
РАЗБИРАЊЕ НА МОТОРНИТЕ 
СКАЛИ И SMAIS ВО
КОНТЕКСТ НА МЕРЕЊАТА НА 
ИСХОДИТЕ KAJ



Оваа брошура е креирана од страна на 

F. Hoffmann-La Roche Ltd. во тесна соработка 

со физиотерапевти и групи за застапување 

на пациенти со спинална мускулна атрофија 

(СМА).

Оваа брошура има цел да обезбеди 

дополнителни информации за скалите за 

мерење на моторната функција и скалата за 

функционалната независност кај СМА (SMA 

Independence Scale, SMAIS) во контекст на 

другите мерки за исход што се користат кај 

СМА. Оваа брошура може да биде особено 

корисна за физијатрите, физиотерапевтите 

како и за лицата кои живеат со СМА и лицата 

кои се грижат за нив а кои не се запознаени со 

овие моторни скали.

Скалите за мерење на моторната функција  

вклучени во оваа брошура не се сеопфатни, 

но често се користат во клиничката пракса 

и клиничките испитувања. Оваа брошура 

ќе дообјасни што проценува секоја 

поединечна мерка на исходот од СМА, зошто 

е важна за мерење на моторната функција 

и функционалната независност кај СМА, и 

каква е нивната соодветност за одредени 

групи на луѓе кои живеат со СМА. Исто 

така, ќе се разгледа на кој начин промените 

во резултатот за секоја мерка на исход ја 

одразуваат промената во способноста на 

моторната функција или функционалната 

независност и влијанието што овие промени 

го имаат врз секојдневниот живот на лицата 

кои живеат со СМА и нивните негуватели.

Важно е мерките за исходот да покажат 

одлична доверливост и разумна валидност. 

Мерките на исходот треба да бидат соодветни 

и значајни за оние кои живеат со СМА и треба 

да одговараат на промените во функцијата. 

Оваа брошура ќе го објасни ова подетално.

Оваа информација може да и помогне на 

заедницата на лица со СМА за повеќе да се 

разберат мерките за исходот што се користат, 

за да се процени како се менува нивната 

траекторија на болеста со текот на времето.
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Кај незасегнато лице

Кај лице со СМА

1. Основни информации за  СМА

Спиналната мускулна атрофија, вооби-

чаено наречена „СМА“, е наследна, генетска 

состојба со различни степени на сериозност, 

поврзана со губење на моторните неврони 

и компликации поврзани со болеста кои мо-

жат да влијаат на целото тело.1,2 

СМА се развива кога еден од нашите 

гени наречен SMN1 недостасува или е аб-

нормален, т.е. не функционира правилно.2 

Тоа може да предизвика симптоми на мус-

кулна слабост и потешкотии со фината и 

грубата мускулна сила како и проблеми при 

исхрана или дишење.2 

SMN1 генот ги носи информациите по-

требни за создавање на протеин наречен 

протеин на преживување на моторниот не-

врон или SMN протеин.2 Овој протеин е ва-

жен за одржување на функцијата на нервите 

на 'рбетниот мозок познати како моторни 

неврони, кои помагаат да се контролираат 

мускулите и да се координираат движења-

та.2 SMN протеинот може да биде важен и за 

други органи во телото.2 Кога нема довол-

но функционален SMN протеин, моторните 

неврони се оштетуваат и не можат да про-

должат да функционираат нормално, а со 

тек на време и изумираат (Слика   1 ).2,3 

SMN протеинот може да биде произве-

ден и од друг ген, SMN2 (Слика   1 ). Меѓу-

тоа, овој ген не може да произведе довол-

но функционален протеин.2 Според тоа, 

сериозноста на СМА може да зависи од тоа 

колку копии на генот SMN2 има одреден по-

единец.2 Во некои случаи, колку повеќе ко-

пии има лицето, толку повеќе протеин може 

да се произведе и симптомите да бидат по-

малку сериозни.2

функционален
SMN протеин

главно  
нефункционален

SMN протеин
нормална функција  

на моторни неврони

мускулна сила

функционален
SMN протеин

главно  
нефункционален

SMN протеин

мускулна 
атрофија и 

слабост

дисфункција  
на моторни  

неврони и смрт

Слика  1  Како функционираат SMN1 и SMN2 ге-

ните кај здрави поединци (горен дел на сликата) и 

оние кои живеат со СМА (долен дел на сликата) 2,3
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Покрај бројот на копии на SMN2 генот, 

дефиницијата и сериозноста на СМА зависи 

и од возраста при поставување на дијагноза-

та и од највисокото ниво на постигната функ-

ција (т.е. пресвртницa на моторната функ-

ција).2 Традиционално, постојат пет типови 

на СМА, кои се движат од Тип 0, исто така 

познат како неонатална СМА која се смета 

за најтешка форма на болеста, до Тип 4 или 

возрасна СМА, која, како најлесна форма на 

болеста, не е опасна по живот (Табела  1 ).2,4 

Во последниве години, начинот на кој 

здравствените работници треба да се гри-

жат за лицата кои живеат со СМА е подо-

брен (поради употребата на збир на пре-

пораки и упатства познати како стандарди 

за нега) и заради достапност на третмани 

кои го менуваат текот на болеста.6 Како так-

ви, некои поединци со СМА може да бидат 

способни да постигнат одредени достигну-

вања или да имаат подобрување на симп-

томите што претходно не би се очекува-

ло.7 На пример, новороденче кое живее со 

СМА Тип 1 кое добива третман, сега може 

да седи самостојно, што како моторно дос-

тигнување не било претходно пријавено во 

студиите кај нелекувани доенчиња кои жи-

веат со СМА Тип 1.7 Оваа промена во текот 

на болеста, исто така, довела до промена 

на начинот на кој заедницата ја класифици-

ра СМА. Во денешно време, постои проме-

на кон дефиниција на функционален статус, 

при што лицата кои живеат со СМА се кла-

сифицирани според максималното постиг-

нато достигнување (не седи, седи, стои или 

оди).6

  7  Tizzano EF & Finkel RS. Neuromuscul Disord 2017;27:883–889

Тип 0 СMA2
• Пренатална возраст на почеток на симптомите2

• Доенчињата не можат да седат и  да се тркалаат и 
имаат респираторна инсуфициенција при раѓање2

 ∙ Симптомите се јавуваат во првите неколку  
месеци од животот5

 ∙ Доенчињата не можат да седат без поддршка2,5

• Симптомите се јавуваат меѓу 7 месеци и 18 месеци5

• Лицата никогаш не можат да одат,  
но можат да седат без поддршка2,5

• Симптомите се јавуваат меѓу 18 месеци и 10 години5

• Лицата можат да одат без поддршка, но може да ја 
изгубат оваа способност со тек на време2,5

• Симптомите обично се јавуваат на возраст од  
10 години и 30 години2,5

• Луѓето со тип 4 на СМА можат да одат без поддршка,  
но моторната функција може да биде засегната подоцна 
во животот2,5

Тип 1 СMA2,5

Тип 2 СMA2,5

Тип 3 СMA2,5

Тип 4 СMA2,5

 Тип
Карактеристики на пациенти кои не се 

лекувани претходно

Табела  1  Класификација на СМА
5



 1  Farrar MA et al. Ann Neurol 2017;81:355–368
 2  WHO Multicentre Growth Reference Study Group. 

Acta Paediatr Suppl 2006;450:86–95

2. Достигнувања на моторната функција кај 
СМА

Како што беше објаснето во претход-

ното поглавје, постои голема варијабилност 

во симптомите и способностите на мотор-

ната функција на лицата кои живеат со СМА, 

вклучувајќи го највисокото моторно достигну-

вање што тие можат да го постигнат.1 Лицата 

кои живеат со СМА кои не примиле  третман 

(индивидуи кои не се лекуваат), обично нема 

да можат да ги постигнат моторните достигну-

вања кои ги постигнуваат незасегнати деца на 

слична возраст и со текот на времето ќе ги из-

губат и веќе постоечките моторни функции.1

2.1. Раст и развој: развојни моторни достигнувања според 
Светската здравствена организација

Светската здравствена организација 

(СЗО) создаде алатка која го проценува по-

стигнувањето на моторните достигнувања.2 

Оваа алатка може да се користи како рефе-

ренца за да се процени дали децата ги дос-

тигнуваат своите развојни фази како што се 

очекува.2 Даден е опсег на возраст за да се 

покаже во која фаза од развојот вообичаено 

треба да се постигне секоја развојна фаза во 

текот на првите месеци од животот.2 Ако дос-

тигнувањето не е постигнато до горниот крај 

на очекуваниот опсег на возраст, тоа може 

да сугерира доцнење во развојот на нормал-

ната моторна функција на детето.2 Ова може 

да поттикне потреба од медицински тестови 

и испитувања за да се разбере причината за 

таквото доцнење.2

Според СЗО, постојат шест развојни мо-

торни достигнувања (Слика  2 ), од кои некои 

се користат за класификација на различните 

типови на СМА.1,2 Моторните достигнувања 

на СЗО имаат специфични критериуми.2 

Иако соодветните моторни достигнувања 

кај СМА немаат специфични дефиниции, тие 

можат приближно да се одредат во однос на 

моторните достигнувања на СЗО како што е 

прикажано на Слика  2 .
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 ЛИЦА КОИ ОДАТ*

ЛИЦА КОИ СТОЈАТ*

ЛИЦА КОИ СЕДАТ*

Слика  2  Опсег на возраст за достигнување на 

моторни пресвртници1,2

*Поединците со СMA кои се опишани како лица 

кои седат можат да го постигнат моторното дос-

тигнување на СЗО „седи без поддршка“, оние 

кои се опишани како лица кои стојат може да го 

постигнат моторното достигнување на СЗО „стои 

самостојно“ и оние кои се опишани како лица кои 

одат можат да го постигнат моторното достигну-

вање на СЗО „оди самостојно“. Прилагодено од од 

WHO Multicentre Growth Reference Study Group. 

