
Czas to motoneuron
Wyzwania systemowe i rekomendacje 
w opiece nad pacjentami z SMA w PolsceW

A
R

S
Z

A
W

A
 2

0
21

PODSUMOWANIE RAPORTU



Raport został opracowany przez:

 

HTA Consulting Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 

ul. Starowiślna 17/3 

31-038 Kraków

www.hta.pl

 

Realizacja i opieka merytoryczna:  

Dr n. med. Magdalena Władysiuk, CEESTAHC Polska, HTA Consulting

Recenzja naukowa: 

Prof. Anna Kostera-Pruszczyk

Patronat naukowy:  

Polskie Towarzystwo Neurologii Dziecięcej

Patronat honorowy:  

Fundacja SMA, Federacja Pacjentów Polskich

Partner publikacji:  

Novartis Poland

2021
Powielanie tego dokumentu w całości, w częściach, jak również wykorzystywanie całości tekstu lub jego fragmentów wymaga zgody właściciela praw majątkowych 

oraz podania źródła.



Zespół ekspertów

prof.dr hab. med.  

Barbara Steinborn,  
Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowe-

go, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcin-

kowskiego w Poznaniu.

Prof. dr hab. n. med.  

Agnieszka Słowik  

konsultant krajowy w dziedzinie  

w neurologii.

prof. dr hab. n. med.  

Anna Kostera-Pruszczyk,  
specjalista w dziedzinie pediatrii, neurologii i neuro-

logii dziecięcej, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, która 

należy do Europejskiej Sieci Referencyjnej dla Chorób 

Nerwowo-Mięśniowej EURO NMD. Wiceprzewod-

nicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 

Neurologów Dziecięcych.

dr hab. n. med.  

Magdalena Chrościńska-Krawczyk,  
Klinika Neurologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie.

Dr n. med.  

Magdalena Władysiuk,  
absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie 

oraz Ekonomii i MBA na Akademii Leona Koź-

mińskiego w Warszawie. Prezes Stowarzysze-

nia CEESTAHC oraz wiceprezes firmy HTA 

Consulting.

Kacper Ruciński,  
członek Rady Strategicznej Fundacji SMA.

prof. dr hab. n. med.  

Katarzyna Kotulska-Jóźniwak, 
kierownik Kliniki Neurologii i Epileptologii Instytutu 

„Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warsza-

wie. Specjalizacja: Neurolog dziecięcy; przewod-

nicząca zespołu koordynacyjnego w programie 

leczenia rdzeniowego zaniku mięśni.

dr n. med  

Jakub Gierczyński,  
doktor nauk medycznych i absolwent MBA 

z certyfikatami London School of Economics 

i Stockholm Business School. Założyciel firmy 

Doradztwo i ekspertyzy (Health and Disease 

Management Institute) oraz European Health 

Network.

dr hab. n. med.  

Maria Jędrzejowska,   
Zakład Genetyki Medycznej Instytutu „Pomnik-

-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Od 

początku pracy zawodowej związana z Instytu-

tem Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. 

Mossakowskiego PAN Specjalizacja: Neurolog, 

Genetyk Kliniczny.

prof. dr hab. n. med.  

Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska,  
kierownik Kliniki Neurologii Rozwojowej w Uni-

wersyteckim Centrum Klicznym w Gdański; prze-

wodnicząca Polskiego Towarzystwa Neurologów 

Dziecięcych.



Diagnostyka SMA

Dostęp do leków

Rekomendacje

Rekomendowane jest, po decyzji o wdrożeniu 

w Polsce programu powszechnego przesiewu 

noworodków w kierunku SMA, wypracowanie 

procedur pozwalających na jak najszybsze 

wdrożenie terapii modyfikującej przebieg SMA 

u przedobjawowych dzieci wymagających 

takiej terapii. 

1
„Czas to motoneuron” – pacjenci 

z objawami wskazującymi na SMA 

powinni mieć w trybie pilnym wykonane 

diagnostyczne badanie genetyczne, 

w tym przypadku jest to badanie 

genetyczne w kierunku delecji/mutacji 

genu  SMN1 z równoczasową oceną liczby 

kopii genu SMN2.

