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HOVEDBUDSKABERHOVEDBUDSKABER

Tidlig diagnostik har afgørende betydning for sygdomsforløbet hos patienter med spinal muskelatrofi.

En hurtig påbegyndelse af medicinsk behandling kan hindre et irreversibelt tab af motorneuroner.

Sundhedspersoner skal kende symptomer på spinal muskelatrofi og hurtigt henvise til en specialafdeling.

Spinal muskelatrofi (SMA) er en alvorlig og fremadskridende muskelsvindsygdom. Sygdommen skyldes en
homozygot deletion i SMN1-genet, hvilket fører til reduceret mængde af SMN-protein, som er nødvendig for at
vedligeholde funktionen af motorneuroner i rygmarven.

Sygdommen er recessivt arvelig, og hos langt størstedelen af patienterne er SMN1-deletionen nedarvet fra
forældrene [1]. Diagnosen stilles ved en blodprøve, som analyseres for en homozygot deletion af SMN1.

Der bliver født 4-6 børn med SMA om året i Danmark, og ca. 150 personer lever med SMA. SMA har store
konsekvenser for de berørte personer og deres pårørende.

Sygdommen klassificeres i fire kliniske fænotyper (SMA1, SMA2, SMA3 og SMA4) baseret på alder ved
symptomdebut og den maksimalt opnåede motoriske funktion (Tabel 1Tabel 1) [2]. Sværhedsgraden af sygdommen
bliver modificeret af antal kopier af det næsten identiske SMN2, som også koder for SMN-protein [3]. SMA1 er
den alvorligste type med symptomdebut før seksmånedersalderen – ofte allerede ved fødslen. Ubehandlet fører
SMA1 til tidlig død eller behov for permanent respirationsstøtte og er den hyppigste genetisk årsag til død i
spædbarnsalderen. SMA2 debuterer i 6-18-månedersalderen, og uden medicinsk behandling kommer barnet
ikke til at stå eller gå selvstændigt. I løbet af barn- og ungdommen tilkommer der behandlingskrævende
komplikationer i form af kontrakturer, rygskævhed og respiratorisk påvirkning. I de mildere, senere
debuterende former, kan personer med SMA have en nær normal livslængde, men har oftest behov for
omfattende støtteforanstaltninger [1, 4].

Der kan i dag gives medicinsk behandling, der kan øge mængden af SMN-protein og moderere sygdomsforløbet,
men behandlingen skal starte tidligt for at have optimal effekt. Denne artikels formål er at øge
opmærksomheden på tidlig diagnostik af SMA.
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SYGDOMSMODIFICERENDE BEHANDLINGERSYGDOMSMODIFICERENDE BEHANDLINGER

Forståelse af sygdomsmekanismen og opdagelse af SMN-generne har været et lysende eksempel på, hvordan
grundforskning ikke kun kan føre til forståelse af sygdom, men også til udvikling af behandling for sjældne
sygdomme. Neuromuskulære sygdomme, og herunder specielt SMA, er et af de områder, hvor udvikling af
avancerede, genetiske behandlinger er længst fremme. I skrivende stund findes der tre godkendte
sygdomsmodificerende behandlinger for SMA.

Nusinersen er et antisenseoligonukleotid, som påvirker splejsning af RNA i SMN2 og dermed fører til øget
mængde SMN-protein. Under normale forhold påvirker en variant i genet korrekt splejsning, således at 70-80%
af proteinet udtrykkes som det ikkebiologisk aktive Δ7-protein. Nusinersen øger mængden af SMN-protein ved at
føre til korrekt splejsning [5]. Nusinersen skal gives intratekalt seks gange om året i det første år og tre gange om
året herefter. Det europæiske lægemiddelagentur (EMA) godkendte i juni 2017 nusinersen til behandling af
patienter med SMA-type 1, 2 og 3. Medicinrådet anbefalede i oktober 2017 nusinersen som standardbehandling
til præsymptomatiske patienter og til patienter, som havde SMA1 og ikke var i permanent respiratorisk
behandling, og udvidede i maj 2018 anbefalingen til også at gælde patienter med SMA2 med en sygdomsvarighed
på maksimalt fire år ved påbegyndelse af behandling [6].

Risdiplam er baseret på det samme behandlingsprincip som nusinersen, men er et mindre molekyle, så peroral
administration er mulig [7]. EMA godkendte risdiplam til behandling af patienter med SMA1, SMA2 og SMA3
tidligt i 2021, og Medicinrådet har anbefalet risdiplam som standardbehandling for børn med SMA1 samt børn
med SMA2 og 3, som er under seks år ved behandlingsstart [8].