стои самостојно

стои самостојно

оди со поддршка

лази на раце и колена

стои со поддршка

седи без поддршка
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 1  Haataja L et al. J Pediatr 1999;135:153–161
 2  de Sanctis R et al. Neuromuscul Disord 2016;26: 

754–759
 3  Finkel RS et al. N Engl J Med 2017;377:1723–1732

HINE-2 е дизајниран да процени дали 

детето може да постигне осум различни 

моторни достигнувања, почнувајќи од кон-

трола на главата до одење.1,2 Овие достигну-

вања соодветни на возраста се засноваат на 

она што се очекува од незасегнатиот детски 

развој и му овозможуваат на корисникот да 

ги процени подобрувањата за послабите и 

за  посилните доенчиња.1,2 

Во студија на нелекувани доенчиња со 

СМА тип 1 на возраст од 1-8 месеци на поче-

токот на симптомите, ниту едно од посери-

озно засегнатите доенчиња не постигнало 

големо моторно достигнување проценето 

од HINE-2, како тркалање, седење без под-

дршка, лазење, стоење или одење.2 

2.2. Невролошки преглед на доенче според Hammersmith, 
Module 2 (HINE-2)

Што се проценува?2

Клучни 
карактеристики1–4 

Целна популација1,2

Колку време е потребно 
да се спроведе?4

Каква опрема се 
користи?4

Колку ставки се 
вклучени?1

HINE-2 проценува дали детето може да постигне 8 различни моторни 
пресвртници:

 ∙ Нуди споредба со моторната функција која се очекува кај доенчиња без СMA1,2

 ∙ Иако не е специјално дизајнирана за СМА, неговата употреба е добро воспоставена 
кај доенчиња со СМА тип 13,4

Оние кои не седат и оние кои седат на возраст од  2–24 месеци 

5–15 минути

Не е потребна посебна опрема

8

контрола на глава

тркалање

седење

лазење

волево зграпчување

стоење

способност за 
клоцање

одење
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За секое достигнување (движење), физиотера-

певтот ќе одлучи да даде оценка од 0 до максимум 4, 

при што 0 претставува отсуство на активност.2 Сепак, 

максималната дозволена оценка ќе се разликува спо-

ред моторното достигнување.2 На пример, иако зада-

чите за седење и лазење овозможуваат максимален 

резултат 4 кога детето може да ги изврши, задачите 

како волево  зграпчување и тркалање дозволуваат 

само максимален резултат 3.2

Резултатите за секоја ставка се комбинираат за 

да се добие вкупна оценка од вкупно 26 поени.2

2.2.1. Што значи резултатот од HINE-2?

 4  CureSMA. Best practices for physical therapists and clinical 

evaluators in spinal muscular atrophy (SMA). Достапно на: 

https://www.curesma.org/wp-content/uploads/2021/09/

Clinical-Evaluators-Best-Practices-13-August-2021.pdf, 

пристапено: јуни 2022 г.
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Моторниот развој може да се подели на 

два дела: груб моторен развој и фин моторен 

развој.5

 ∙ Грубиот моторeн развој се однесува на 

развој на физички вештини кои ги вклучу-

ваат големите мускули на телото. Некои 

примери на груби моторни активности 

вклучуваат: седење, стоење, одење и тр-

чање5

• Финиот моторeн развој се однесува на 

развој на физички вештини кои ги вклучу-

ваат малите мускули на шаките и прстите. 

Некои примери на фини моторни актив-

ности вклучуваат: пишување, сечење со 

ножици и манипулирање со мали пред-

мети5 

 

 Типичниот моторен развој вклучува 

прогресивно и предвидливо стекнување на 

моторни вештини/функции, односно зголему-

вање на движењата и дејствувањето на муску-

лите, со зголемување на одредени функции 

поврзани со одредена возраст (Слика  2 ).5,6

Одржувањето и стекнувањето на мотор-

ни вештини е една од клучните цели за трет-

ман/грижа кај СМА.7 Тестовите за моторна 

функција (или скалите за проценка) имаат ва-

жна улога во рутинската клиничка проценка и 

во клиничките испитувања.2,4 Тие можат да се 

користат за следење на природната прогре-

сија на болеста и проценка за влошување на 

симптомите на СМА со текот на времето; ова 

е познато како „прогресија на болеста“.2 Тие 

исто така можат да им помогнат на лекарите 

 1  FDA. Достапно на: www.fda.gov/media/84987/download, 

пристапено: декември 2020 г.
 2  Montes J et al. J Child Neurol 2009;24:968–978
 3  Trundell D et al. Presented at the Cure SMA Annual 

Conference, 14–17 June 2018, Dallas, TX, USA
 4  Mercuri E et al. Neuromuscul Disord 2018;28:103–115

 5  Early Childhood Intervention. Достапно на: http://blogs.

ubc.ca/earlychildhoodintervention1/category/1-3-what-

is-development-motor-development/, пристапено: јуни 

2022 г.
 6  WHO Multicentre Growth Reference Study Group. Acta 

Paediatr Suppl 2006;450:86–95

3. Мерење на исходот кај лицата  
кои живеат со СМА

Мерките на исходот се алатки кои вооби-

чаено ги користат здравствените работници, 

вклучително и физијатрите и медицински-

те сестри, педијатрите и невролозите, за да 

проценат и измерат како се чувствува лицето, 

како функционира и какво е неговото прежи-

вување, како и да се измери одговорот на од-

редена интервенција.1 За лицата со СМА, овие 

мерки на исходот во голема мера ја процену-

ваат моторната и немоторната функција, це-

локупната медицинска состојба и квалитетот 

на живот.2 Мерките на исходот може да имаат 

многу форми, вклучувајќи мерења на мускул-

ната сила, збир на активности што треба да се 

извршат, а кои се оценуваат со користење на 

објективна скала за оценување или прашал-

ник со самопријавување.2,3 

Кај СМА, здравствените работници ги 

земаат предвид мерките за моторни и немо-

торни исходи (на пр. проценка на респиратор-

ната и булбарната функција) за да добијат се-

опфатен преглед за тоа каде се наоѓа лицето 

кое живее со СМА на сопствената патека на 

болеста.4 

3.1. Зошто е важно да се измери моторната функција?
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да утврдат дали симптомите се стабилизира-

ат или се подобруваат поради медицински 

третмани или други интервенции како фи-

зиотерапија; ова е познато како „одговор на 

третманот“.2 Одговорот или недостатокот на 

одговор на третманот е важен кога се одре-

дува ефективноста на одреден третман и ќе 

има влијание врз тоа дали третманот треба 

да се прилагоди или да се прекине. Понатаму, 

овие податоци за одговорот ќе покажат дали 

клиничкото испитување било успешно и ќе 

се користат како доказ за да им помогне на 

регулаторните тела да одлучат дали новиот 

третман ќе биде одобрен (да биде достапен 

за употреба во одредена земја) и/или финан-

сиски ќе се надомести (финансиран од дава-

тел на здравствена заштита во таа земја).2,8 Ва-

жно е да се користат мерки на исходот кои се 

широко прифатени како валидни и доверли-

ви, така што ефективноста на третманот што 

го разгледува регулаторното тело може да се 

мери на стандардизиран начин.2

Во клиничките испитувања се избираат 

група на поединци за учество врз основа на 

одреден сет на карактеристики на болеста, 

а потоа промените во нивниот одговор на 

посебен третман се споредуваат со природ-

ниот тек на болеста или со лица кои прима-

ат плацебо.9 Како такви, поединците кои ги 

исполнуваат условите да бидат вклучени во 

клиничкото испитување може да не се целос-

но репрезентативни за секое лице со СМА.9 

Слично на тоа, мерките за исходот што се ко-

ристат во овие испитувања можат да бидат 

оптимални за одредена група поединци, но 

не целосно приспособени за откривање на 

промените во моторната функција кај похете-

рогена популација со различен степен на се-

риозност  на болеста, возраст и способност за 

моторна функција.10 

 7  Cure SMA Voice of the patient report (2018). Достапно на: 

www.curesma.org/wp-content/uploads/2018/01/SMA-VoP-

for-publication-1-22-2018.pdf, пристапено: јуни 2022 г.
 8  Havard Business School. Достапно на: www.isc.hbs.edu/

health-care/value-based-health-care/key-concepts/Pages/

measure-outcomes-and-cost.aspx, пристапено: јуни 2022 г.

 9  Al-Zaidy SA et al. Pediatr Neurol 2019;100:3–11
10  Vuillerot C et al. Am J Phys Med Rehabil 2013;94: 

1555–1561
11  Wang CH et al. J Child Neurol 2007;22:1027
12  de Sanctis R et al. Neuromuscul Disord 2016;26: 

754–759

3.2. Како се мери моторната функција?