2

Jeśli diagnoza SMA zostanie potwierdzona, dla każdego pacjenta 

powinien zostać opracowany indywidualny plan opieki, uwzględnia-

jący leczenie modyfikujące przebieg choroby. Zespół lekarski 

powinien również ustalić, jak szybko pacjent z SMA powinien zostać 

skierowany do leczenia modyfikującego przebieg choroby. Od 

początku choroby zakres informacji przekazywanych pacjentom

i ich rodzinom/opiekunom powinien być możliwie najpełniejszy.

3

Należy dążyć do poprawy dostępności 

wszystkich zarejestrowanych leków. Wybór 

leku powinien pozostać w gestii lekarza 

prowadzącego lub – w razie wątpliwości – 

zespołu lekarskiego, z uwzględnieniem 

preferencji pacjenta lub jego rodziców/opie-

kunów.

4
Wprowadzanie nowych leków do programu 

lekowego wymaga zmodyfikowania tego 

programu m. in. zgodnie z zapisami 

odpowiednich charakterystyk produktów 

leczniczych, dostosowania monitorowania 

do nowo wprowadzanych terapii. 

W przypadku wprowadzania nowych leków 

konieczne będzie przystosowanie 

organizacji świadczeń zarówno do ich 

monitorowania, jak i do finansowania, 

w zależności od zastosowanego typu 

leczenia.

5

Wskazane jest stworzenie odrębnych 

kryteriów oceny stanu funkcjonalnego dla 

pacjentów przedobjawowych oraz kontynu-

owanie prac nad rozwojem rejestrów, 

umożliwiających ocenę skuteczności leczenia 

w rzeczywistej praktyce klinicznej.

6

Koordynacja opieki

Opieka nad chorymi na SMA wymaga 

współpracy interdyscyplinarnego 

zespołu uwzględniającego zarówno 

lekarzy specjalistów, jak i rodzinnych, 

którzy biorą udział w prowadzeniu 

leczenia objawowego i chorób współist-

niejących. Skoordynowane leczenie 

chorych na SMA powinno być prowa-

dzone w wysokospecjalistycznych 

ośrodkach, powoływanych w oparciu o 

zapotrzebowanie demograficzne. 

Ośrodki dla dzieci i dorosłych powinny 

być łączone w sieci i ściśle ze sobą 

współpracować.

7 Wskazane jest stworzenie odpowied-

nich ram finansowania opieki koordy-

nowanej, pozwalających na zapew-

nienie jednoczesnej dostępności 

zespołu wielospecjalistycznego z 

doświadczeniem w leczeniu chorych 

na SMA. Rekomenduje się ponadto 

poprawę dostępu do rehabilitacji 

pacjentów, w tym rehabilitacji w 

warunkach domowych. 

8

Wskazana jest poprawa koordynacji 

opieki medycznej z opieką społeczną. 

Potrzebami, które powinny zostać jak 

najszybciej zaspokojona, jest stworze-

nie opieki wytchnieniowej dla opieku-

nów osób z niepełnosprawnością na 

terenie całego kraju oraz zapewnienie 

usług asystenckich.
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W SMA „Czas to 
motoneuron”

Problem 
zdrowotny

Rdzeniowy zanik mięśni (SMA, ang. Spinal muscular atrophy) jest przewlekłą postę-

pującą chorobą układu nerwowego o podłożu genetycznym, prowadzącą do stop-

niowego nieodwracalnego uszkodzenia neuronów ruchowych, a w konsekwencji 

– do niedowładu i zaniku mięśni szkieletowych. 

 ² Białko SMN odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie neuronów ruchowych, a  jego niedo-

bór, spowodowany delecją lub inną mutacją genu SMN1, jest bezpośrednią przyczyną SMA. 

Białko to jest produkowane także przez gen SMN2.

 ² Liczba kopii genu SMN2 jest głównym modyfikatorem fenotypu SMA. U większości chorych 

występują trzy kopie genu SMN2 (59%, wg stanu na luty 2019, Łusakowska 2019 [3]).

 ² Rocznie w Polsce rodzi się około 50 dzieci, u których w pewnym momencie życia rozwinie się 

SMA.

