
Hipotónia 1,7

•  A hipotóniás csecsemőket gyakran az „ernyedt” 
kifejezéssel jellemzik8 a karjaik és a lábaik 
gyengesége miatt.1,7

•  Az „inkább proximális, mint disztális” szimmetrikus 
gyengeség3 azt jelenti, hogy egy csecsemő a karjait 
és a lábait felemelni nehezen tudja, de a kézfejét és 
az ujjait így is képes használni.8

•  A csecsemő lábai gyengébbnek tűnnek a karjainál.3

•  Súlyosabb esetekben fekvéskor a csecsemő 
békatartást vehet fel.1,9

Reflexhiány 2

•  Az SMA-ra jellemzők a hiányzó vagy csökkent mély 
ínreflexek,1,2 és hipotóniás esetekben ez kritikus 
eleme a csecsemő vizsgálatának.9

•  A mély ínreflexek értékelése elvégezhető 
egy speciális kalapáccsal – annak a gondos 
megfigyelésével, hogy a csecsemő hogyan reagál 
az ínra való koppintásokra.10

Fejtartás hiánya 11

•  Ha egy csecsemő mintha nem tudná felemelni a 
fejét, illetve a fejtartása bizonytalan,1,3,8 a fejtartás 
hiányát ellenőrizhetjük azzal a próbával, hogy a 
csecsemőt felhúzzuk ülő helyzetbe.12

•  Ha egy csecsemő nem normálisan fejlődik, a feje 
valószínűleg a törzse mögött fog lógni, úgy, hogy a 
nyaka teljesen nyújtott helyzetben lesz.1,11–13

•  Amikor arccal lefelé vízszintesen tartják, lehet, hogy 
nem emeli fel a fejét a háta vonala fölé.9

SMA-TÜNETEK 0–6 HÓNAPOS KORBAN
Az SMA nagyon korai jelei jellemzően 6 hónapos életkorig,1, 2 gyakran már 3 hónapos korig észlelhetők.2,7 A csecsemőknek 

lehetnek ugyan tüneteik, de továbbra is készek reagálni és figyelni; a kognitív képességeikre nincs hatással.1

Az SMA versenyfutás az idővel: a gyors 
diagnosztizálás létkérdés, mert a kezelés előtt 
fellépő károsodás nem visszafordítható.4,5  
A rutinvizsgálatok során, illetve ha a  
szülők vagy gondviselők részéről aggályok 
merülnek fel, ellenőrizze az alábbi jelek 
fennállását!3,6

Figyeljünk fel a spinális 
muszkuláris atrófia  
(SMA) kezdeti tüneteire! 1–3

Légzési nehézség 7,8

•  A bordaközi izmok gyengesége és a rekeszizom 
megkímélt funkciója következtében a csecsemő 
mellkasa harangformájú, a légzésmintázata pedig 
paradox (ezt hasi légzésnek is szokás nevezni).1

NYELÉSI NEHÉZSÉG 1,3

•  A szopást, a táplálkozást, illetve a nyálelválasztás 
kontrollját érintő nehézségek a nyelv és a nyelés 
SMA-ra jellemző gyengeségére utalhatnak.1,3,11

•  Előrehaladottabb esetekben lehet, hogy előfordult 
már félrenyelés, illetve fennállhat az ismétlődő 
aspiráció (idegen anyag akaratlan bejutása a 
légutakba), illetve a lassú vagy csökkent mértékű 
növekedés jelensége.1,8,11

A nyelvet érintő faszcikuláció 1–3

•  Az SMA-s csecsemőknél sok esetben előfordulnak 
a nyelvet érintő faszcikulációk, illetve a nyelv 
rángatózása, atrófiával együtt.1–3

Gyenge sírás és köhögés 3

•  Az SMA-s csecsemőknél előfordul, hogy gyenge  
a sírásuk.3,8

•  A légzőizmok gyengesége súlyos köhögési 
nehézségeket is okozhat.8

HA LÁTJA A BETEGSÉG JELEIT, SÜRGŐSEN UTALJA  
BE A BETEGET GYERMEKNEUROLÓGUSHOZ! 4,14
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Hipotónia 1

•  Lényeges jele az SMA-nak a csökkent izomtónus 
és erősség a kivizsgálás során; esetleg az élet első 
néhány hónapjában gyenge izomtónussal.2

•  Fennállhat némi gyengeség a lábakban és a 
karokban.1

•  A csecsemő lehet, hogy nehezen tud odanyúlni 
tárgyakért, valamint felvenni azokat.16

•  A csecsemő a lábak kifejezett gyengesége miatt  
nem tud állni, és magától nemigen jár.1,3

Reflexhiány 2

•  Az SMA-ra jellemzők a hiányzó vagy csökkent mély 
ínreflexek,2 és hipotóniás esetekben ez kritikus eleme 
a csecsemő vizsgálatának.9

•  A mély ínreflexek értékelése: elvégezhető 
egy speciális kalapáccsal – annak a gondos 
megfigyelésével, hogy a csecsemő hogyan  
reagál az ínra való koppintásokra.10

Finom remegés 3

•  Amikor a csecsemő kinyújtja az ujjait, vagy 
megpróbál egy tárgyat kézzel megfogni, finom 
remegést láthatunk.3,17

•  A vállizmai is rángatózhatnak.17

Progresszív szkoliózis és ízületi 
kontraktúrák 1–3,18 
•  A csecsemő mozdulatainak a korlátozottsága 

az alsó végtagokban súlyosabb lehet, mint a 
felsőkben.19

•  Tapasztalhatunk még progresszív szkoliózist 
(leginkább C alakban), kontraktúrákat, amelyek 
főleg a térdet és a bokát érintik, valamint a 
medence ferdeségét.1–3,18,19

Légzési tünetek 2

•  A bordaközi izmok progresszív gyengesége 
következtében restriktív tüdőbetegség alakulhat ki2 
– különösen, ha a csecsemő szkoliózisban is szenved.1 

•  Restriktív tüdőbetegségre utaló jel a csökkent 
teljes tüdőkapacitás és erőltetett vitális kapacitás 
megőrzött kilégzési térfogat mellett.20

Mozgásfejlődési mérföldkövek 
késedelme/elmaradása 2,3

•  Lehet, hogy a csecsemő elérte a mérföldköveket,1–3 
de valószínűleg később.2

•  Végül a mozgásfunkció fokozatos hanyatlása 
tapasztalható, és elvész néhány mérföldkőnek 
számító képesség, mint például a segítség nélküli 
ülés, illetve az állás képessége.2

SMA-TÜNETEK 6–18 HÓNAPOS korban
Az SMA korai jelei jellemzően 18 hónapos életkorig,1 gyakran már 10 hónapos korig észlelhetők.7 A csecsemőknek 

lehetnek ugyan tüneteik, de a reagálókészségük, valamint a beszédkészségük fejlődése továbbra is normális.15

Figyeljünk fel a spinális muszkuláris  
atrófia (SMA) kezdeti tüneteire! 1–3

Önnek mint egészségügyi szakembernek megvan az a kivételes 
lehetősége, hogy észreveheti, ha egy csecsemő nem normálisan fejlődik.6 
A rutinvizsgálatok során, illetve ha a szülők vagy gondviselők részéről 
aggályok merülnek fel, ellenőrizze az alábbi jelek fennállását!3,6 

HA LÁTJA A BETEGSÉG JELEIT, SÜRGŐSEN UTALJA 
BE A BETEGET GYERMEKNEUROLÓGUSHOZ! 4,14
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