Секој поединец со СMA е уникатен и 

има различни способности и цели на мо-

торната функција.7,11 На пример, некои луѓе 

можеби нема да можат да ја држат главата 

исправена подолго време и имаат за цел 

да ја подобрат издржливоста на мускули-

те на вратот. Некои луѓе можеби можат да 

одат, но брзо се заморуваат и имаат цел да 

го зголемат растојанието што можат да го 

поминат.7 Други можеби ќе можат да седат 

во инвалидска количка и работат на подо-

брување на моторната функција на нивните 

шаки, што ќе им помогне со активности како 

облекување или четкање на забите.7 Ова 

значи дека не постои ниту една „совршена“ 

скала за проценка која ќе одговара за секо-

го. Затоа, се користат многу различни скали 

за проценка на моторните функции за да 

се оцени широкиот опсег на функционални 

способности што постојат во популацијата 

со СМА.4 Секоја скала што се користи при 

СМА е дизајнирана да тестира одредена 

група на моторни вештини, а изборот на ска-

лата што се користи се заснова на тежината 

на болеста, возраста и способностите за мо-

торната функција (Слика  3 ).2
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13  Bayley N. J Psychoed Assess 2007;25:180–198
14  Glanzman AM et al. Neuromuscul Disord 2010;20: 

155–161

15  Trundell D et al. Neurol Ther 2020; Aug 27: doi: 10.1007/

s40120-020-00206-3 [Epub ahead of print]
16  de Lattre C et al. Arch Phys Med Rehabil 2013;94: 

2218–2226
17  O’Hagen JM et al. Neuromuscul Disord 2007;17: 

693–697

Скалите за проценка на моторната функ-

ција се едноставно збир на ставки (или зада-

чи) кои мерат колку добро едно лице може да 

ги користи своите мускули за извршување на 

различни дејства или движења.10 Овие ставки 

често се групирани во категории или домени, 

како што се движење на главата, тркалање и 

седење.10,12 Практично, кога физиотерапев-

тот проценува некој што живее со СМА, тој 

ќе ја испита секоја поединечна ставка што е 

вклучена во одредена скала за проценка и ќе 

процени колку добро лицето е способно да 

ја изврши.10 Во зависност од скалата, нивото 

на функционална способност е поврзано со 

одредена оценка за секоја ставка која, кога се 

зема колективно, му дава на физиотерапевтот 

претстава за нечија севкупна моторна функ-

ционална способност.10 

Кај  СMA, важно е да се следат различ-

ните аспекти за кои се знае дека учествуваат 

во прогресијата на болеста и, кога е можно, 

да се обезбеди соодветна нега.4 Како таков, 

мултидисциплинарниот пристап е клучен за 

менаџирање на грижата за лицата кои жи-

веат со СМА.4 Мултидисциплинарниот тим, 

или МДТ, е одговорен за неколку аспекти на 

грижата, вклучувајќи го здравјето на коските, 

респираторната функција, исхраната и мо-

торната функција.4 Тимот може да вклучува: 

педијатри, невролози, пулмолози, ортопе-

ди, професионални терапевти, физијатри и 

физиотерапевти, меѓу другите здравствени 

работници.4,20 Членовите на тимот за едно 

лице ќе зависат од неговата клиничка слика, 

возраст и непосредните потреби во одреде-

но време.4 

Физијатрите се клучни членови на МДТ.4 

Физијатрите играат клучна улога во водење-

то на лицата  кои живеат со СМА помагајќи 

им да ги постигнат своите функционални 

цели преку различни модалитети, како што 

се вежбите и опремата, ортози за поддршка 

на рацете или нозете, помагала за мобил-

ност (на пр. инвалидски колички) и асисти-

рана технологија за подобрување на цело-

купната подвижност и сила.4,21 Покрај тоа, 

физијатрите помагаат во водењето на кон-

трактурите-дефинирано како трајно затегну-

вање на ткива — и други симптоми на СМА.4,21 

Здравствените работници кои се вклучени 

во грижата за лица со СМА наведени овде 

може да вклучуваат и други членови на МДТ 

освен физијатрите, во зависност од земјата.

Проценката на моторната функција е 

клучна во идентификувањето на силните и 

слабите страни на поединецот со СМА и во 

олеснувањето на проактивниот, а не реакти-

вен пристап кон водењето.4 За да се оцени 

моторната функција, физијатрите се потпи-

раат на скали за проценка на фини и груби 

моторни функции, кои користат серија за-

дачи за документирање на текот на болеста 

или одговорот на одреден третман.4

3.3. Кој ја мери моторната функција?
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18  Main M et al. Eur J Paediatr Neurol 2003;7:155–159
19  Mazzone E et al. Muscle Nerve 2017;55:869–874
20  Finkel RS et al. Neuromuscul Disord 2018;28:197–207
21  SMA UK. Достапно на: https://smauk.org.uk/whos-who-of-

professionals, пристапено: јуни 2022 г.

Слика  3   Различни скали за проценка на моторна функција кои се користат кај СМА 
6MWT, 6-minute walk test; BSID-III, Bayley Scales of Infant and Toddler Development, Third Edition; CHOP-INTEND, 

Children’s Hospital of Philadelphia Infant Test of Neuromuscular Disorders; HFMSE, Hammersmith Functional Motor Scale 

Expanded; HINE-2, Hammersmith Infant Neurological Examination, Section 2; MFM, Motor Function Measure; RULM, Revised 

Upper Limb Module

седи седи/оди оди

Возрасна група на која се однесува скалата

BSID-III13

CHOP-INTEND14

HINE-215

MFM-20/MFM-3210,15,16

HFMSE17,18

RULM19

6MWT2

1–42 месеци

 1,4–37,9 месеци

2–24 месеци

≥30 месеци

≥2 години

 2-7 години / 2-60 години

≥4 години

не седи
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MFM е скала создадена за да се попол-

ни празнината меѓу достапните скали за 

проценка на моторната функција за невро-

мускулни нарушувања:1 други скали за про-

ценка биле дизајнирани за одреден фено-

тип (на пр. лица што седат со силна моторна 

функција или лица кои одат)2,3 и за проценка 

на одреден тип на моторна функција (на пр. 

груба моторна функција, функција на горни-

те екстремитети).2,4

Иако не е специјално дизајнирана да ја 

процени моторната функција кај луѓето кои 

живеат со СMA, MFM е валидирана за упо-

треба кај СМА и се користи во клиничките 

испитувања на СМА.1,5 Ги проценува раз-

личните типови на моторна функција која ги 

вклучува главата, трупот, рацете и нозете, во 

широк опсег на сериозности на болеста и 

низ широк спектар на возрасти.1,6 

Постојат две верзии на MFM.1,7 MFM-32 

е скала од 32 ставки која е валидирана кај 

лица со СМА на возраст од 2-60 години,1,5 а 

MFM-20 е скала од 20 ставки која е валиди-

рана кај деца со СМА на возраст од 2–7 го-

4. Скали за проценка на моторната  
функција кај СМА

На следните страници, ќе ја претста-

виме MFM-32, како и други скали за процен-

ка кои често се користат во клиничката прак-

са и/или во клиничките испитувања за СMA. 

За секоја скала за проценка, ќе се разгледа 

каков тип на моторна функција мери, бројот 

на опфатени ставки или задачи, возрасната 

група за која е најсоодветна, системот на бо-

дување и времето потребно за да се спрове-

де. Вкупен преглед на оваа информација за 

секоја скала за проценка може да се најде во 

Табела  3  во делот резиме.

4.1. Motor Function Measure (MFM)
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Што се проценува?1,7

Клучни 
карактеристики1,5,7

 

Целна група1,5,7

Колку долго се 
изведува?8

Каква опрема е 
потребна?8

Колку ставки се 
вклучени?1,7

MFM може да се користи за да се мери како болеста се менува со текот на 
времето со процена на три категории: 

 ∙ Скала која вклучува ставки за неколку типови на моторна функција1,7

 ∙ Многу доверлива5

 ∙ Двете верзии на оваа скала овозможуваат мерења соодветни на возраста1,7

 ∙ MFM-32оценува 32 ставки (за поединци на возраст од 2–60 години)1,5

 ∙ MFM-20 оценува 20 ставки (за поединци на возраст од 2–7 години)7 

 ∙ Погодна за лица постари од 2 години5

 ∙ Погодна за слаби и силни поединци1

Лица кои не седат, лица кои седат, лица кои стојат и лица кои одат на возраст од 2–60 години
 
 

MFM-20: 12–50 минути 
MFM-32: 30–50 минути

Тениско топче, монети, ЦД, молив, хартија, штоперка и други предмети  
кои ги има во терапевтска средина

32 за MFM-321 

20 за MFM-207

Стоечка положба и поместување т.е. колку добро лицето 
извршува дејствија кои вклучуваат стоење

Аксијална моторна функција или моторна функција 
на горните екстремитети, односно колку добро лицето 
извршува дејствија кои ги вклучуваат трупот и главата 
(аксијална функција) и рамениците и горниот дел од 
рацете (проксимална функција)

Функција на дистални екстремитети, односно колку 
добро лицето може да спроведува активности кои ги 
вклучуваат подлактиците, рацете, прстите и стапалата
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MFM-32 е валидирана за употреба кај 

лица со СМА на возраст од 2-60 години.1,5  

MFM-20 пак, била адаптирана од MFM-32 за 

да се создаде скала што може да се користи 

конкретно за мали деца на возраст од 2-7 го-

дини.7 12-те ставки кои се сметаат како теш-

ки за повеќето деца во оваа возрасна група 

биле отстранети од скалата со 32 ставки, 

создавајќи пократка верзија која е наменета 

за помлади лица.7 Табела  2  покажува број 

на ставки во секоја категорија за двете вер-

зии на MFM. MFM-32 може да се користи за 

проценка на одговор на третманот и стекну-

вање на функции кои можеби тешко може-

ле да се проценат.5 Во случаи кога MFM-20 

се користи кај мали деца, треба да се забе-

лежи дека резултатот од  MFM-20  не може 

да се преведе како еквивалентен резултат 

во MFM-32 како што детето расте.5 Затоа се 

советува да се избере една скала за деца во 

текот на развојот.5

За да се процени промената на способ-

ностите на моторната функција кај лице со 

СМА, физијатарот ќе побара од лицето да ја 

изведе (или да се обиде да ја изведе) секоја 

ставка.1 За MFM-20 се потребни 12-50 мину-

ти, а за MFM-32 се потребни 30-50 минути за 

да се спроведе.8 

4.1.1. Кои се клучните разлики меѓу скалите MFM-20 и MFM-32?