 ² Dane dotyczące liczby kopii genu SMN2 oraz typu SMA u pacjentów nowo zdiagnozowanych, 

w szczególności bezobjawowych, nie są dostępne, ze względu na brak badań przesiewowych 

w kierunku SMA. Na podstawie danych zagranicznych oraz krajowego wskaźnika zapadalno-

ści można szacować, że wśród nowych zachorowań dominują przypadki z  dwoma kopiami 

genu SMN2 (Calucho 2018 [1], Jędrzejowska 2010 [2]).

 ² Rdzeniowy zanik mięśni (SMA) należy do chorób rzadkich, wymagających kontynuowania 

zmian systemowych w celu poprawy jakości opieki i odpowiedzi na potrzeby pacjentów.

 ² SMA, jako przewlekła choroba rzadka, należy do priorytetów zdrowotnych w  Polsce, 

w zakresie: 

 ² poprawy jakości i skuteczności opieki okołoporodowej oraz opieki zdrowotnej nad mat-

ką, noworodkiem i dzieckiem do lat 3, 

 ² zwiększenia koordynacji opieki nad pacjentami starszymi, z niepełnosprawnością.
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Rokowanie 
pacjentów

Rokowanie pacjentów z  SMA jest zależne od: liczby kopii genu SMN2, dotych-

czasowego przebiegu choroby, dostępności leczenia modyfikującego przebieg 

choroby oraz jego jakości i  opieki wielospecjalistycznej. Im wyższa liczba kopii 

genu SMN2, tym łagodniejszy przebieg choroby.

 ² W przypadku braku dostępu do terapii modyfikującej przebieg choroby, rokowanie pacjen-

tów z najcięższymi postaciami choroby jest bardzo niekorzystne i prowadzi do przedwcze-

snego zgonu. 

 ² U pacjentów z przewlekłym przebiegiem choroby rokowanie odnośnie do przeżycia jest do-

bre, jednak u części pacjentów występuje znaczna niepełnosprawność.

 ² W Polsce większość chorych (59%) ma trzy kopie genu SMN2 (wg stanu na luty 2019, Łusa-

kowska 2019 [3]). 

 ² Najcięższy fenotyp SMA, czasem określany jako typ 0, charakteryzuje się obecnością tylko 

1  kopii genu SMN2) i  objawia się już w  życiu płodowym, prowadzi do obumarcia płodu lub 

zgonu w niedługim czasie po urodzeniu. 

 ² Obecnie pacjentów z SMA można także podzielić ze względu na ich aktualny stan funkcjo-

nalny na: leżących, siedzących oraz chodzących, co ma szczególne znaczenie przy dosto-

sowaniu rodzaju i metod opieki nad chorym. Najważniejszymi czynnikami, determinującymi 

przebieg choroby, są liczba kopii genu SMN2, wiek i stan funkcjonalny.

 ² SMA typu 1 jest drugim najcięższym typem SMA. Najczęściej u tych pacjentów występują 

1–3 kopie genu SMN2, przy czym dominują 2 kopie genu SMN2. Pacjenci z SMA typu 1 mają 

skróconą średnią długość życia do około 2 lat (bez leczenia modyfikującego przebieg cho-

roby), podczas gdy u pacjentów z typem 2 i najczęściej 3 kopiami genu SMN2 czas przeżycia 

jest krótszy niż w populacji ogólnej. 

 ² Długość życia pacjentów z SMA typu 3 (3–4 kopie genu SMN2) nie różni się od tej w popula-

cji ogólnej, lecz choroba może prowadzić do znacznej niepełnosprawności.

 ² Najłagodniejszy przebieg zazwyczaj dotyczy pacjentów z typem 4 (≥4 kopie genu SMN2), 

objawiającym się najczęściej dopiero w okresie dorosłości, i charakteryzującym się normal-

ną długością życia z różnym stopniem niepełnosprawności w wieku dorosłym. Jest to naj-

rzadsza postać SMA. 
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Obciążenie 
pacjenta  
i rodziny

SMA, ze względu na swój postępujący charakter, prowadzi do znacznego obni-

żenia jakości życia pacjentów i ich rodzin, powodując zarówno nadmierne obcią-

żenie psychiczne, jak i ekonomiczne. 

