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Prehľad 

 

Proximálna spinálna svalová atrofia typ 2 (SMA2) je chronická infantilná forma proximálnej spinálnej 
svalovej atrofie (pozri tento termín). Charakterizuje sa svalovou slabosťou a hypotóniou, ktoré vyplývajú z 
degenerácie a straty nižších motorických neurónov v mieche a mozgovom kmeni. Prevalencia sa 
odhaduje približne na 1/70 000. Vo výskyte ochorenia sa pozoruje mierna dominancia mužov. Choroba 
nastupuje vo veku medzi 6. a 18. mesiacom (zvyčajne okolo 15. mesiaca) života. Vo všeobecnosti platí, 
že postihnuté deti majú problémy samostatne sedieť a nie sú schopné stáť ani chodiť do jedného roku 
veku. Svalová slabosť je takmer vždy symetrická a postihuje prevažne nohy a svaly trupu. Častý je tras 
prstov. Respiračné zlyhanie, skolióza a zlomeniny následkom minimálnych úrazov sú bežné.  
Rovnako ako u iných foriem SMA, aj SMA2 je spôsobená predovšetkým deléciami v géne SMN1 (5q12.2-
q13.3) kódujúceho SMN (survival motor neuron) proteín. Nakoľko existuje niekoľko variácií, závažnosť 
choroby  pri SMA nepriamo koreluje s počtom kópií druhého SMN génu (SMN2; 5q13.2). Pacienti s SMA2 
majú  v priemere tri kópie SMN2. Zistilo sa, že delécie v géne NAIP (5q13.1)  u pacientov s SMA2 môže 
hrať úlohu v modifikácii závažnosti ochorenia. Prenos je autozómovo recesívny, ale asi v 2% prípadov sú 
spôsobené mutáciami de novo. Diagnóza je založená na klinickej anamnéze a vyšetrení, a môže byť 
potvrdená genetickým vyšetrením. Môže byť potrebná elektromyográfia a svalová biopsia. Diferenciálna 
diagnóza zahŕňa amyotrofickú laterálnu sklerózu, vrodené svalové dystrofie, kongenitálnu myopatiu, 
primárnu laterálnu sklerózu, myastheniu gravis a poruchy metabolizmu sacharidov (pozri tieto témy). 
Prenatálna diagnostika je možná pomocou molekulovej analýzy amniocytov alebo buniek choriových 
klkov. Postihnutým rodinám by sa malo ponúknuť genetické poradenstvo. Klinické štúdie sú zamerané na 
identifikáciu potenciálnych liekov pre SMA2, ktorí dokážu zvýšiť  hladinu  kompletného proteínu SMN.  
Symptomatický manažment v súčasnej dobe zahŕňa multidisciplinárny prístup s cieľom zlepšiť kvalitu 
života. Respiračná podpora je nevyhnutná. Fyzioterapia a ergoterapia sú odporúčané. Neinvazívna 
ventilácia môže byť užitočná. Antibiotická  terapia je nutná v prípade pľúcnej infekcie. Skolióza môže 
vyžadovať korzet /  ortézu na podporu bedrovej oblasti, alebo potrebuje chirurgickú korekciu. Priemerná 
dĺžka života u pacientov s SMA2 je variabilná. S prepracovanými liečebnými postupmi, najmä pre 
respiračnú nedostatočnosť, väčšina pacientov prežije do dospelosti, aj keď nikdy nebudú môcť 
samostatne chodiť. 
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