Табела  2  Број на ставки во секоја категорија за MFM-20 и MFM-327

MFM-20 MFM-32

Стоечка положба и движење

Моторна функција на аксијалните 
и проксималните екстремитети

Моторна функција на дисталните 
екстремитети

8

3

9

13

7

12
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За секоја ставка, физијатарот ќе одлучи 

за оценката што ќе ја додели, од 0 до макси-

мум 3.6

 ∙ Оценката 0 значи дека лицето не може-

ло да го започне движењето или да ја 

задржи почетната позиција

 ∙ Оценката 1 значи дека лицето можело 

делумно да го изврши движењето

 ∙ Оценката 2 значи дека лицето можело 

да го заврши движењето, но тешко, без 

целосна контрола или со компензација 

 ∙ Оценката 3 значи дека лицето можело 

да го заврши движењето 

Резултатите за секоја ставка се комбини-

раат за да се добие вкупен скор од 60 (MFM-

20) или 96 (MFM-32).6,7 Овие резултати потоа 

се претвораат во скала од 0 до 100.5 Средни-

от (просечен) скор од MFM-32 од максимум 

100 е 40 кај лица со СМА тип 2 и 70 кај лица 

со СМА тип 3.1

Ставките во MFM-32 не следат линеарна 

шема на прогресија.1 Ова значи дека е мож-

но едно лице да има промена во резултатот 

на една ставка во исто време кога нивниот 

резултат се менува во друга ставка, дури и 

ако ставките бараат различно ниво или тип 

на мускулна функција.1 Тоа е затоа што секоја 

ставка е оценета помеѓу 0 и 3, што овозмо-

жува да се измерат мали промени меѓу ни-

воата  во функционалните способности.1 

Спроведена е студија за да се истра-

жи како способностите проценети во ска-

лата MFM-32 се сметаат за поврзани со ва-

жни активности во секојдневниот живот, 

од перспектива на поединци со СМА тип 2 

или тип 3 и нивните старатели.9 Резултатите 

од оваа студија се прикажани на Слика    4 ,  

што покажува дека сите ставки на MFM-32 

може да се смета дека се поврзани со нај-

малку една важна активност во секојдневни-

от живот.9 Една поинаква студија го оценила 

нивото на промена на MFM-32 што може да 

се смета дека е значајнo за луѓето кои живе-

ат со тип 2 или тип 3 на возраст од 2-25 годи-

ни.10 Генерално, студијата покажала дека ста-

билизацијата на болеста се смета за значаен 

исход и дека дури и малите подобрувања 

може да претставуваат значително ниво на 

промена за овие лица.10 Покрај тоа, резулта-

тите покажуваат дека подобрувањето од 2 

до 3 бода во вкупниот резултат на MFM-32 

претставува значително ниво на подобру-

вање кај лицата кои живеат со СМА тип 2 или 

тип 3 на возраст од 2-25 години.10 Бидејќи 

стабилизацијата се смета за значаен исход 

кај лицата со СМА, подобрување од 2 до 3 

бода во вкупниот скор на MFM-32 може да 

се смета како повисок праг според кој треба 

да се процени подобрувањето. Кога повни-

мателно се разгледуваат различни возрас-

ни групи во опсег од 2-25 години, помалите 

промени се значајни во подоцното детство и 

за адолесцентите и возрасните со попрогре-

сивна болест.10

4.1.2. Што значи резултатот од МFM?
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Затоа, мала промена во резултатот за 

само една ставка може да има значајно влија-

ние врз секојдневниот живот на лицето кое 

живее со СМА.9 На пример, точката 24 ја мери 

способноста да се стане од стол, за што е по-

треба подвижност на горниот и на долниот 

дел од телото.9 Оценката 0 значи дека лице-

то не може да стане од седење, додека оцен-

ката 1 значи дека лицето може да стане кога 

користи маса за поддршка. Оценката 2 значи 

дека лицето може да стои без да ги користи 

рацете за да се поддржи, но користи компен-

заторни движења (како што е навалување на 

трупот) за да си помогне да застане. Оценката 

3 значи дека лицето може да стане од седење 

без потреба да ги користи рацете, што значи 

дека би можел да стои додека држи предмети 

како што се книги или чаша, без да мора прво 

да ги спушти предметите. Ова покажува дека 

дури и мала промена на некоја ставка може 

да влијае на тоа колку помош му треба на ли-

цето да стане од седење и на тој начин може 

да има значително влијание врз секојдневни-

те активности.9,10 Таквите активности вклучу-

ваат способност за самостојно користење на 

тоалетот, што е задача од големо значење за 

лицата кои живеат со СМА.11

Друг пример е ставката 7 која ја проце-

нува способноста на поединецот да се трка-

ла од лежечка положба на грб кон напред и 

бара сила на трупот (торзото) за да започне 

и заврши.9 Оценка 0 значи дека поединецот 

не може да почне да се тркала, додека оцен-

ка 1 значи дека поединецот може делумно да 

се тркала. Оценка 2 значи дека поединецот 

тешко може да се преврти напред, а оценка 

3 значи дека поединецот може целосно да се 

тркала на предната страна, ослободувајќи ги 

рацете од под себе. Колку помош му треба 

на лицето за да се преврти има значително 

влијание врз тоа колку самостојно може да ги 

извршува важните секојдневни задачи како 

што е превртувањето во кревет навечер.11

Генерално, резултатите од оваа студија 

ја поддржуваат релевантноста на моторните 

функции проценети од MFM-32 за активности-

те во секојдневниот живот на лицата кои жи-

веат со СМА од тип 2 или тип 3.8
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Категорија на 
активност во 
секојдневниот живот: 

MFM-32
број на 
ставка

Што мери оваа ставка? Која активност во 
секојдневниот живот е 
најверојатно поврзана со 
оваа ставка?

Облекување 4 повлекување на 
стапалото облекување чевли 

3 приближување на 
коленото до градите

облекување на долен дел од 
телото

6 подигнување на карлица облекување панталони

5 движење на едната рака 
кон спротивното рамо

облекување на горен  дел од 
телото

26 стоење на едно 
стапало

облекување на долен дел од 
телото

Подвижност/
преместување 7

превртување од 
лежење од напред кон 
назад

вртење и движење во кревет 
за да се промени положба

8 лежење до станување станување од кревет

11 седнување за да се 
стане

станување по пад/од седење 
на под

1 вртење на главата прилагодување на положбата 
во кревет

2 подигнување на 
главата

подигнување на главата за да 
се придвижи перницата/ за 
да се стане од кревет

25 стоење без поддршка станување од седечка 
положба

29 одење по права линија одење низ домот

12 седнување на столица 
по стоење

седнување при замор/
нестабилност

24 станување од стол по 
седење на столица

станување од седечка 
положба на маса/за промена 
на положба/при носење на 
предмети

Само грижа

15

подигнување на рацете 
за двете раце да се 
постават на врвот на 
главата

чешлање на косата

5 движење на раката до 
спротивното рамо

чешање
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Категорија на 
активност во 
секојдневниот живот: 

MFM-32
број на 
ставка

Што мери оваа 
ставка?

Која активност во 
секојдневниот живот е 
најверојатно поврзана со оваа 
ставка?

Самохранење
23

поставување на 
подлактици/дланки 
на маса

независно јадење

21 движење на топче во 
дланката земање храна при јадење

16 пружање на лактот за 
да се допре молив

земање храна од маса без 
помош

20 кинење хартија отворање на амбалажа од 
храна 

13 одржување на 
седечка положба јадење во седечка положба

Посегање,земање 
и држење на 
предмети

17 земање на паричка земање и држење на мали 
предмети

9 седење на под држење на предмети во 
седечка положба

10 потпирање кон топка посегање по предмет

27 допирање на под во 
стоечка положба

допирање на подот за да се 
подигне предмет

32 чучнување подигање на предмет од подот

Физичка активност 28 одење на пети пешачење

30 Трчање вежбање

31 потскокнување вежбање/спортување/
потскокнување

29 одење по права 
линија пешачење 

26 стоење на една нога чекорење/пешачење

Пишување и 
користење на 
технологија 22 покажување на слики користење на телефон или 

друг уред со екран на допир

18 Движење по работ 
на ЦД

користење на уред со екран на 
допир

19 земање на молив и 
цртање на кругови пишување/цртање со пенкало

20 кинење лист хартија користење на рацете за да се 
скине парче хартија
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 Слика  4   Најчесто пријавени активности во секојдневниот живот поврзани со 

секоја ставка на MFM-329

 1  Vuillerot C et al. Arch Phys Med Rehab 2013;94: 

1555–1561
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693–697
 3  Montes J et al. Neurology 2010;74:833–838
 4  Mazzone E et al. Neuromuscul Disord 2011;21:406–412
 5  Trundell D et al. Neurol Ther 2020; Aug 27: doi: 10.1007/

s40120-020-00206-3 [ahead of print]
 6  Bérard C et al. Neuromuscul Disord 2005;15:463–470
 7  de Lattre C et al. Arch Phys Med Rehabil 2013;94: 

2218–2226

 8  CureSMA. Best practices for physical therapists and clinical 

evaluators in spinal muscular atrophy (SMA). Достапно на: 

https://www.curesma.org/wp-content/uploads/2021/09/

Clinical-Evaluators-Best-Practices-13-August-2021.pdf, 

пристапено: јуни 2022 г.
 9  Duong T et al. Manuscript in submission 
10  Duong T et al. Manuscript in submission
11  Cruz R et al. Clin Ther 2019;41:943–960

MFM-32 е една скала за проценка меѓу 

неколкуте други кои се користат за мерење 

на промените во моторната функција кај 

лицата со СМА.1 Секоја скала за проценка е 

единствена во однос на типот на моторната 

функција што е измерена и популацијата за 

која е дизајнирана да се користи.1 Следните 

делови ќе дадат преглед на дополнителните 

скали за моторна проценка.