 ² Kluczowy dla pacjentów jest czas – zarówno w  odniesieniu do postawienia diagnozy, jak 

i możliwie najszybszego wdrożenia leczenia modyfikującego przebieg choroby. 

 ² Brak leczenia modyfikującego przebieg choroby, w połączeniu z jej przewlekłym i postępu-

jącym charakterem, pogłębiają niepełnosprawność oraz powodują trudności w wykonywa-

niu podstawowych czynności związanych z  codziennym funkcjonowaniem, co prowadzi 

do pogorszenia jakości życia pacjentów, a także ich opiekunów, szczególnie ze względu na 

konieczność stałej pomocy chorym. 

 ² Oczekiwania i  potrzeby pacjentów z  SMA dotyczą przede wszystkim poprawy rokowania 

i jakości życia, ponieważ – ze względu na swój postępujący charakter – choroba ta prowadzi 

do ciężkiej niepełnosprawności, a u części pacjentów – wczesnej śmierci.

 ² Osoby chore na SMA wymagają długofalowej, wielospecjalistycznej, wymagającej czę-

stych wizyt lekarskich oraz hospitalizacji i organizacji, opieki w domu.

 ² Pacjenci z cięższym przebiegiem wymagają wentylacji wspomaganej oraz żywienia dojeli-

towego (częściowo refundowanego w programach NFZ). 

 ² Większość pacjentów wymaga skomplikowanego leczenia ortopedycznego, w tym zwłasz-

cza ortezowania oraz chirurgicznej korekty skoliozy.

 ² Na obniżoną jakość życia chorych na SMA i ich opiekunów ma też wpływ brak odpowied-

niego systemu dofinansowania urządzeń rehabilitacyjnych, sprzętu umożliwiającego cho-

rym mobilność, takiego jak np. wózki elektryczne, pojazdy dostosowane oraz dostosowanie 

lokali mieszkalnych.

 ² Obciążenie ekonomiczne pacjentów z  SMA i  ich rodzin związane jest z  bezpośrednimi 

wydatkami na opiekę medyczną. Konieczność ciągłej opieki nad chorym ma bezpośredni 

wpływ na absencję zawodową. 

 ² Pośrednie koszty to opieka sprawowana przez członków rodziny nad pacjentem z  SMA 

(tzw. opieka nieformalna), konieczność dostosowania mieszkań i  środków transportu 

czy rezygnacja z  pracy przez jednego z  członków rodziny lub wyjazd za granicę w  celu 

farmakoterapii. 

 ² Epidemia SARS-CoV-2 spowodowała ograniczenie dostępu do opieki zdrowotnej dla osób 

z chorobami rzadkimi, w tym z SMA.



Czas to motoneuron. Wyzwania systemowe i  rekomendacje w opiece nad pacjentami z SMA w Polsce  9

Diagnostyka  
w kierunku 
SMA

SMA jest chorobą, którą można diagnozować przed wystąpieniem pierwszych 

objawów, a  nieleczony od urodzenia prowadzi do nieodwracalnej destrukcji 

motoneuronów. Obecnie w wielu krajach na świecie priorytetem jest szybka dia-

gnostyka w  kierunku SMA, czyli wprowadzenie badań przesiewowych wśród 

noworodków. 

 ² Dane zagraniczne wskazują, że opóźnienie w  rozpoznaniu wynosi 3,6 miesiąca – w  przy-

padku SMA typu 1, 14,3 miesiąca – w przypadku typu 2 i 43,6 miesiąca – w przypadku typu 

3 (Lin 2015 [4]). 

 ² W  Polsce obserwuje się opóźnienie w  postawieniu diagnozy SMA, co jest spowodowane 

brakiem ustrukturyzowanej diagnostyki w  kierunku tej choroby. Wskazywanymi przyczy-

nami opóźnień są często: wizyty pacjentów u wielu lekarzy specjalistów, zanim zostanie po-

twierdzona trafność rozpoznania, oraz kolejki i ogólna niewystarczająca świadomość SMA 

oraz chorób rzadkich wśród samych lekarzy, a także rozpoznawanie choroby w okresie ob-

jawowym, a nie poprzez dostępną strategię badań przesiewowych noworodków. 

