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Hipotonie 1,7

•  Un copil cu hipotonie este adesea descris drept „flasc”8 
din cauza slăbiciunii la nivelul brațelor și picioarelor1,7

• Slăbiciune simetrică care este mai accentuată 
proximal decât distal3 înseamnă că bebelușul 
va avea dificultăți în ridicarea brațelor și picioarelor, 
dar își va putea folosi in continuare mâinile și degetele8

•  Picioarele bebelușului pot părea mai slabe 
decât brațele lui3

•  În cazurile mai severe, bebelușul poate avea o 
postură asemănătoare unei broaște când este întins1,9

Semnele AMS: vârsta 0-6 luni
Semnele foarte timpurii de AMS sunt de obicei observate până la vârsta de 6 luni,1, 2 adesea până la vârsta de 3 luni.2,7 

Deși bebelușii pot fi simptomatici, ei vor rămâne alerti și atenți; cogniția lor nu este afectată1

SMA este o cursă contra cronometru, 
în care diagnosticarea rapidă este vitală, 
deoarece daunele care apar înainte
de tratament sunt ireversibile.4,5

Verificați semnele de mai jos la
controalele de rutină sau dacă părinții
sau îngrijitorii își exprimă îngrijorări.3,6

Fiți atenți la semnele
precoce de atrofie 
musculară spinală (AMS) 1–3

Areflexia 2

•  Reflexele tendinoase profunde absente sau reduse
sunt caracteristice pentru AMS1,2 și reprezintă o parte
critică a examenului copilului în cazurile de hipotonie9

•  Evaluarea reflexelor tendinoase profunde poate fi
realizată prin observarea atentă a răspunsului
bebelușului la lovirile rapide ale tendonului cu un
ciocan specializat10

Fasciculațiile limbii 1-3

•  Un copil cu SMA va avea adesea fasciculații
sau tresăriri ale limbii, asociate cu atrofie1-3

Plâns și tuse slabe 3

•  Un bebeluș cu AMS poate avea un plâns slab3,8

•  Slăbiciunea muşchilor respiratori poate provoca
și dificultăți severe ale tusei8

Dificultăți de respirație 7,8

•  Slăbiciunea mușchilor intercostali cu crutarea
diafragmei poate da bebelușului un piept în formă
de clopot și un model paradoxal de respirație,
denumit uneori „respirație abdominala”1

Dificultăți de deglutiție 1,3

•  Dificultățile de supt, hrănire sau gestionarea
secrețiilor orale (salivă) pot sugera slăbiciune
a limbii și a înghițirii, tipice în AMS1,3,11

•  În cazurile mai avansate, poate fi prezent un
istoric de sufocare, aspirație pulmonară recurentă 
sau creștere lentă sau redusă1,8,11

Răspuns motor slab de control al capului 11

•  Dacă un bebeluș pare că nu poate să-și ridice capul
sau are un răspuns motor slab de control al capului,1,3,8

testul de ridicare pentru a sta în șezut poate fi folosit
pentru a confirma această întârziere a capului 12

•  Un copil care nu se dezvoltă normal va avea capul
ramas în urmă, în spatele trunchiului, cu gâtul 
complet extins1,11-13

•  Ei nu pot ridica capul deasupra liniei spatelui
când sunt ținuti orizontal cu fața în jos9
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Hipotonia 1

•  Reducerea tonusului și a forței musculare la examinare,
probabil cu un istoric de tonus muscular slab în
primele luni de viață, este un semn cheie al AMS2

•  Poate fi prezentă o oarecare slăbiciune la nivelul
picioarelor și brațelor1  

•  
Copilul poate avea dificultăți în a ajunge la
și a ridica obiecte16

•  
Copilul nu poate sta în picioare din cauza slăbiciunii
pronunțate a picioarelor și este puțin probabil să
meargă independent1,3 

Scolioză progresivă și contracturi
ale articulațiilor 1-3, 18 
•  Copilul poate avea limitări de mișcare mai severe

la extremitățile inferioare decât la cele superioare19

•  Se pot observa de asemenea scolioză progresivă
(cel mai probabil în formă de C), contracturi
(în special ale genunchiului și gleznei) și
de asemenea oblicitatea pelvină1-3,18,19

  

Fiți atenți la semnele precoce de
atrofie musculară spinală (AMS) 1–3

În calitate de profesionist din domeniul sănătății, sunteți într-o
poziție unică pentru a observa dacă un bebeluș se dezvoltă așa
cum ar trebui.6 Verificați semnele de mai jos la controalele de
rutină sau dacă părinții sau îngrijitorii își exprimă îngrijorări3,6

 

Simptome respiratorii 2

•  Boala pulmonară restrictivă poate rezulta din
slăbiciune progresivă a mușchilor intercostali2,
în special dacă copilul are și scolioză1

 

 
 

•  Semnele de boală pulmonară restrictivă includ o
capacitate pulmonară totală redusă și capacitatea
vitală forțată cu volum expirator păstrat20

Areflexia 2

•  Reflexele tendinoase profunde absente sau reduse sunt
caracteristice pentru AMS2 și reprezintă o parte critică
a examenului bebelușului în cazurile de hipotonie9

•  Evaluarea reflexelor tendinoase profunde poate fi
realizată prin observarea atentă a răspunsului
bebelușului la lovirile rapide ale tendonului cu un
ciocan specializat10

Repere motorii întârziate sau pierdute 2,3

•  Deși copilul poate sa fi atins reperele motorii,1-3
este probabil că acestea au fost întârziate.2

•  În cele din urmă se observă o scădere treptată
a funcției motorii și se vor pierde unele repere,
cum ar fi statul neasistat sau în picioare2

Tremor fin 3

•  Când bebelușul își întinde degetele sau încearcă să
prindă un obiect cu mâinile, este posibil să observați
un tremur fin3,17

 

•  Pot fi prezente și contracții ale mușchilor umerilor17
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Semne ale AMS: vârsta 6-18 luni
Semnele timpurii de AMS sunt de obicei observate până la vârsta de 18 luni 1, adesea până la vârsta de 10 luni. 7 

Deși bebelușii pot fi simptomatici, ei vor rămâne alerți cu dezvoltarea normală a vorbirii 15