АСЖ категорија:  MFM-32
број на 
ставка

Што мери оваа 
ставка?

Која активност во 
секојдневниот живот е 
најверојатно поврзана со оваа 
ставка?

Социјален контакт /
ангажман

14 подигнување на 
главата од градите

Рразговарање со другите

1 вртење на главата разгледување низ собата

2 подигнување на 
главата

разгледување низ собата

Користење на 
тоалет 25 стоење без 

поддршка
независно користење на 
тоалет

12
седнување на 
столица од стоечка 
положба

независно користење на 
тоалет

24 станување по седење 
на стол

станување по седење во тоалет

Работење/ училишни 
активности 

13 одржување на 
седечка положба

работење/училишна работа 
при седечка положба
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HFMSE е скала за проценка која е 

креирана специфично за СMA.1 Затоа, 

ставките се подредуваат со зголемување на 

нивото на тежина за да се одрази низата на 

подобрувања на моторната функција што 

се очекуваат од оние кои живеат со ова 

нарушување.2 HFMSE е корисна за проценка 

на грубите моторни вештини кај посилните 

индивидуи кои се способни да седат или да 

одат.1,3

4.2. Hammersmith Functional Motor Scale Expanded (HFMSE)

Што се проценува?1,3

Клучни 
карактеристики1,3

Целна група1

Колку долго се 
изведува?4

Која опрема се 
користи?4

Колку ставки се 
вклучени?4

HFMSE проценува 33 груби моторни вештини поделени во различни 
категории, вклучително: 

 ∙ Многу веродостојна1

 ∙ Скала за проценка специфична за СМА1

 ∙ Не вклучува многу ставки за проценка на раката, подлактицата и фината 
моторика1,3

 ∙ Погодна за посилни лица со СМА тип 2 и тип 31  

Лица кои седат и одат ≥2 години

10–30 минути

подлога, прилагодлива клупа, скалила, трака и линијар

33

лежење и тркалање

седењеползење и седење на коленаподигнување на раце

стоење чекорење одење, трчање и скокање

подигнување на главата 
(стоење/лежење)

седење потоа легнување и 
обратно
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 1  O’Hagen JM et al. Neuromuscul Disord 2007;17: 

693–697
 2  Glanzman AM et al. J Child Neurol 2011;26:1499–1507
 3  Main M et al. Eur J Paediatr Neurol 2003;7:155–159
 4  CureSMA. Best practices for physical therapists and clinical 

evaluators in spinal muscular atrophy (SMA). Достапно на: 

https://www.curesma.org/wp-content/uploads/2021/09/

Clinical-Evaluators-Best-Practices-13-August-2021.pdf, 

пристапено: јуни 2022 г.
 5  Pera MC et al. BMC Neurol 2017;17:39

За секоја ставка, физиотерапевтот ќе 

одлучи која оценка ќе ја додели, од 0 до мак-

симум 2:1,3,4

 ∙ Оценка 0 значи дека лицето не можело 

да ја изврши ставката

 ∙ Оценка 1 значи дека лицето можело де-

лумно да ја изведе ставката или ја извело 

ставката со тешкотии или компензација

 ∙ Оценка 2 значи дека лицето можело да 

ја заврши ставката 

Резултатот  за секоја ставка се собира за 

да се добие вкупен резултат од 66.4

Една студија користела фокус групи и 

анкети за да ги истражи ставовите на лицата 

со СМА и нивните негуватели за клиничка-

та важност на HFMSE.5 Резултатите од оваа 

студија сугерираат дека мали подобрувања 

во вкупниот резултат на HFMSE (дури и по-

добрување за само еден или два бода) може 

да резултира со значајна промена за лицата 

со СМА.5

За повеќе информации за HFMSE, посетете ја: 

https://smareachuk.org/

physiotherapy#df358d68-a929-4d33-b1a0-

84312d3b8ddf

4.2.1. Што значи резултатот од HFMSE?
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RULM е скала специфична за СMA која 

се користи за проценка на моторната функ-

ција на раката, подлактицата и шаката кај 

деца на возраст од 30 месеци.1,2

Оваа скала била  дизајнирана за упо-

треба заедно со HFMSE, која претежно ја 

проценува грубата моторна функција, за да 

обезбеди проценка на функцијата на горни-

те екстремитети.1,3 Луѓето кои имаат многу 

ограничена подвижност можеби не можат 

да завршат  многу ставки од HFMSE, така што 

RULM овозможува да се процени функција-

та на горните екстремитети кога недостига 

функцијата на долните екстремитети или 

кога тешките контрактури и/или сколиоза 

влијаат на проценката на бруто моторната 

функција.2–4 Ставките од RULM биле созда-

дени за да ги проценат способностите по-

требни за извршување на активности во се-

којдневниот живот.1

4.3. Revised Upper Limb Module (RULM)

Што се проценува?2

Клучни 
карактеристики1,2

Целна група1

Колку долго се 
изведува?5

Која опрема се 
користи?5

Колку ставки се 
вклучени?2

RULM ја проценува силата и функцијата на горните екстремитети, при што лицата се 
оценуваат според нивната способност да завршат низа задачи. Ставките прво треба да ги 
проценат задачите спроведени со крајниот дел на прстите (вклучувајќи следење линија 
со помош на молив или подигнување на монети) проследено со сè поголеми движења на 
рацете (вклучувајќи кревање различни тежини или отворање пластични садови) 

 ∙ Вклучува ставки кои рефлектираат значајни АСЖ, како што се приближување 
чаша до устата, отворање пластичен сад и кревање различни тежини до и над 
висината на рамениците2

 ∙ Скала за проценка специфична за СМА1

 ∙ Да се користи како дополнителен модул на HFMSE1

Лица кои седат ≥30 месеци

10–15 минути

Пластична чаша, минимална светилка, тегови за калибрација, тегови со песок, 
молив, пластичен сад, хартија

20 (влезната ставка не придонесува за вкупниот резултат)
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 1  Mazzone E et al. Neuromuscul Disord 2011;21:406–412
 2  Mazzone E et al. Muscle Nerve 2017;55:869–874
 3  O’Hagen JM et al. Neuromuscul Disord 2007;17: 

693–697
 4  Mercuri E et al. Neuromuscul Disord 2018;28:103–115

 5  CureSMA. Best practices for physical therapists and clinical 

evaluators in spinal muscular atrophy (SMA). Достапно на: 

https://www.curesma.org/wp-content/uploads/2021/09/

Clinical-Evaluators-Best-Practices-13-August-2021.pdf, 

пристапено: јуни 2022 г.

Првата (влезна) ставка се користи како по-

четно прашање за да се одреди максималното 

ниво на функцијата на горните екстремитети.2 

Тоа не придонесува за вкупниот резултат.2 За 

останатите ставки што може да се бодуваат, 

18 од 19-те ставки добиваат оценка од 0 до 

максимум 2.2

 ∙ Оценката 0 значи дека лицето не може-

ло да го започне движењето 

 ∙ Оценката 1 значи дека лицето можело 

да го заврши движењето со извесна мо-

дификација (на пример, ако лицето за-

стане во текот на дејството)

 ∙ Оценката 2 значи дека лицето можело 

да го заврши движењето без никакви 

тешкотии 

Преостанатите ставки се оценуваат 

само како способност или неспособност да 

се изврши задачата, при што 1 е највисока 

оценка (можност да се постигне според кри-

териумите).2 Резултатите од секоја ставка се 

додаваат до максимален резултат од 37.2

За повеќе информации за RULM, посетете ја: 

https://smanewstoday.com/news-

posts/2019/02/18/rulm-can-assess-arms-

function-in-wider-spectrum-sma-patients

4.3.1. Што значат резултатите од RULM??
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За лицата со СMA кои можат да одат, 

намалувањето на заморот е важен исход.1 

6MWT ја проценува физичката функција со 

проценка колку далеку едно лице може 

да оди (издржливост) и колку се уморува 

лицето при одење во тек на 6 минути.2 Ова 

е специфично за поединци кои се способни 

да одат.2

4.4. 6-Minute Walk Test (6MWT)

Што се проценува?3

Клучни 
карактеристики2,3

Целна група4

Колку долго се 
изведува?5

Која опрема се 
користи?5

Колку ставки се 
вклучени?3

Од лицата се бара да одат што е можно побрзо 6 минути (или колку што можат, 
без да седнат) по патека од 25 метри. На крајот на 25-те метри треба да одат 
околу конус и да се вратат на почетокот на патеката. Тие треба да го повторат 
ова онолку пати колку што можат во рок од 6 минути

 ∙ Добро воспоставен за СМА и слични услови2,3

 ∙ Погоден за поединци кои се способни да одат2

Лица кои одат ≥4 години

10 минути

Чиста патека од 30 метри, мерна лента, стоперка, два портокалови конуси, 
знаменца

1
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Физијатарот може да регистрира:

 ∙ Вкупно растојание за 6 минути3

 ∙ Растојание поминато во секоја минута3

 ∙ Просечна должина на чекор на  

25 метри3,6 

Вкупното растојание изминато за 6 ми-

нути може да му помогне на физијатарот  

да види дали лицето ја подобрило својата 

способност за одење или дали неговото 

одење се влошило од нивната последна 

посета.3 Со споредување на растојанието 

изминато во првата минута со растојанието 

што е поминато во 6-тата минута, физијата-

рот ќе може да измери колку се изморило 

лицето во текот на траењето на задачата.3 

Просечната должина на чекорот на 25 ме-

три исто така се користи за мерење на за-

морот, бидејќи колку што должината на че-

корот на лицето се намалува во текот на 6 

минути, толку тие стануваат поуморни.6 

За повеќе информации за 6MWT, по-

сетете ја: https://smanewstoday.com/six-

minute-walk-test

4.4.1. Што значи резултатот од 6MWT?