 ² Ograniczeniem jest także niska liczba specjalistów – zarówno wśród genetyków, jak i neuro-

logów dziecięcych.

 ² Wspólne stanowisko europejskich ekspertów z 2020 roku wskazuje, że optymalny czas od 

postawienia rozpoznania do rozpoczęcia leczenia modyfikującego przebieg choroby nie 

powinien przekraczać 14 dni. 

Badanie 
przesiewowe 
w kierunku 
SMA

Aktualnie trwają prace nad rozpoczęciem wdrażania badań przesiewowych nowo-

rodków w kierunku SMA na świecie. W Polsce planowane jest rozpoczęcie wdra-

żania programu od 2021 roku, w celu objęcia programem wszystkich noworodków 

w 2022 roku.

 ² Systematyczny przegląd badań naukowych, przeprowadzony przez IQWIG w Niemczech, wy-

kazał dodatnią wartość predykcyjną (PPV – proporcja prawdziwie dodatnich wyników wśród 

wszystkich wyników dodatnich), czyli ocenę precyzji badań przesiewowych na poziomie 

90%–100% (IQWIG 2020 [5]).

 ² Krajowe programy przesiewowe zostały zatwierdzone w Holandii, od 2021 roku zostaną uru-

chomione w Niemczech, a od 2022 roku na terenie całej Belgii. W trakcie akceptacji są progra-

my w Austrii, Danii, Norwegii, Szwecji i Szwajcarii.

 ² Programy pilotażowe (w tym regionalne) toczą się w: Francji, Hiszpanii, Włoszech, a także poza 

Europą (Australia, Tajwan, Kanada, Japonia, Katar) i w najbliższym czasie zostaną rozpoczęte 

w Wielkiej Brytanii. 

 ² Projekt Europejski Sojusz na rzecz Badań Przesiewowych Noworodków w kierunku rdzeniowe-

go zaniku mięśni wspiera działania zmierzające do wprowadzenia badań przesiewowych SMA 

do 2025 roku w całej Europie.
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Dostęp do 
leczenia 

Przez długi okres pacjenci z SMA mieli dostęp wyłącznie do leczenia objawowego. 

Przełomem w terapii SMA okazało się wprowadzenie na rynek leków modyfikują-

cych przebieg choroby.

 ² Na świecie zostały zarejestrowane 3 leki modyfikujące przebieg choroby, tj. nusinersen, ona-

semnogen abeparwowek (innowacyjna terapia genowa) oraz risdiplam. 

 ² Skuteczność leków została potwierdzona w badaniach klinicznych zarówno w populacji obja-

wowej, jak i przedobjawowej (z wyjątkiem risdiplamu dla którego badanie jest w trakcie rekru-

tacji), lecz nadal toczą się prace nad ich oceną długofalową. 

 ² Najważniejszymi czynnikami pozwalającymi przewidzieć odpowiedź na leczenie u objawo-

wych pacjentów są: wiek w momencie wystąpienia objawów, okres trwania choroby oraz stan 

funkcji motorycznych w chwili rozpoczęcia terapii. 

 ² W Polsce ze środków publicznych finansowane jest wyłącznie leczenie nusinersenem, które 

zostało wdrożone w ramach programu lekowego od 1 stycznia 2019 roku, wraz z elementami 

opieki wielospecjalistycznej. 

 ² W latach 2019–2020 do terapii nusinersenem zakwalifikowano około 750 chorych (a 730 roz-

poczęło już leczenie), co oznacza, że leczenie otrzymało już ponad 2/3 wszystkich chorych, 

głównie objawowych.

 ² Około 100 chorych otrzymuje risdiplam w ramach badań klinicznych lub programu wczesnego 

dostępu, prowadzonego przez producenta.

 ² W  przypadku braku dostępu do terapii modyfikującej przebieg choroby istnieją ograniczone 

możliwości leczenia pacjentów z SMA, a leczenie jest wtedy wyłącznie objawowe i wspoma-

gające, wielodyscyplinarne (neurologia, pulmonologia, gastrologia, chirurgia ortopedyczna, 

fizjoterapia oraz wsparcie żywieniowe i wentylacyjne).