Onasemnogene abeparvovec er en adenovirusvektor, som er baseret på genterapi, hvor der deponeres et
cirkulært transgen i bl.a. motorneuroner, som herefter producerer SMN-protein. Behandlingen gives ved én
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enkel intravenøs infusion, og man håber, at effekten varer livet ud [9]. Onasemnogene abeparvovec blev
godkendt af EMA i maj 2020 og er i maj 2021 anbefalet af Medicinrådet til behandling af visse børn med SMA1
[10].

Sygdomsmodificerende behandlinger – kliniske studierSygdomsmodificerende behandlinger – kliniske studier

Der er gennemført kliniske studier for alle tre præparater, hvor de fleste studiedeltagere er yngre børn. Enkelte
studier er gennemført som randomiserede, placebokontrollerede studier, mens man i andre udelukkende har
brugt historiske kontroller. De første studier er gennemført hos børn med SMA1, hvor man pga. sygdommens
naturhistorie kan se hurtige resultater af behandlingen. For nusinersens og risdiplams vedkommende er der
efterhånden flere studier om behandlingens virkning hos ældre børn og endda voksne; disse studier er ofte
ukontrollerede, relativt små, har kort opfølgningstid eller er kun publiceret som abstracter. Alle præparater har
vist sig at være ganske effektive til behandling af SMA1 og SMA2 hos yngre børn, mens effekten hos ældre børn
er statistisk mere usikker [5, 7, 11, 12]. En direkte sammenligning af de enkelte præparater er vanskelig, da
studierne benytter sig af forskellige målemetoder af fysisk funktion. Den relativt mindre målbare effekt på børn
med længere sygdomsvarighed menes at være forårsaget af et progressiv tab af motorneuroner med alderen.

Hos præsymptomatiske børn, som identificeres enten som søskende til børn med diagnosticeret SMA eller ved
neonatal screening, er der særdeles god effekt af behandling, hvor børn ved tidlig behandling kan opnå et
funktionsniveau inden for det normale [13]. Dermed undgås det irreversible tab af motorneuroner, og
funktionsnedsættelse som følge af sygdommen kan reduceres markant.

To søskende, storebror på fem år og lillebror på fire år. Drengene startede i behandling med nusinersen, da de var hhv. et år og fire måneder og fem måneder gamle. Bringes
med forældrenes tilladelse.
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NEONATAL SCREENING FOR SPINAL MUSKELATROFINEONATAL SCREENING FOR SPINAL MUSKELATROFI

Den gode effekt af tidlig behandling har ført til introduktion af screeningsprogrammer i en række lande [14]. Ved
screening klassificeres børn efter antal SMN2-kopier. Mens der er konsensus om behandling af
præsymptomatiske børn med op til tre kopier, har der været diskussion om, hvorvidt børn med fire kopier skal
behandles eller ses an, idet nogle først vil udvikle symptomer senere i livet. Nyere anbefalinger går dog ud på at
anbefale behandling af alle børn med op til fire SMN2-kopier [15], og Medicinrådet har tilpasset sine
anbefalinger tilsvarende og åbnet for behandling af børn med op til fire SMN2-kopier [6, 16].

Ved et screeningsprogram i to tyske delstater blev der fundet en incidens af SMA på 1:6.910, 39,5% havde to
SMN2-kopier, 23% havde tre kopier, 32,5% havde fire kopier, og 4,5% havde fem kopier. Enogtyve børn med to
eller tre SMN2-kopier blev sat i behandling med nusinersen. Børn, som ikke havde symptomer ved fødslen,
forblev asymptomatiske i opfølgningstiden på to år, mens sygdomsforløbet hos ubehandlede børn svarede til
den forventede naturhistorie. Børn, som allerede havde symptomer ved fødslen, udviklede sig motorisk [17].

I en ny spørgeskemaundersøgelse om neonatal screening for SMA i 152 lande havde man i ni ud af 87 lande, som
besvarede henvendelsen, et screeningsprogram. Der blev i alt fundet 288 børn med disposition til SMA ud af lidt
over 3 mio. screenede nyfødte. Lande med screeningsprogrammer inkluderer flere delstater i USA, Italien,
Belgien og Australien. I alt 37 lande havde planer om at indføre et screeningsprogram [14].

Screening for SMA ville være relativt nemt at starte, idet det kan kobles til screening for andre sygdomme, som
allerede er indført. En ansøgning om introduktion af neonatal screening i Danmark er blevet indsendt i starten
af 2020, og screening er blevet anbefalet af Sundhedsstyrelsens Screeningsudvalg. Neonatal screening for SMA er
i skrivende stund under behandling i Sundhedsministeriet.