6 минути25 метри

 1  Cure SMA. Voice of the patient report. 2018. Достапно на: 

www.curesma.org/wp-content/uploads/2018/01/SMA-VoP-

for-publication-1-22-2018.pdf, пристапено: јуни 2022 г.
 2  Montes J et al. Neurology 2010;74:833–838
 3  Young SE et al. Muscle Nerve 2016;54:836–842
 4  Montes J et al. J Child Neurol 2009;24:968–978
 5  CureSMA. Best practices for physical therapists and clinical 

evaluators in spinal muscular atrophy (SMA). Достапно на: 

https://www.curesma.org/wp-content/uploads/2021/09/

Clinical-Evaluators-Best-Practices-13-August-2021.pdf, 

пристапено: јуни 2022 г.
 6  Montes J et al. Muscle Nerve 2011;43:485–488
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BSID-III користи серија задачи за играње 

за да го процени развојот на доенчиња на 

возраст од 1-42 месеци; таа била создадена 

за да се тестира дали децата можат да вр-

шат активности слично на другите на нивна  

возраст.1 Скалата опфаќа пет дела: раз-

мислување (когнитивно), јазик (комуника-

ција), движење (моторно), социјални вешти-

ни (емоција) и реагирање (адаптација).1 

Изменетата верзија на делот за дви-

жење се користи во клиничко испитување 

на доенчиња со СМА кои не седат.2 Во оваа 

модифицирана верзија, задачите се преу-

редени за да се намали заморот и скалата е 

прилагодена за подобро проучување на раз-

војот на доенчиња со СМА кои не седат.2

4.5. Bayley Scales of Infant and Toddler Development, 
(BSID-III) трето издание

Што се проценува?1 Моторната скала BSID-III вклучува проценка на фини (66 ставки) и груби моторни 
вештини (72 ставки). За време на оценувањето, од доенчињата, малите деца и 
децата од предучилишна возраст се бара да извршуваат различни задачи и се 
регистрира нивната способност да го прават тоа.

Фина моторна функција: тестира колку детето може да 
ги користи рацете и прстите

Груба моторна функција: тестира колку добро детето 
може да го движи своето тело

*Времето за завршување ја одразува примената на сите пет скали и варира според возраста на 

поединецот.

Клучни 
карактеристики1,3

Целна група1

Колку долго се 
изведува?1

Која опрема се 
користи?3

Колку ставки се 
вклучени?1

 ∙ Погоден за лица на возраст <42 месеци1

 ∙ Резултатот може да се спореди со нормите за типично развиените деца на 
иста возраст3 

Доенчиња и деца на возраст од 1-42 месеци

50–90 минути*

Bayley kit  и листови со резултати, голема просторија каде не се одвлекува 
вниманието, патосница и стол или клупа на соодветна висина

138
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За секоја ставка, физијатарот ќе одлучи 

за оценката што ќе ја додели на скала 0-1:1

 ∙ Оценката 0 значи дека доенчето не 

може да го изврши движењето

 ∙ Оценката 1 значи дека доенчето може 

да го заврши движењето

Резултатите за секоја ставка се комби-

нираат за да се даде вкупна оценка од 138. 

Вкупна оценка може да се даде и за делот за 

фина моторика (вкупно 66) или делот за гру-

би моторни вештини (вкупно 72).1

4.5.1. Што значи резултатот од BSID-II?

 1  Bayley N. Harcourt Assessment 2006;25:180–198
 2  Rose K et al. Presented at the Cure SMA Annual Conference, 

28 June–1 July 2019, Anaheim, CA, USA
 3  CureSMA. Best practices for physical therapists and clinical 

evaluators in spinal muscular atrophy (SMA). Достапно на: 

https://www.curesma.org/wp-content/uploads/2021/09/

Clinical-Evaluators-Best-Practices-13-August-2021.pdf, 

пристапено: јуни 2022 г.
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CHOP-INTEND е создаден за да се про-

цени моторната функција кај доенчиња со 

невромускулни нарушувања. Оваа скала 

е дизајнирана така што дури и децата кои 

имаат ограничена подвижност ќе можат да  

извршат некои од ставките.1 

Забележано е дека резултатите од 

CHOP-INTEND се намалуваат со текот на вре-

мето кај нелекувани доенчиња со СМА тип 

1.2 Резултат на CHOP-INTEND над 40 ретко се 

гледа кај доенчиња кои не биле лекувани со 

СМА тип 1.2

4.6. Children’s Hospital of Philadelphia Infant Test of Neuromuscular 
Disorders (CHOP-INTEND)

 1  Glanzman AM et al. Neuromuscul Disord 2010;20: 

155–161
 2  Finkel RS et al. Neurology 2014;83:810–817

Што се проценува?1 CHOP-INTEND ја проценува моторната функција во седум категории,  
со вкупно 16 ставки:

спонтано движење

тркалање

стисок на рака движење на глава движење на 
адукторите на 

колкот

флексија на рамото, 
лактот, колкот и вратот

свиткување на 
'рбетот

Клучни 
карактеристики1

Целна група1

Колку долго се 
изведува?1,3

Која опрема се 
користи?3

Колку ставки се 
вклучени?2

 ∙ Се користи кај доенчиња кои не седат и кои имаат други состојби кои влијаат на 
мускулите и нервите1

 ∙ Доверлива мерка кај доенчиња кои имаат слаба мускулатура и лесно се заморуваат1

 ∙ Погодна за оние кои не седат1

Деца кои не седат, на возраст од 1–38 месеци

15–40 минути

Патосница, стандардизирани играчки во услови на клиничко испитување (тропалка, 
Софи жирафата, телефон играчка) 

16
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За секоја ставка, физијатарот ќе додели 

оценка од 0 до максимум 4 според степенот 

на успешност при извршување на одредена 

задача.1,3

 ∙ Оценката 0 значи дека доенчето не мо-

жело да го изврши движењето 

 ∙ Оценката 1 значи дека доенчето може-

ло да изврши минимален дел од задача-

та со елиминирана гравитација

 ∙ Оценката 2 значи дека доенчето може-

ло целосно да ја изврши задачата со 

елиминирана гравитација

 ∙ Оценката 3 значи дека доенчето може-

ло делумно да ја заврши задачата, дви-

жејќи се против гравитацијата 

 ∙ Оценката 4 значи дека доенчето може-

ло целосно да ја изврши задачата, дви-

жејќи се против гравитацијата 

Резултатите за секоја ставка се комбини-

раат за да се добие вкупен резултат од 64.2

4.6.1. Што значи резултатот од CHOP-INTEND?

 3  CureSMA. Best practices for physical therapists and clinical 

evaluators in spinal muscular atrophy (SMA). Достапно на: 

https://www.curesma.org/wp-content/uploads/2021/09/

Clinical-Evaluators-Best-Practices-13-August-2021.pdf, 

пристапено: јуни 2022 г.
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5. Перспективи на лицата кои живеат со  
СМА/на негувател за целите на третман/ 
нега и значајни исходи

Со развојот на лековите за обновување 

на SMN протеините и спроведување на стан-

дардите за нега, се зголемија и очекувањата 

за третманот кај СМА.1 Лицата  кои живеат 

со СМА и нивните негуватели сега може да 

очекуваат исходи кои ја менуваат болеста, 

вклучувајќи подобрувања во целокупното 

преживување, моторната и респираторната 

функција и севкупниот квалитет на живот.2 Се-

пак, очекувањата за третман се субјективни и 

варираат помеѓу секое поединечно лице кое 

живее со ова нарушување.2 За да се осигура-

ме дека се поставени вистинските очекувања 

за третман, потребно е широко и сеопфатно 

разбирање на потребите на секоја личност.3  

Мерките за исходот пријавени од пациентот, 

како што е SMA Independence Scale опиша-

на во наредниот дел, обезбедуваат корисни 

податоци за тоа што е значајно за лицата кои 

живеат со СМA,4 како што е имањето повеќе 

енергија, што не е опфатено со постоечките 

мерки во исход.5

Спроведени се истражувања и сред-

би на групите на пациенти, Cure SMA и 

SMA Europe, чија цел била да се осознае 

перспективата на лицата со СМА и нивните 

негуватели за влијанието на СМА врз нив-

ниот секојдневен живот, меѓу другото.2,6,7  

Овие иницијативи биле спроведени кај лица 

или присуствувале лица со СМА тип 1, 2 или 

3 и нивните негуватели во широк опсег на 

вoзраст и идентификувале неколку исходи 

кои се значајни за животите на лицата кои 

живеат со СМА.2,6,7

За негувателите на доенчиња дијагно-

стицирани со СМА тип 1, значајните резулта-

ти може да вклучуваат: 2,6,7

 ∙ Подобрување на преживувањето

 ∙ Подобрување на респираторната функ-

ција и функцијата на голтање

 ∙ Постигнување на моторни достигну-

вања кои историски не биле пријавени 

кај нелекувани доенчиња, вклучително 

седење без поддршка и стоење 

 1  Tizzano EF & Finkel RS. Neuromuscul Disord 2017;27:883–

889
 2  Cure SMA. Voice of the patient report. 2018. Достапно на: 

www.curesma.org/wp-content/uploads/2018/01/SMA-VoP-

for-publication-1-22-2018.pdf, пристапено: јуни 2022 г.
 3  Finkel RS et al. Neuromuscul Disord 2018;28:197–207

 4  Trundell D et al. Presented at the Cure SMA Annual 

Conference, 14–17 June 2018, Dallas, TX, USA
 5  Duong T et al. Manuscript in submission
 6  Rouault F et al. Neuromuscul Disord 2017;27:428–438
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 7  Gusset N on behalf of SMA Europe.  

