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ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η εγγύο λσηηαία κπτθή αηξνθία ηύπνπ 1 (SMA1) είλαη ε ζνβαξή βξεθηθή κνξθή ηεο εγγύο 
λσηηαίαο κπτθήο αηξνθίαο (βι. ηνλ όξν απηό), ραξαθηεξίδεηαη από ζνβαξή θαη πξννδεπηηθή κπτθή 
αδπλακία θαη ππνηνλία πνπ πξνθύπηνπλ από ηνλ εθθπιηζκό θαη ηελ απώιεηα ησλ θάησ 
θηλεηηθώλ λεπξώλσλ ηνπ λσηηαίνπ κπεινύ θαη ησλ ππξήλσλ ηνπ εγθεθαιηθνύ ζηειέρνπο. Ο 
επηπνιαζκόο ππνινγίδεηαη ζε πεξίπνπ 1/80.000 θαη ε εηήζηα επίπησζε ππνινγίδεηαη ζε 
πεξίπνπ 1/10.000. Η αζζέλεηα είλαη ειαθξώο πην ζπρλή ζηα αγόξηα από ό, ηη ζηα θνξίηζηα. Η 
έλαξμε ηεο λόζνπ εκθαλίδεηαη πξηλ ηελ ειηθία ησλ 6 κελώλ (ζπλήζσο λσξίηεξα από ηνπο 3 
κήλεο). Η ζνβαξή κπτθή αδπλακία (ζρεδόλ πάληα ζπκκεηξηθή) επεξεάδεη πξώηα ηηο εγγύο 
πεξηνρέο ησλ κειώλ θαη ζηε ζπλέρεηα πξνρσξεί πξνο ηα άθξα (ρέξηα θαη πόδηα). Τν θιάκα είλαη 
αδύλακν. Η πησρή ηθαλόηεηα πηπηιίζκαηνο θαη ε κεησκέλε θαηάπνζε, πνπ νδεγνύλ ζε 
δπζθνιίεο ζίηηζεο είλαη ζπρλέο. Απνπζηάδνπλ ηα ελ ησ βάζεη ηελόληηα αληαλαθιαζηηθά. Η 
αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα είλαη ζπρλή. Μπνξεί λα εκθαληζζνύλ ήπηεο ζπγθάκςεηο (από ηα 
γόλαηα θαη ζπαληόηεξα, από ηνπο αγθώλεο) θαη ζθνιίσζε. Οη αζζελείο δελ είλαη ζε ζέζε λα 
θαζίζνπλ ρσξίο ππνζηήξημε θαη δελ ζα είλαη πνηέ ζε ζέζε λα πεξπαηήζνπλ. Όζνλ αθνξά ηηο 
άιιεο κνξθέο ηεο SMA, ε SMA1 θαηά θύξην ιόγν πξνθαιείηαη από νκόδπγν έιιεηκκα ζην γνλίδην 
SMN1 (5q12.2-q13.3) πνπ θσδηθνπνηεί ηελ πξσηεΐλε SMN (πξσηεΐλε επηβίσζεο ησλ θηλεηηθώλ 

λεπξώλσλ/ survival motor neuron). Αλ θαη ππάξρνπλ θάπνηεο παξαιιαγέο, ε ζνβαξόηεηα ηεο 
λόζνπ SMA ζπζρεηίδεηαη αληίζηξνθα κε ηνλ αξηζκό ησλ αληηγξάθσλ ηνπ δεύηεξνπ γνληδίνπ SMN 
(SMN2: 5q13.2), κε ηνπο αζζελείο κε SMA 1 λα  έρνπλ ρακειό αξηζκό (1 ή 2) αληηγξάθσλ 
SMN2. Ειιείκκαηα ζην γνλίδην ΝΑΙΡ (5q13.1) έρνπλ επίζεο ηαπηνπνηεζεί ζε αζζελείο κε SMA1 

θαη κπνξεί λα παίδνπλ έλα ξόιν ζηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζνβαξόηεηαο ηεο λόζνπ. Η κεηάδνζε 
είλαη κε απηνζσκαηηθό ππνιεηπόκελν ηξόπν, αιιά γύξσ ζην 2% ησλ πεξηπηώζεσλ νθείινληαη 
ζε εθ λένπ κεηαιιάμεηο. Η δηάγλσζε βαζίδεηαη ζην ηζηνξηθό θαη ηελ θιηληθή εμέηαζε θαη κπνξεί λα 
επηβεβαησζεί κε γελεηηθέο εμεηάζεηο. Η δηαθνξηθή δηάγλσζε πεξηιακβάλνπλ ηελ SMA2, ηηο 
ζπγγελείο κπτθέο δπζηξνθίεο, ηηο ζπγγελείο κπνπάζεηεο, θάπνηεο πξώηκεο έλαξμεο 
κηηνρνλδξηαθέο δηαηαξαρέο θαη δηαηαξαρέο ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ πδαηαλζξάθσλ ( δείηε απηνύο 
ηνπο όξνπο ). Η πξνγελλεηηθή δηάγλσζε είλαη δπλαηή κέζσ κνξηαθήο αλάιπζεο δεηγκάησλ 
ακληνθπηηάξσλ ή ρνξηαθήο ιάρλεο. Η παξνρή γελεηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο πξέπεη λα πξνζθέξεηαη 
ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ παζρόλησλ. Οη θιηληθέο κειέηεο βξίζθνληαη ζε εμέιημε γηα ηνλ εληνπηζκό 
δπλεηηθώλ θαξκαθεπηηθώλ ζεξαπεηώλ γηα ηελ SMA 1, πνπ  θπξίσο ζηνρεύνπλ ζηελ αύμεζε ησλ 
επηπέδσλ ηεο πξσηεΐλεο SMA πιήξνπο κήθνπο. Ωζηόζν, επί ηνπ παξόληνο, ε δηαρείξηζε ησλ 
αζζελώλ  παξακέλεη ζπκπησκαηηθή, κέζσ κηαο δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο πνπ έρεη ζαλ  
ζηόρν ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο. Είλαη απαξαίηεηε ε ππνζηήξημε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ 
ζπζηήκαηνο θαη ζπληζηάηαη θπζηνζεξαπεία. Ο κε επεκβαηηθόο αεξηζκόο θαη ε γαζηξνζηνκία 
κπνξεί λα βνεζήζνπλ. Η αληηβηνηηθή ζεξαπεία είλαη απαξαίηεηε ζε πεξίπησζε πλεπκνληθήο 
ινίκσμεο θαη πξέπεη λα απνηξαπεί ε ρξόληα κε ιήςε ηξνθήο. Η πξόγλσζε είλαη γεληθά πησρή 
κε ηνπο πεξηζζόηεξνπο αζζελείο λα πεζαίλνπλ εληόο ησλ δύν πξώησλ εηώλ ηεο δσήο ιόγσ 
αλαπλεπζηηθήο αλεπάξθεηαο. Ωζηόζν, ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, ηα ζπκπηώκαηα είλαη ζηαζεξά 

ή αθόκε θαη ππνρσξνύλ, θαη νη αζζελείο κπνξεί λα δήζνπλ πεξηζζόηεξν. 
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Τν έγγξαθν απηό απνζθνπεί ζηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ. Σε θακκία πεξίπησζε δελ 

κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηελ Ιαηξηθή θξνληίδα πνπ παξέρεηαη από εηδηθνύο επηζηήκνλεο 

θαη δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ βάζε γηα ηε δηάγλσζε ή ζεξαπεία. 

 

 

 


