
 

Spinaalista lihasatrofiaa (SMA) sairastaa noin...

1:10 000
elävänä syntyvää
lasta maailman-

laajuisesti1

SMA:ta aiheuttaa SMN1-geenin mutaatio, joka johtaa SMN
(survival of motor neuron) -proteiinin vähenemiseen. SMN-proteiinia
on koko kehossa, ja se on elintärkeä lihasten toiminnan kannalta.2

Miten 

SPINAALINEN
LIHASATROFIA 
kehittyy

Yleensä lapsuudessa diagno-
soitava SMA on pikkulasten
yleisin geneettinen kuolinsyy2
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Kehossa on kaksi hyvin samanlaista
geeniä, jotka valmistavat SMN-proteiinia:

SMN1
tuottaa kaiken SMN-
proteiinin, jota toiminta-
kykymme edellyttää

SMN22

tuottaa vain murto-
osan (n. 10 %) SMN-
proteiinista, jota 
toimintakykymme 
edellyttää

Terveet ihmiset
SMN1-geeni pystyy tuottamaan

tarpeeksi proteiinia, jotta keho
toimii normaalisti 

SMA:ta sairastavat
Ovat riippuvaisia SMN2-”varageenistä”,

joka tuottaa liian vähän toimivaa 
SMN-proteiinia2

Enimmäkseen
toimimatonta

SMN-proteiinia

Toimivan SMN-proteiinin vähäisyys johtaa asteittaiseen
lihasten liikkeitä hallitsevien hermosolujen heikkenemiseen
ja tuhoutumiseen



 

riski, että lapsella 
on SMA

mahdollisuus, että
lapsikin on kantaja

mahdollisuus, että lapsi
on terve eikä kanna
mutaatiota3

Kun kaksi geenimutaation kantajaa saa keskenään lapsen, on3

25 %:n

50 %:n

25 %:n

Joka 45. 
ihminen on kantaja1

Kantaja on henkilö,
jolla ei ole SMA:ta
mutta jolla on yksi
SMN1-geenin
”normaali” kopio ja
yksi SMN1-geenin
mutatoitunut kopio3

Kantajat eivät
yleensä ole tietoisia
geenimutaatiosta3

...SMA:ta on eri tyyppiä sen mukaan,
missä iässä oireet alkavat

Vauvat ovat usein velttoja pahan 
lihasheikkouden takia eivätkä juuri 
pysty kannattelemaan päätään tai 
nostamaan käsiään ja jalkojaan

Heidän voi olla myös vaikea 
hengittää itse riittävästi

Vauvat eivät koskaan pysty 
istumaan ilman apua

Alkaa vauvana ennen
6 kuukauden ikää ja
rajoittaa elämää.2,4

Harva lapsi elää yli
kaksivuotiaaksi.

Tyyppi1

Jokainen SMA:ta sairastava on erilainen, mutta...
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Vaikka SMA diagnosoidaan useimmiten lapsilla, siihen voi sairastua missä iässä 
tahansa, niin lapsena kuin aikuisena. Sairaus on kuitenkin sitä vakavampi, mitä 
aikaisemmin oireet alkavat.2,7

Kakkostyypin SMA:ta sairastavat
lapset eivät koskaan pysty kävelemään

Lihasten heikentyessä ajan myötä
joillekin kehittyy kieroselkäisyys eli
skolioosi

Monille tulee merkittäviä
hengitysongelmia ja nieleminen
vaikeutuu

Monet oppivat istumaan, mutta ajan
myötä kyky katoaa

Saattaa ilmetä lihasheikkoutta, joka
pahenee ajan myötä

Monet kolmostyypin SMA:ta sairastavat
lapset oppivat kävelemään, mutta kyky
katoaa nuoruudessa

Ei yleensä vaikuta elinajan-
odotteeseen

Jalat voivat olla käsiä heikommat

Tyyppi 2
Alkaa 7–18
kuukauden iässä
ja aiheuttaa
lihasheikkoutta.
Voi myös lyhentää
elinajanodotetta.2,5

Tyyppi 3
Alkaa yli 18
kuukauden iässä
eikä välttämättä
ilmene ennen 
myöhäislapsuutta.2,6

Tutkijat selvittävät parhaillaan, miten 
muut solut ja elimet, kuten...

...saattavat kärsiä
toimivan SMN-proteiinin
vähenemisestä8
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