Desenvolvimento da

ATROFIA MUSCULAR
ESPINHAL
A atrofia muscular espinhal (AME) afeta aproximadamente...

1em
11,000

nascidos vivos em
todo o mundo1

Geralmente diagnosticada na
infância, a doença é a causa genética
de morte mais comum em crianças2
A AME é causada por uma mutação no gene SMN1, que resulta em níveis
reduzidos da proteína de sobrevivência do neurônio motor (SMN). A proteína
SMN é encontrada em todo o corpo e desempenha um papel fundamental na
função muscular2
No corpo, há dois genes muito similares
que produzem a proteína SMN:

SMN1
produz a quantidade total
de proteína SMN que
precisamos para funcionar

SMN22
O SMN2 produz apenas
uma pequena fração da
quantidade total de proteína
SMN que precisamos para
funcionar (cerca de 10%)

A AME afeta todo o corpo, incluindo os músculos e outros
órgãos
Indivíduos saudáveis

Indivíduos com AME

O gene SMN1 é capaz de produzir a
quantidade suficiente de proteína
para que o corpo funcione
normalmente

Dependem do gene SMN2 que
funciona como “backup”, e produz uma
quantidade insuficiente de proteína
SMN funcional2

SMN2
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Proteína
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Proteína SMN
majoritariamente
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DNA
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Proteína SMN
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SMN2

Proteína SMN
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Os níveis reduzidos de proteína SMN funcional levam ao
enfraquecimento e à perda progressiva dos neurônios
motores que controlam os movimentos musculares

1 em cada 45
indivíduos é portador do gene afetado3
Quando duas pessoas portadoras do gene afetado têm um filho, há:4

25%

de risco de que a criança
desenvolva AME

50%

de chances de que a
criança também seja
portadora

25%

de chances de que a
criança não seja afetada4

Portadores são pessoas que
não têm AME. Esses
indivíduos apresentam uma
cópia “normal” do gene
SMN1 e uma cópia do gene
SMN1 com
mutação4
Geralmente os portadores
não sabem que tem
conhecimento que carregam
um gene mutado4

Cada indivíduo com AME é diferente, mas...

...existem

3

principais tipos principais de AME, e se
baseiam na idade em que os primeiros
sintomas aparecem

1

Frequentemente os bebês são
“moles” devido à presença de
fraqueza muscular severa. Eles
têm dificuldade para controlar a
cabeça ou levantar os braços e
as pernas

Tipo

Desenvolve-se em bebês
com menos de 6 meses de
idade e oferece risco de
vida.2,5 Apenas um
número pequeno de
crianças ultrapassa os
dois anos de idade

Tipo

Eles também podem apresentar
dificuldade para respirar por
conta própria
Esses bebês nunca serão
capazes de se sentar sem
auxílio

As crianças com AME tipo 2 nunca
serão capazes de andar

2

Conforme os músculos
enfraquecem com o tempo, alguns
desses indivíduos podem
apresentar uma curvatura da
coluna denominada escoliose

Desenvolve-se em
crianças entre 7 a 18
meses e provoca
fraqueza muscular.
Além disso, a AME
tipo 2 também reduz
a expectativa de
vida2,6

Tipo

Muitos desses indivíduos
desenvolverão complicações
respiratórias significativas,
assim como problemas de
deglutição
Muitos desses indivíduos
conquistam a habilidade de se
sentar, mas a perdem com o
tempo

3

Esses indivíduos podem
apresentar fraqueza muscular
que piora com o tempo

Desenvolve-se após
os 18 meses de
idade e pode não
ser evidente até o
final da infância ou
adolescência2,7

Muitas crianças com AME tipo 3
aprendem a andar, mas perdem essa
habilidade com o tempo conforme
avançam para a adolescência
Geralmente a expectativa de vida não é
afetada
As pernas podem ser mais fracas que os braços

Embora a AME seja diagnosticada principalmente na infância, ela
pode afetar pessoas em qualquer idade, da infância a idade
adulta. Entretanto quanto mais precoce os sintomas, mais severa
é a doença2,8
Atualmente, as
pesquisas estão
explorando outras
células e órgãos,
incluindo o...

e o coração
o sistema
vascular
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