
Спиналната мускулна атрофия (СМА) засяга приблизително ...
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Когато двама души, носители на засегнатия ген, имат дете, съществува:4
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В организма има два много подобни гена, 
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Всеки пациент със СМА е различен, но...

1 на 45 
души е носител3

Обикновено диагностицирана в 
детска възраст, тя е най-честата 
генетична причина за смърт при 
бебетата/малките деца2

СМА се дължи на мутация в SMN1 гена, което води до ниски нива 
на протеина, необходим за преживяване  на моторните неврони 
(SMN). SMN протеинът е разпространен в целия организъм и 
играе съществена роля за мускулната функция2

Ниските нива на функционален SMN протеин водят до 
прогресивно отслабване и  загуба на нервни клетки, 
които контролират движението на мускулите

СМА е заболяване на целия организъм и засяга мускулите и 
другите органи в цялото тяло

генът произвежда само 
малка част от SMN 
протеина, от който се 
нуждаем, за да 
функционираме 
(около 10%)

SMN1 може да произведе 
достатъчно протеин за 

нормалното функциониране на 
организма

Трябва да разчитат на 
"резервния“ ген SMN2, който 

произвежда недостатъчни 
количества функционален 

SMN протеин2
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Носителят е 
индивид, който 
няма СМА, той има 
само едно 
"нормално“ копие 
на SMN1 гена и едно 
копие на SMN1 гена 
с мутация4

 
Носителите 
обикновено не 
знаят за мутиралия 
ген4

основни типа СМА в зависимост 
от възрастта на първата поява 

Бебета обикновено са 
"отпуснати“ поради 
тежка мускулна 
слабост, те трудно 
контролират главата 
си и вдигат ръцете и 
краката си

Тези бебета никога 
няма да могат да 
седнат без чужда 
помощ

Появява се след 
18-месечна възраст и 
може да се прояви в 
късна детска възраст2,7

Бебета обикновено са 
"отпуснати“ поради тежка 
мускулна слабост, те трудно 
контролират главата си и вдигат 
ръцете и краката си

Децата със СМА Тип 2 никога 
няма да могат да ходят

С отслабването на мускулите с 
времето, при някои пациенти 
може да се появи изкривяване на 
гръбначния стълб, известно като 
сколиоза

Много пациенти ще имат 
проблеми с дишането, както и 
проблеми с преглъщането

Много от тях ще имат 
възможността да седнат, но тази 
способност ще се загуби с 
времето

При пациентите може да се 
появи мускулна слабост, която 
ще се влошава с времето

Много деца със СМА Тип 3 ще се 
научат да ходят, но тази 
способност ще се загуби с 
времето с прехода им към 
юношеска възраст

Продължителността на живота 
обикновено не е засегната

Краката може да са по-слаби от 
ръцете

Освен това, те могат да имат 
затруднения с пълноценното  
самостоятелно дишане   

Тези бебета никога няма да могат 
да седнат без чужда помощ

Въпреки, че СМА обикновено се диагностицира в детството, тя 
може да засегне хората във всяка възраст, от детска до зряла. 
Колкото по-рано се появяват симптомите, обаче, толкова 
по-тежко ще е заболяването.2,8

Едно текущо 
проучване 
изследва как 
другите клетки и 
органи, 
включително

...също могат да бъдат 
засегнати от ниските 
нива на функционалния 
SMN протеин9
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