunluk yüzdesi 69 (9 – 100 aralığı) olarak ölçülmüştür. Başlangıç noktasına 

göre birleşik kas aksiyon potansiyelinde 0.3 mV veya daha fazla negatif pik amplitütü artışı gösteren bebeklerin yüzdece oranı 

gibi diğer istikşafi ölçümler Tablo S4’te gösterilmiştir68. 

 

TARTIŞMA 

Risdiplam’ın Tip 1 Spinal Musküler Atrofi hastası bebeklerde yapılan bu deneyinde, klinik verilerin toplanmasının durdurulduğu 

tarih itibariyle 24 ciddi advers etki raporlanmıştır.  

En ciddi advers etkiler, Spinal Musküler Atrofi’yi karakterize eden nöromüskler solunum yetmezliğiyle tutarlı olacak şekilde 

solunum yolu enfeksiyonlarıydı ve 4 bebek solunum komplikasyonları sebebiyle vefat etti.  

Bir bebek, ciddi yan etki olarak zatürre kapsamında gelişen nötropeni yaşadı.  

Deneyde kullanılan dozdan daha yüksek dozla Risdiplam ile tedavi edilen hayvanların epitel69 dokularında görülen, özellikle 

parakeratoz70 ve kemik iliği baskılanmasıyla ilişkili hematolojik bulguları bu çalışmada gözlemlemedik (Risdiplam’ın diğer 

uçbirleştirme hedefleri üzerindeki etkisinden ötürü).  

Bu çalışmada gözlenen deri ile ilgili advers etkiler ilacın bir etkisi olabilir, bununla birlikte hayvanlar üzerinde yürütülen 

deneylerde gözlendiği gibi bu etkiler daha kötüye gitmemiş aksine, ilacın kullanımının devam ettiği süre zarfı içerisinde bu 

etkiler düzelmiştir.  

Yüksek doz kohortunda, tedaviye başlanıldıktan sonraki 4. haftanın içerisinde başlangıç noktasında göre 2.1 kat medyan SMN 

protein seviyesi artışı gözlenmiş (aşama 2 için seçilen teröpatik doz), bununla birlikte bebekler arasında ölçüm değerleri 

farklılaşmıştır. Bu artışın gözlendiği ortalama Risdiplam maruziyeti, hayvanlarda toksikoloji çalışmalarında retinal toksik etkilere 

yol açmayan Risdiplam’ın en yüksek maruziyetidir.  

Farmakokinetik veriler ışığında, bu çalışmanın ikinci aşaması için seçilen doz miktarı kilogram başına 0.2 mg’dır.  

Çalışmanın devam eden ikinci aşamasından uyarlanan istikşafi klinik ölçümler birinci aşamanın içerisine önceden dahil 

edilmemişti. Bu ölçümlere göre, 12. ayda (bebeklerin ortalama yaşı 17.7 ay iken), bebeklerin %90’ı, kalıcı solunum desteğine71 

ihtiyaç duymama olarak tanımlanan olaysız sağkalım hedefine ulaşabilmiştir.  

 
64 Orijinal ifade “motor milestones” olarak geçmektedir.  
65 İlgili tablolar ve figüreler orijinal makalede yer almadığı için çeviride de bulunmamaktadır.  
66 Orijinal ifade “weight-for-age percentile” olarak geçmektedir.   
67 Orijinal ifade “height-for-age percentile” olarak geçmektedir.   
68 İlgili tablolar ve figüreler orijinal makalede yer almadığı için çeviride de bulunmamaktadır. 
69 Epitel hücresi, vücut yapısının birçok yüzeyini kaplayan ve koruyucu bariyer görevi yapan hücrelerdir. Bu hücreler virüslerin ve bakterilerin 
vücut içine girmesini önler. 
70 Üst deride gözlemlenen bir hastalık. 
71 “Kalıcı solunum desteği”, 3 haftadan daha uzun bir süreyle günde en az 16 saat boyunca Bipap desteğine ihtiyaç duymak ya da trakeostami 
yapılmış olması veya akut geri döndürülebilir solunum probleminin yokluğunda ya da böyle bir problem yaşandıktan sonra en az 3 hafta bounca 
sürekli entübe olmak olarak tanımlanır 



SMN2 geninden 2 kopyası olan Spinal Muskülar Atrofi hastası bebeklerin, doğal tarihsel kohortunda, en az 14 gün süresince 

günde en az 16 saat noninvaziv solunum desteğine ihityaç duyduğu veya vefat ettiği ortalama yaş 10.5 aydır. Bizim 

çalışmamızda 12. ayda hayatta kalan bebeklerden hiçbiri kalıcı solunum desteği almıyordu ve 21 bebekten 7’si, tarhisel Tip 1 

Spinal Müsküler Atrofi hastları kohortunda beklenmedik şekilde, bağımsız bir şekilde oturabiliyordu.  

Diğer klinik deneylerdeki Tip 1 Spinal Musküler Atrofi hastalarına göre, bizim deneyimize katılan hastalar yaşça daha büyüklerdi 

ve deneye katıldıkları tarih ile hastalıklarının bulgu göstermeye başladığı tarih arasındaki süre diğer deneylerdeki çocuklara göre 

daha uzundu.  

Risdiplam, Tip 2 veya 3 Spinal Müsküer Atrofi hastalarında da, (ClinicalTrials.gov numarası, NCT02908685); bundan önce 

(RO68885247 olarak da bilinen) RG7800, nusinersen, olesoxime, veya onasemnogene abeparvovec (NCT03032172) ile tedavi 

edilmiş hastalarda da ve henüz semptom göstermemiş bebeklerde de denenmektedir (NCT03779334). 

Risdiplam bu çalışmada kandaki SMN protein seviyesini arttırmıştır. Bu artış, tam uzunlukta SMN mRNA’sı üretimi sağlanacak 

şekilde Risdiplam’ın mRNA uçbirleştirmesini değiştirdiğini göstermektedir.  

İstikşafi klinik sonlanım noktaları post hoc analiz edildiğinden ve veriler tarihsel kohort ile yalnızca niteliksel olarak 

karşılaştırılabildiğinden, ilacın klinik olarak yarar sağladığı güvenle söylenemez.  

Çalışmanın 2. aşaması, Tip 1 Spinal Musküler Atrofi hastalarında Risdiplam’ın daha uzun vadeli güvenlik ve etkinlik 

değerlendirmelerini yapmak üzere sürdürülmektedir.  

 

Çeviri: Ali Güleç 


