
Десет години партньорство в помощ на
Спиналната мускулна атрофия (СМА)

 

През 2021 г. Рош празнува 10 години работа в партньорство с общността на 
пациентите със СМА и грижещите се за тях за постигане на нашата обща цел да 
подобрим живота на хората, засегнати от това рядко срещано състояние.
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2011 г. 
Рош сключва споразумение за съдействие между Фондацията за 
СМА и Пи Ти Си Терапютикс (PTC Therapeutics) с цел 
преобразуване на свръх модерната технология на РТС в 
животоспасяващо лечение за хората със СМА1,2

Отличните постижения на това 
партньорство бяха от ключово 
значение за програмата за СМА, 
като всеки партньор допринесе 
със своите уникални 
способности и умения към 
цялостната работа.
Старши вицепрезидент, Глобален 
ръководител на Рош за клинични 
разработки в областта на неврологията и 
редките болести

При научните изследвания 
провалът може да се случи по всяко 
време, но той не трябва да е 
определящ. Доста се разочаровахме, 
когато първата ни молекула, 
кандидат за лекарство беше спряна, 
но… При нашите ръководители и 
среда на работа спокойно можем да 
бъдем смели и да опитаме отново – 
дори и да се провалим отново, 
въпреки, че за щастие това не стана!

Медицински химик на Рош

2011-2015 г.  
Учени от тримата партньори изучават множество 
обещаващи молекули, които има вероятност да лекуват 
СМА и значително да подобрят живота на пациентите  
с това заболяване2,3

2015 г.  
Учените установяват, че някои от 
изследваните молекули трудно биха били 
безопасни и ефикасни, но въпреки това 
се появи една обещаваща молекула3-6

 

2016 г.  
Рош създава най-обширната досега програма за 
клинично развитие, касаеща СМА, заедно с 
пациенти от различни възрасти, тип СМА, и 
тежест на заболяването, за да бъде проучена тази 
обещаваща молекула7-11

Каква е историята дотук…

Програмата, с подкрепата на нашите 
партньори и очертана съвместно с 
общностите на пациентите и на 
здравните работници, включва:

• Хора с различни видове СМА, от 
раждането до 60-годишни
Пре-симптоматични хора и онези, 
които са лекувани преди това с други 
таргетни терапии за СМА
Хора, които не са добре представени в 
други изпитвания на СМА, и от 
държави, които обикновено не са 
включени в клинични проучвания

 

• 

• 

2018 г.   
Рош се присъединява към 
Американската коалиция за 
изследване на новородените, за да 
подпомогне включването на 
генетичен тест за СМА в пакета от 
изследвания на новородените.14

Доказателствата сочат, че ранната 
диагноза и лечение на СМА води до 
по-добри резултати15

 
От 2021 г. 69% от живородените деца в 
САЩ вече се изследват за СМА15

2018 г.   
Рош се присъединява към Програмата за 
готовност на клиничните изпитвания на 
Cure SMA13

 

Придава ново значение на следните понятия:

• Привличане на изследователски центрове с 
интерес за участие в клинични проучвания за СМА
Осигуряване на реални ресурси за оптимизиране 
на готовността за участие в клинични проучвания
Популяризиране на този тип клинични изпитвания, 
поставящи пациента в центъра на изследването

•
 

•

 

Октомври 2017 г.
Скала за оценка на самостоятелността при СМА (SMAIS), 
разработена съвместно с Cure SMA, SMA Europe, и с хора, 
страдащи от СМА12

Тя бе разработена в отговор на потребността на общността 
да поддържа своята самостоятелност; тя е клинично 
пособие, с което се измерва необходимото ниво подкрепа 
за изпълнение на дребни ежедневни дейности от 
пациенти със СМА
SMAIS е предоставена безплатно на всички изследователи 
и здравни професионалисти
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2021 година и нататък
За СМА остават много предизвикателства, и 
докато Рош и партньорите ни обръщаме 
поглед към бъдещето, нашият неизменен 
фокус остава съсредоточен върху работата с 
общността, за да има широкообхватен достъп 
до лечение, за подобряване на резултатите, и 
изграждане на по-добро бъдеще за всички.

Август 2020 г.
Рош се присъединява към Европейския 
алианс за изследване на новородени, 
ръководен от SMA Europe16

След постигнатия успех в САЩ, 
Европейският алианс призовава до 2025 г. 
всички програми за изследване на 
новородени да включват тест за СМА16

Август 2020 г.
Молекулата на Рош е одобрена в САЩ за 
лечение на СМА при възрастни и деца на 
възраст ≥ 2 месеца17,18

2020  г.
  По време на пандемията от COVID-19 

през 2020 г. Рош адаптира клиничните 
изпитвания, за да отговори на 
потребностите на обществото
Предлагайки безконтактни 
доставки на лекарството до 
домовете на хората и сестрински 
грижи в дома
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Март 2021 г.
Молекулата на Рош е одобрена в Европейския 
съюз за лечение на СМА при възрастни и деца 
на възраст  ≥ 2 месеца.19

Много се гордея и съм благодарен 
за всичко, което заедно 
постигнахме дотук и с нетърпение 
очаквам да преодолеем 
предизвикателствата, които ни 
чакат занапред заедно, и очаквам 
да помогна съвместно да създадем 
по-добро бъдеще за хората със 
СМА
Глобален ръководител, Клинични разработки в 
областта на неврологията и редките болести в Рош
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