Rozwój

RDZENIOWEGO
ZANIKU MIĘŚNI
Rdzeniowy zanik mięśni (ang. spinal muscular
atrophy, SMA) dotyka w przybliżeniu...

1 na
11 000

żywych urodzeń
na całym świecie1

SMA, zwykle rozpoznawany w dzieciństwie,
stanowi najczęstszą genetyczną przyczynę
umieralności niemowląt2.
SMA jest wywoływany przez mutację w genie SMN1, wskutek czego organizm
wytwarza zbyt małe ilości białka warunkującego przeżycie neuronów ruchowych
(ang. survival of motor neuron protein, białko SMN). Białko SMN znajduje się w całym
organizmie i odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu mięśni2.
Istnieją dwa bardzo podobne
geny kodujące białko SMN:

SMN1

wytwarza całe białko SMN
potrzebne do prawidłowego
funkcjonowania

SMN22

wytwarza jedynie niewielką
część białka SMN potrzebnego
do prawidłowego
funkcjonowania (około 10%)

SMA to schorzenie ogólnoustrojowe, które dotyczy mięśni i innych
narządów w całym organizmie

Osoby zdrowe

Chorzy na SMA

Gen SMN1 jest w stanie pokryć
zapotrzebowanie organizmu na
białko niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania

Muszą polegać na „zapasowym” genie SMN2,
który wytwarza niewystarczające ilości
funkcjonalnego białka SMN2

SMN1

SMN2

Funkcjonalne
białko SMN

Głównie
niefunkcjonalne
białko SMN

SMN1

DNA

Białko

SMN2

Brak
funkcjonalnego
białka SMN

Głównie
niefunkcjonalne
białko SMN

Niski poziom funkcjonalnego białka SMN prowadzi
do postępującego osłabienia i degeneracji komórek nerwowych,
które kontrolują ruch mięśni

1 na 45

osób jest nosicielem3
Gdy dwie osoby będące nosicielami wadliwego genu będą miały dziecko, istnieje4:

25%
50%
25%

ryzyka, że dziecko
będzie miało SMA

Nosiciel to osoba,
która nie cierpi
na SMA, ma jedną
„prawidłową” kopię
genu SMN1 i jedną
kopię tego genu
z mutacją4.

szansy, że dziecko
także będzie
nosicielem

Nosiciele zwykle nie
zdają sobie sprawy
z tego, że mają
zmutowany gen4.

szansy, że dziecko będzie
w pełni zdrowe4

Każda osoba z SMA jest inna, ale...
...wyróżnia się

Typ

1

3

główne typy SMA na podstawie wieku,
w którym pojawiają się pierwsze objawy

Niemowlęta są często „zwiotczałe”
ze względu na ciężkie osłabienie
mięśni, trudność sprawia
im kontrolowanie położenia głowy
czy unoszenie rąk i nóg

Rozwija się u niemowląt
poniżej 6. miesiąca
życia i prowadzi
do przedwczesnego
zgonu2,5. Niewiele dzieci
żyje dłużej niż dwa lata

Typ

Mogą mieć także problemy
z samodzielnym oddychaniem
Niemowlęta nigdy nie będą w stanie
usiąść bez pomocy

2

Dzieci z SMA typu 2 nigdy nie będą
mogły chodzić
Przez osłabienie mięśni, wraz
z upływem czasu, u niektórych osób
kręgosłup może ulec wygięciu, które
nazywamy skoliozą

Rozwija się u dzieci
w wieku 7-18 miesięcy
i prowadzi do osłabienia
mięśni. Może także
skracać oczekiwany
czas przeżycia2,6.

U wielu chorych dojdzie
do znaczących trudności
z oddychaniem i przełykaniem
Wiele dzieci uczy się siadać, ale
z czasem tracą tę umiejętność

Typ

3

U chorych może wystąpić osłabienie
mięśni, które z czasem się nasili

Rozwija się u dzieci
powyżej 18. miesiąca
życia, ale jego objawy
mogą stać się widoczne
dopiero w późnym
dzieciństwie2,7.

Wiele dzieci z SMA typu 3 nauczy
się chodzić, ale z czasem, w wieku
dojrzewania, utraci tę umiejętność
Oczekiwany czas przeżycia zwykle
nie ulega zmianie
Nogi mogą być słabsze niż ramiona

Chociaż SMA jest zwykle rozpoznawany w dzieciństwie, choroba ta może
dotyczyć każdego – zarówno dziecka, jak i dorosłego. Jednak im wcześniej
pojawiają się objawy, tym cięższy jest jej przebieg2,8.

Obecnie badacze
starają się ustalić, jaki
wpływ na inne komórki
i narządy, w tym...
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