TIDLIG DIAGNOSE AF SPINAL MUSKELATROFITIDLIG DIAGNOSE AF SPINAL MUSKELATROFI

Pga. den større effekt af tidlig behandling for børn med SMA – og ingen udsigter til snarlig introduktion af
screening – er det afgørende vigtigt, at børn med SMA diagnosticeres hurtigst muligt. Dette gælder især for
SMA1, hvor der kan ses hurtigt tab af muskelkraft samt evnen til at spise og trække vejret. Den kliniske mistanke
kan være tydelig for sundhedspersonale med erfaring i neuromuskulære sygdomme, men pga. sygdommens
sjældenhed vil mange uden for de specialiserede centre kun se få patienter i deres arbejdsliv. Derfor bliver
diagnosen ofte stillet senere end nødvendig, mens der undersøges for andre årsager til patientens symptomer.
Når den kliniske mistanke er vakt, kan diagnosen stilles inden for få dage ud fra en blodprøve, som analyseres
for en homozygot deletion af SMN1 ved en multiple ligand probe amplification-analyse [1]. Behandling af SMA
foregår på de specialiserede centre på børneafdelingerne i København, Odense og Aarhus.

I et dansk-svensk studie om oplevelse af sundhedssystemet hos forældre til børn med alvorlig SMA er alder for
diagnosticering 4 mdr. (standarddeviation (SD) 3,5) hos 23 børn med SMA1, og 10,5 (SD 7,0) for 11 børn med
SMA2 [18].

I et systematisk review fra 2015 blev der fundet 21 studier, som var publiceret i tidsrummet 2000-2014, og hvor
alder ved symptomdebut og ved diagnose var angivet. Alder ved symptomdebut var 2,5, 8,3 og 39 mdr., mens
alder ved diagnose var 6,3, 20,7, og 50,3 mdr. for hhv. SMA1, SMA2 og SMA3. Der var ingen indikation for, at
tiden til diagnose ændrede sig i tidsintervallet [19]. En lignende tendens blev fundet i et italiensk
multicenterstudie, hvor 480 patienter med SMA blev inkluderet. Her var den diagnostiske forsinkelse 1,94 mdr.,
5,28 mdr. og 16,8 mdr. for hhv. SMA-type 1, 2, og 3. I dette studie angives hyppigheden af de første symptomer
observeret af forældre eller sundhedspersonale. For SMA1 er det hypotoni (59%), for SMA2 sen stå- og
siddefunktion (40%/21%) og for SMA3 usikker gang og hyppige faldepisoder (29%/23%) [20]. Tiden fra mistanke

UGESKRIFT FOR LÆGERUGESKRIFT FOR LÆGER

Ugeskr Læger 2021;183:V05210462 Side 4 af 7



om sygdom til diagnose opleves af familierne som frustrerende og er præget af flere lægebesøg. Mange familier
mener, at diagnosen kunne være stillet meget tidligere [21].

Indtil der er indført neonatal screening i Danmark, kan en tidligere diagnosticering kun opnås gennem
information af sundhedspersonale om symptomer af SMA og vigtighed af tidlig henvisning, men også gennem
lettilgængelig information for bekymrede familier. Flere organisationer, herunder CureSMA, har udviklet
vejledninger for forældre, som har mistanke om, at deres barn kunne have en neuromuskulær sygdom.
Materialet inkluderer videoer og en tjekliste af symptomer, som kan bruges til at forberede samtalen med en
læge [22]. Sundhedspersoner, som ikke har kendskab til neuromuskulære sygdomme, risikerer at forsinke
diagnosen ved at se tiden an eller ved at iværksætte irrelevante undersøgelser. Karakteristika ved SMA 1, SMA2
og SMA3 samt red flags for SMA er anført i hhv. Tabel  1 og TabelTabel  22.

KONKLUSIONKONKLUSION

Tidlig diagnose af børn med SMA er af afgørende betydning for at kunne opnå den bedst mulige
behandlingsrespons af sygdomsmodificerende behandling. Indtil en neonatal screening er indført i Danmark, er
det vigtigt at informere sundhedspersonale om debutsymptomer for SMA og understrege vigtigheden af en
hurtig henvisning til videre diagnostik. Ud over dette kunne lettilgængelige informationer i Danmark i lighed
med i andre lande øge forældrenes opmærksomhed på neuromuskulære symptomer og kvalificere forældrenes
observationer forud for kontakt med sundhedspersonale.
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SUMMARY

Early diagnosis of spinal muscular atrophyEarly diagnosis of spinal muscular atrophy

Alfred Peter Born & Ulla Werlauff

Ugeskr Læger 2021;183:V05210462

Untreated spinal muscular atrophy (SMA) causes progressive motor impairment in affected children. Clinical
trials of newly developed disease-modifying drugs have shown the greatest effect in young and in pre-
symptomatic children as summarised in this review. An application for neonatal screening in Denmark is
currently under consideration. Diagnosis and treatment of children with SMA is often delayed, and until a
national screening becomes available, the only way to reduce diagnostic delay is to increase the awareness of
medical staff and to make information on early signs of SMA available for concerned families.
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