Neuromuscul Disord. 2021 May;31(5):419-430
 8  Dangouloff T & Servais L. Ther Clin Risk Manag 

2019;15:1153–1161
 9  Mercuri E et al. Neuromuscul Disord 2018;28:103–115

За лицата кои живеат со СМА тип 2 или 

тип 3, значајните резултати може да вклучу-

ваат: 2,6,7

 ∙ Подобрувања во мускулната сила, дури 

и ако се мали, бидејќи може да имаат 

значително влијание врз секојдневните 

активности. На пример, способноста да 

се вози електрична инвалидска колич-

ка, што може да значи способност да се 

биде вработен

 ∙ Подобрување на респираторната функ-

ција

 ∙ Подобрување на заморот,  болка и пси-

холошки проблеми

 ∙ Стабилизација на болеста 

Важно е да се истакне дека достигну-

вањето на која било од овие пресвртници кај 

СМА тип 1, 2 или 3 ќе варира од поединец 

до поединец и ќе зависи од различни варија-

бли, вклучувајќи времетраење на болеста, 

веќе присутни компликации, функционално 

ниво при започнување на третманот и време 

на започнување на третманот.1,8,9
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6. Оценување што е важно за оние кои живеат 
со СМА и нивните негуватели

Како што е опишано во претходните 

поглавја, одржувањето или стекнувањето на 

моторната функција е клучна цел на третма-

нот/негата кај СМА; затоа, мерењето на мо-

торните вештини и развојот е примарен фо-

кус кај СМА.1,2 Сепак, исто така е важно да се 

разбере како подобрувањето на моторната 

функција може да значи зголемена независ-

ност и способност за извршување на актив-

ности од секојдневниот живот.1,3 „The Voice 

of the Patient Report“ од групата на пациенти 

Cure SMA нагласува колку е важно да се биде 

независен и способен за извршување на ак-

тивности од секојдневниот живот за лицата 

со СМА.1 Ова може да вклучува задачи како 

што се облекување или четкање на забите.1
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Развиени се неколку мерки/инструмен-

ти (т.е. прашалници) со цел да се соберат 

податоци пријавени од пациентите за функ-

ционална независност, квалитет на живот 

поврзан со здравјето и функционална спо-

собност.3–7 Тие вклучуваат:3–7

 1  Cure SMA. The Voice of the Patient Report for Spinal 

Muscular Atrophy. 2018
 2  Montes J et al. J Child Neurol 2009;24:968–978
 3  Trundell D et al. Presented at the Cure SMA Annual 

Conference, 14–17 June 2018, Dallas, TX, USA
 4  Staunton H et al. Presented at the Cure SMA Annual 

Conference, 8–12 June 2020, virtual meeting

 5  Risson V et al. PSY200. Value in Health 2018;21:S1–S481
 6  Pasternak A et al. Muscle Nerve 2016;54:1097–1107
 7  Steffenson B et al. Physiother Res Int 2001;6:119–163

Мерка/инструмент

SMA Independence Scale4

 
 
Pediatric Quality of Life Inventory™ 
3.0 Neuromuscular Module5 

Pediatric Quality of Life Inventory™ 
4.0 Generic Core Scales5

Autoquestionnnaire Qualite’ de Vie 
Enfant Image5

 

RAND 36-Item Short Form Health 
Survey5

Pediatric Quality of Life Inventory5

Pediatric Evaluation of Disability 
Inventory–Computer Adaptive Test 
(PEDI-CAT)6
 

Egen Klassifikation Scale7

Web-based questionnaire5

Personal Adjustment and Role Skills 
Scale5

Revised Rutter Scale5

Процена на мерки на исход

Ниво на функционална независнот

Квалитет на живот поврзан со 
здравјето

Квалитет на живот поврзан со 
здравјето

Квалитет на живот поврзан со 
здравјето

Квалитет на живот поврзан со 
здравјето 

Квалитет на живот поврзан со 
здравјето

Ниво на функционална способност

Ниво на функционална способност

Ниво на функционална способност

Ниво на функционална способност
 

Ниво на функционална способност

Валидирани за СМА

Да 
 
 

Не

Не

Не

 

Не,но препорачани за 
употреба кај доенчиња  
со СМА <2 години

Не

Да

Да

Не

 
Не

 
Не

Сепак, на повеќето од овие постоечки 

исходни мерки им недостасува специфич-

ност за СМА.5 Во следниот дел, ќе ја разгле-

даме SMA Independence Scale конкретно за 

да се процени нивото на функционална не-

зависност на лицата кои живеат со СМА тип 

2 или 3.3
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6.1. SMA Independence Scale (SMAIS):
Проценка на независноста кај оние кои живеат со СМА

SMAIS вклучува 29 ставки кои го оценуваат нивото на независност при 
извршување на активности од секојдневниот живот, на пример:

јадење и пиење капење/хигиена облекување

подвижност/силазадолженијаподигнување/преместување 
предмети

Во 2019 година, Рош ја креираше скала-

та SMAIS во партнерство со научната заедни-

ца и пациентските здруженија, SMA Europe и 

и Cure SMA.1 Оваа скала е дизајнирана да го 

мери нивото на функционална независност 

кај лицата со СМА (кои седат) врз основа на 

нивната проценка за тоа колкава помош им е 

потребна за извршување на одредени актив-

ности од секојдневниот живот.2 Во моментов 

се работи на верзија со збир на ставки кои 

ги оценуваат активностите од секојдневниот 

живот кои се порелевантни за поединците 

кои живеат со СМА кои се способни да одат.1 

Развиени се две верзии на SMAIS со 

идентични ставки:2,3

 ∙ Една што треба да ја пополнат лица со 

СMA на возраст од 12 години и постари

 ∙ Една што треба да ја пополнат старате-

лите на лица со СMA на возраст од 2 го-

дини и постари. 

Што се проценува?3

 

Клучни 
карактеристики2

Целна група3

Колку  долго се 
изведува?1

Која опрема се 
користи?2

Колку ставки се 

 ∙ Скалата може да ја користат лица кои живеат со СМА и негувателите

 ∙ Се фокусира на активности од секојдневниот живот кои се важни за оние  
кои живеат со СMA и старателите

 ∙ Досега не е користена кај  сите типови на СМА (се користи само кај лица  
кои седат, не е за лица кои не седат, ниту за лица кои одат)

Лица кои седат на возраст од ≥2 години (пријавен старател) или ≥12 години (пријавен пациент)

5–7 минути

SMAIS прашалник
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 1  Roche. Data on file
 2  Trundell D et al. Presented at the Cure SMA Annual 

Conference, 14–17 June 2018, Dallas, TX, USA
 3  Staunton H et al. Presented at the Cure SMA Annual 

Conference, 8–12 June 2020, virtual meeting
 4  Staunton H et al. MDA Annual Conference, March 2021, 

virtual meeting

Првата верзија на SMAIS настаната  со 

информации добиени од пациент и негува-

тел вклучувала 29 ставки оценети на скала 

од 0-4.3 Студиите за валидација покажале 

дека лицата со СМА и нивните негуватели 

имале потешкотии да направат разлика по-

меѓу петте опции за одговор и дека сите 29 

ставки не мерат ист концепт.3 Во две клинич-

ки студии во СМА, била користена скала со 

22 ставки за функцијата на горните екстре-

митети и ставките биле бодувани според 

повторно бодување на скала со опции за 

одговор од 3 точки (опсег: 0-44 при што по-

високите  резултати  укажуваат на поголема 

независност и потребна помала помош). 

Последователно, за какви било идни 

студии, SMAIS е ажурирана со мерка од 22 

ставки (SMAIS-ULM) на функцијата на горните 

екстремитети (рака, подлактица и шака)оце-

нета на скала од 0-2 каде што 0 = воопшто не 

може да направи без помош. 1 = потребна е 

помош и 2 = не е потребна помош. Остана-

тите седум ставки (поврзани со мобилност 

и задолженија/набавување намирници) се 

бодуваат на истата скала (0-2), но делуваат 

како самостојни ставки кои не се вклучени 

во вкупниот резултат.3

Оваа верзија на SMAIS покажа висока 

доверливост и валидност и може да открие 

значајни промени кај пациентот.1,3,4

6.1.1. Што значат резултатите од SMAIS?
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7. Резиме

Мерките на исходот се важни затоа што 

се користат во клиничката пракса за да се 

измери како се менува болеста на една лич-

ност со текот на времето и во клиничките 

испитувања за да се утврди ефикасноста на 

одреден третман.1 MFM и SMAIS се меѓу не-

колкуте различни мерки на исход што се ко-

ристат кај СMA (Табела  3 ).1–3 Секоја од нив 

одговара за одредена популација, па затоа 

е важно да се избере најсоодветната ска-

ла за проценка за мерење на прогресијата 

на болеста кај лице со СМА, врз основа на  

возраста на тоа лице, сериозноста на бо-

леста и способноста за моторна функција.1 

На пример, скалата која се фокусира на дви-

жењата на долните екстремитети (како што 

се стоење или одење) не би била соодветна 

за лице кое не може да стои.1

Податоците собрани од различните 

мерки за исходот, исто така, ќе се користат 

како доказ за помош на регулаторните тела 

да одлучат дали новиот третман е вали-

ден и дали може да се одобри за третман 

на  СМА.4 Важно е да се користат мерки на 

исход кои се разумни, доверливи и открива-

ат промени кои се навистина значајни за ли-

цата кои живеат со СМА.1,4 На пример, една 

студија го проценила нивото на промена на 

MFM-32 што може да се смета за значајно за 

лицата кои живеат со СМА тип 2 или тип 3 на 

возраст од 2-25 години.5 Генерално, студија-

та покажала дека стабилизацијата на болес-

та се смета за значаен исход и дека дури и 

малите подобрувања може да претставуваат 

значително ниво на промена за овие лица.5 

Покрај тоа, резултатите покажуваат дека по-

добрувањето од 2 до 3 поени во вкупниот 

резултат на MFM-32 претставува значително 

ниво на подобрување кај лицата кои живеат 

со СМА тип 2 или тип 3 на возраст од 2–25 

години.5 

 1  Montes J et al. J Child Neurol 2009;24:968–978
 2  Vuillerot C et al. Arch Phys Med Rehabil 2013;94: 

1555–1561
 3  Trundell D et al. Presented at the Cure SMA Annual 

Conference, 14–17 June 2018, Dallas, TX, USA
 4  Harvard Business School. Available at: www.isc.hbs.edu/

health-care/value-based-health-care/key-concepts/Pages/

measure-outcomes-and-cost.aspx, accessed December 

2020
 5  Duong T et al. Manuscript in submission
 6  Trundell D et al. Neurol Ther 2020; doi: 10.1007/ 

s40120-020-00206-3
 7  de Lattre C et al. Arch Phys Med Rehabil 2013;94: 