 ² Przełomowa terapia nusinersenem wymaga zasobów oraz regularnego, wielokrotnego poda-

wania leku metodą punkcji lędźwiowej. W przypadku chorych ze znaczną skoliozą jej stosowa-

nie jest bardzo utrudnione.

 ² Opieka nad pacjentem z SMA wiąże się ze znacznym obciążeniem systemu opieki zdrowotnej, 

a najważniejsze świadczenia aktualnie dotyczą realizacji programu lekowego.
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Ocena 
innowacyjności 
leków  
w Polsce

Szansą na dostęp do innowacyjnych terapii (technologii medycznych) dla pacjen-

tów z chorobami rzadkimi jest stworzenie Funduszu Medycznego. 

 ² Zarówno indywidualne terapie dla pacjentów ze specjalnymi potrzebami, jak i regularna refun-

dacja dla innowacyjnych leków w chorobach rzadkich mają być odpowiedzią na oczekiwania 

dotyczące szybkiego dostępu i finansowania nowych leków, w tym dla pacjentów z SMA. 

 ² Obecnie ocenie może podlegać terapia onasemnogenem abeparwowek, podawana wyłącz-

nie jeden raz w  życiu, możliwa do stosowania u  pacjentów przedobjawowych oraz objawo-

wych z SMA.

 ² Włoska Agencja Leków – AIFA – wydała zgodę na refundację terapii genowej onasemnoge-

nem abeparwowek w leczeniu pacjentów z przedobjawowym SMA z maksymalnie 2 kopiami 

genu SMN2 oraz pacjentów z SMA typu 1 o masie ciała do 13,5 kg, jako terapii innowacyjnej we 

Włoszech.

 ² W  chwili obecnej terapia onasemnogenem abeparwowek refundowana jest także w  Anglii, 

Austrii, Czechach, Holandii (w  ramach wczesnego dostępu), Francji (w  ramach wczesnego 

dostępu), Niemczech (free pricing), Słowacji, Szkocji oraz Szwajcarii (w  ramach wczesnego 

dostępu). 

Opieka 
koordynowana

Wprowadzona wraz z  programem lekowym szeroka dostępność opieki koor-

dynowanej nad pacjentem z  SMA na terenie całego kraju jest znaczącym kro-

kiem naprzód, jednak wymaga ona dalszego udoskonalania, także w zakresie jej 

powiązania z opieką społeczną. 

 ² SMA dotyka różnych obszarów zdrowia pacjentów, dlatego bardzo istotne jest, by opieka 

nad chorymi była prowadzona w sposób skoordynowany i wielospecjalistyczny, w zależno-

ści od przebiegu choroby i potrzeb pacjentów. 

 ² Do obszarów opieki specjalistycznej pacjentów z  SMA należą: opieka neurologiczna, pul-

monologiczna, gastroenterologiczna i  dietetyczna, ortopedyczna i  rehabilitacyjna, a  także 

paliatywna.

 ² W  opiece nad pacjentem z  SMA kluczowe znaczenie mają zespoły wielospecjalistyczne, 

którzy ustalają diagnozę, rozpoczynają zarówno leczenie objawowe, jak i  modyfikujące 

przebieg choroby, oraz regularnie kontrolują pacjenta. Ponadto, aby zapewnić całościowe 

podejście do leczenia, należy również pamiętać o  konsultacjach psychologicznych i  psy-

chospołecznych, a także świadczeniach fizjoterapeutycznych. 

 ² W ostatnich latach obserwuje się wzrost dostępu do świadczeń specjalistycznych dla pa-

cjentów z SMA. Koordynacja działań w opiece medycznej nad pacjentami w Polsce powin-

na być systematycznie oceniana pod kątem rzeczywistej dostępności dla pacjentów, wraz 

z określeniem niezbędnych wskaźników dotyczących jakości procesu (np. czasu do wyda-

nia wyniku badania genetycznego, czasu od diagnozy do rozpoczęcia leczenia). Konieczne 

jest wypracowanie rozwiązań współpracy lekarza POZ ze specjalistami, a także opieki dru-

giego szczebla (np. szpital powiatowy).