2218–2226
 8  Bérard C et al. Neuromuscul Disord 2005;15:463–470
 9  CureSMA. Best practices for physical therapists and clinical 

evaluators in spinal muscular atrophy (SMA). Достапно на: 

https://www.curesma.org/wp-content/uploads/2021/09/

Clinical-Evaluators-Best-Practices-13-August-2021.pdf, 

пристапено: јуни 2022 г.
10  O’Hagen JM et al. Neuromuscul Disord 2007;17:693–697
11  Mazzone E et al. Neuromuscul Disord 2011;21:406–412
12  Mazzone E et al. Muscle Nerve 2017;55:869–874
13  Pera MC et al. Muscle Nerve 2019;59:426–430
14  Young SE et al. Muscle Nerve 2016;54:836–842
15  Montes J et al. Muscle Nerve 2011;43:485–488
16  Bayley N. Harcourt Assessment 2006;25:180–198
17  de Sanctis R et al. Neuromuscul Disord 2016;26:754–759
18  Glanzman AM et al. Neuromuscul Disord 2010;20: 

155–161
19  Finkel RS et al. Neurology 2014;83:810–817
20  Kolb SJ et al. Ann Clin Transl Neurol 2016;3:132–145
21  Haataja L et al. J Pediatr 1999;135:153–161
22  Staunton H et al. Presented at the Cure SMA Annual 

Conference, 8–12 June 2020, virtual meeting
23  Roche. Data on file
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Табела  3  Приказ на клучните карактеристики на скалите за проценка. Користени за СМА во клиничка пракса 

и/или клинички студии

Скала за 
проценка

Возрасна 
група 

Вид на 
СМА Број на ставки

Максимален 
вкупен 

резултат

Време за 
изведување

Просечен резултат 
според тип на СМА

Motor function assessment scales

MFM2,6–9
2–60 

години2,6,7 

Лица кои 
не седат,
лица кои 
седат и 
одат2,6,7

32 за MFM-32
20 за MFM-202,7

96 за MFM-32
60 за MFM-207,8

MFM-20:  
~25 минути9

MFM-32:  
~35 минути9

Среден резултат од  
40 за лица со СМА  

тип 2 (n=44)
и 70.1 за Тип 3
СMA (n=59)2

HFMSE9,10 ≥2 години10
Лица кои 
седат и 
одат10

339 669 10–30 минути9

Среден резултат 50.1 
за лица со СМА  

тип 3 (n=17)
и 27.7 кога се 

проценети заедно 
со СМА тип 2 и 3 

(n=38)10

RULM9,11–13 ≥30 месеци11
Лица кои 
седат и 
одат11

1912 3712 10–15 минути9

Среден резултат од  
14.8 за лица со  

СМА тип 2 (n=60),
Просечен резултат 

27.4 кај лица кои не се 
движат со СМА тип 3 

(n=22) и 34.2  
кај лица кои се движат 

со тип 3 (n=32)13

6MWT9,14,15 ≥4 години14 Лица кои 
одат14 114 Не е 

применливо 10 минути9

Средно растојание од
343 m изодени за 6 

минути за подвижни
поединци со СМА  

тип 3 (n=18)15

BSID-III16,17 1–42 месеци16

Лица кои 
не седат и 
лица кои 
седат и 
одат16

138 вкупно
(66 ставки

за подгрупа со 
фина моторна 

функција
и 72 за подгрупа 
со груба моторна 

функција)16

Вкупен 
резултат 

заснован на 
број на ставки 

завршени 
во секоја 

подгрупа16

50–90 минути16

Кај доенчиња со СМА 
тип 1 не се очекува 

дека ќе се постигнат
проценетите 
пресвртници,
вклучувајќи

самостојно седење17

CHOP-
INTEND 

9,18–20
1–38 месеци18 

Лица кои 
не седат и 
лица кои 
седат18

1619 6419 15–40 минути9

Резултат >40 е редок 
кај доенчиња со СМА 

тип 1 (среден резултат 
од 21.4 [n=23])19,20

HINE-29,17,21 2–24 месеци21 

Лица кои 
не седат и 
лица кои 
седат и 
одат21

821 2617 5–15 минути9

Резултат 0 за ставки 
како седење,

лазење и одење
се очекува за 

доенчиња  
со СМА тип 1 (n=33)17

Скали на процена на функционална независност

SMAIS22,23

≥2 години 
(пријава од 
негувател) 

или ≥12 
години 

(пријава од 
пациент)22

Лица кои 
седат22 2922

44 (за 22 ставки 
поврзани со  

функција 
на горен 

екстремитет)22 

5–7 минути23 Не е применливо
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8. Дополнителни информации

Здравствени установи: Здружение на пациенти:

• ЈЗУ Универзитетска клиника 

за физикална медицина и 

рехабилитација - Скопје 

ул. „Елисие Поповски Марко“ бр. 28 

1000 Скопје

• ЈЗУ Универзитетска клиника за 

детски болести - Скопје 

ул. „Мајка Тереза“ бр. 17 

1000 Скопје

• ЈЗУ Универзитетска клиника за 

неврологија - Скопје 

ул. „Мајка Тереза“ бр. 17 

1000 Скопје

• Здружение на лица со Спинална 

Мускулна Атрофија – СТОП СМА – 

Скопје 

ул. „Рафаел Батино“ бр. 45 

1000 Скопје
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9. Речник

Активности на секојдневниот живот  
вештини потребни за водење на основните физички потреби, 
вклучувајќи лична хигиена, облекување, користење на тоалет, 
преместување и јадење

Скала за проценка збир на ставки или прашања кои мерат колку добро лицето 
може да ги користи своите мускули за да изврши различни 
дејства или движења

Функција на аксијалниот мускул  
е способност на лицето да врши активности или движења 
кои го вклучуваат горниот дел на трупот или главата

Булбарна функција функција поврзана со голтање и говор

Тек на болеста очекуваните идни исходи на болеста кај една личност 
заснована на претходни мерења кај популации со слични 
карактеристики

Моторната функција на дисталните екстремитети  
способност на лицето да врши активности или движења кои 
ги вклучуваат подлактиците, рацете, шаките или стапалата

ДНК генетскиот код кој ги одредува сите карактеристики на 
живиот организам

Фини моторни функции способност за прецизни/мали движења кои користат мали 
мускули во зглобовите, рацете, прстите на рацете, стапалата 
и прстите на нозете

Функционален протеин протеин кој може да врши одредена функција

Ген основната единица на инструкциите на ДНК. Секој ген има 
многу специфична работа што треба да ја заврши; некои ги 
носат упатствата за правење протеини (градежни елементи 
за клетките) или за исклучување или вклучување на ДНК, 
додека други ги носат упатствата за тоа како да менуваат 
други протеини или ДНК во клетката

Генски копии број на повторувања на генот во ДНК

Груби моторни функции способност или движења при кои се користат големите 
мускули во горниот дел на трупот, рацете и нозете
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Хетерогена популација група на луѓе со различни карактеристики

Моторен развој развој на коските, мускулите и способност на децата да се 
движат наоколу и комуницираат со нивната околина

Моторни неврони нервни клетки кои го контролираат движењето на мускулите. 
Горните моторни неврони испраќаат пораки од мозокот 
до 'рбетниот мозок, а долните моторни неврони испраќаат 
пораки од' рбетниот мозок до мускулите. Тие се дел од 
невромускулниот систем и се неопходни за секојдневните 
активности како што се дишењето, кревање на главата, 
одење, па дури и држењето книга

Невромускулни нарушувања состојби кои влијаат на функционирањето на мускулите

Фенотип забележливите карактеристики на поединецот што 
произлегуваат од генетските и еколошките влијанија 

Моторната функција на проксималните екстремитети  
способност на лицето да врши активности или движења кои 
ги вклучуваат рамениците, надлактиците, карличните мускули 
или бутовите

Доверлив/доверливост способност на мерката за исход да произведе стабилни и 
конзистентни резултати

SMN протеин протеин кој им помага на нервите во 'рбетниот мозок 
(познати како моторни неврони) да преживеат, што помага да 
се контролираат мускулите и да се координираат движењата 

SMN1/2 гени кои произведуваат SMN протеин  
SMN1 произведува доволно SMN протеин, но SMN2 
произведува само мала количина

Стандарди за нега (кај СMA) збир на препораки и упатства за нега на лице со СМА што 
треба да ги следи здравствениот работник каде што е 
можно. Кај СMA, ова вклучува грижа за моторната функција 
на лицето, дишењето и голтањето, како и многу други видови 
нега

Валиден/валидност способност на мерката за исходот да го процени 
параметарот за кој е дизајниран да го оцени 
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