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пiдприемств, фiзичних осiб з проханням допомогти зiбрати кошти на дуже
дорогиЙ препарат "ZOLGENSMA" вартiстю 2 млн.I25 тис.S. для лiкування
Крижного Нiкiти Антоновича. Що нас, як до Мiжнародного благодiйного фонду
кПАРЕА> звернулися батьки Крижного Нiкiти Антоновича, адже у iх
М€tЛенЬКОГО синоЧка |7.04.20|9 року народження виявлена тяжка недуга
встановлениЙ дiагноз спiнальна м'язова атрофiя (SMA). Спiнальна м'язова
атрофiя тяжке генетичне захворювання, яке характеризуються про|ресуючою
дегенерацiею мотонеЙронiв переднiх рогiв спинного мозку та призводять до
прогресивного розвитку слабкостi м'язiв та ix атрофii. Важливою особливiстю
СМА е великий спектр тяжкостi клiнiчних проявiв, з часом дитина не може
самостiЙно рухатися, iсти i таким чином можлива повна зупинка серця. Проте
ПРеПаРаТ, а СаМе оДин Укол 

*ZOLGBNSMA" може врятувати дитину i дати шанс
на повноцiнне здорове життя. Препарат не мае протипоказань для дiтеЙ до 2-х
poKiB, а HiKiTi на даний момент 1 piK i б мiсяцiв. BiH мае шанс на життя! Завдяки
Вам i вашiй допомозi! Одна чашка кави чи один бiг-мак, яких ви не скуштуете,
€Lле подаруете BapTicTb на препарат для спасiння Нiкiти.

Особисто вiдповiм на yci запитанIuI на електронну пошту та пiд час
особистоi зустрiчi - Горлiюк Наталiя (0672590158).
В призначеннях платежу пишiть на лiкування
Антоновича.

Мiжнародний благодiйний фонд кПАРЕА>

,,Щаним листом звертаемося до Bcix не байдужих, благодiйних органiзацiй,

Крижного Нiкiти

БJIАгодIIП{АоргАнIзАцIя"мIжнАродFш4lzБлАгодfiшilil?Фонд
"ПАРЕА", код еДРПОУ/ ЛФО 36085801 вiдкрито в
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" код банку 305299, насryпнi поточнi рахунки
J\b UA5 63 0 5 299000 0026 0060 262L 6637 (UAH, Гривня)
Ns UA1 030529900000260050 1 62203 88 (USD,,Щолар США)
J\b UA2 5 3 0 5 2990000 026 0 090 0 62203 49 (EUR, Свро)
Картковий рахунок - 5 1693305 17673130 (через приват 24)

Голова МБФ (ПАРЕА>)

м. КиiЪ 01010, вул. Омеляновича-
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Пацigнт: HiKiTa Крижний; *17.04,2019, Ч 3амовлення Ne: Sa3700016954

0тримано: 15,09.2020 Лаб. Ns: Sa36-14422

}(лtiнiчна вказiвка:

Нiатерiал:

Аналiз:

Результат:

Коментар:
СПiнальна мязOва атрофiя (SMA) являе собою групу аугOсомно-рецесивних нервово-м'язових захворювань, якi
характери3уються дегенерацiею клiтин переднiх рогiв спинного мозку, щ0 призводить д0 симетричноj м'язовот
СЛабкОgгi та атрофii. ýМА являе собо+о гетерогенн€ захsорювання, його фенотип варiюе вiд раннього прояву iз
ТРИВаЛiСтЮ життя менше нiж 2 рсхи до п|знього прояву з дрке незначними симптомами, Тяжкiсть SМД сильно
корел,OЕ iз кiлькiстtо копiЙ SJldffZ " Передбачувана sахвор}ованirгь SMA складаЕ 1;6,000-1:10.000,

95-98% Пацiентiв iз SMA виявляють гомсзиготнi делецii у екзонах 7 та!або 8 теломерного гену SМД,l7. Рецта 3-5а/о
пр€дставляють компаунд гетерозиготнiсть з точковою мрацiею на однiй xpoMocoMi та делецiеюiконверсiею гена в
ЦЦ]Й ЦЯ ТОЧКОВа мугацiя не буде визначена методом MLPA i може бути iдентифiкована секвенуванням. Приблизно
}8% HociTB SfulA мають двi копiТ ýMlV? в однiй xpoMocoMi i 0 копiЙ в iншiй (2+0). MILPA не може вiдрiзнити перебудови
1+1 вiд 2+0 (мовчазних HociTB), В обох сиryацiях результатом аналiзу MLPA е двi копii SM/v/, що призводить до хибно
негативних результатiв.

,Щата дiагностики 29.09.2020

#,tl

l,",{;ci]*over },lt:;тзrrgеrrс,ýk Ёtlяiin-LictlttnbcTg t.,lV7
Rоsепfеldеr 5trа8е 1ý-1 б i 1оЗ15 Ber|in

Dr. med. Мiriаm Kinzel
Fасhёвtiп {i,iг !-l цmап genetik

I BRaxts rOк нuмАNGЕNЕт|к
i 8ERLlN_LIcHTEN8ERG

ni, ]T!*il, i lil.] 
'lii:.jflц]tГасhi.Jt fLil Hutltarrgenelikl {

.jr!li,_1 п t. iфq j!i,iel

weitёd)iidiln8Sal5i5tent iп1

l-aih8eb;Pr Нumапgепеt!k

ý| ma.i. },tjiti.i;, Нал]ь:еi
lVei tеririlсlчlrgзз:ьi9iеIItifi in}
t aal€ebiet нU8itЕЕ,эпеtjk

i.}r. crtd tlirjэц i"i1,1t,{

Fё(hJrztaп fй| lJчlriпgепепkr i

cr, r*i_,d Рtiга Zj{irja:.l,_]!a
Fachar:t,n fiif НUmапgспеrih. !

Клiнiчна пiдозра на спiнальну м'язову атрофiю (SMA)

ЕýТА кров

Аналiз круi:них делецiitlдуплiкацiЙ у генах SMДl' i SМЛJz 5-Т хромосоми методоrrл МLРД
(Множинна Лiгацiйно залежна Амплiфiкацiя зондами) (MRC Holland: Р060-В2 )

Виявлена гомозиготна делеr.liя у екзонах 7 i 8 reHy SMN| (LRG_676I1). Огже, пiдозра на
SMA може бри пiдтверджена. Для SМN2 виявленi три копiТ екзонiв 7 i 8,
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п{Едý{чffрIи висновок

Щитина Криiкнлrй HiKiTa AнTorroBrrч,7].С4.2019 р.н. (1 piK 4 r,riсяцi)
1,1. Киiв, !ттiпровсьюIй р - II, вул. А. Малишко 13 А, кв. 68.

З 10.09.2020р. по 02.10.2020 р. пройшпа курс реабiлiтацiйного лiкувашrя в I]eHTpi.
Щiагллоз: спiнirльна ашriотрофiя. F88. Легка затримка rчIовjIеннеtsого розвитку. (G 12).
З аrrапrнезу: дитиIiа вiд III вагiтностi. яка перебiгzr_па з токсикозоп,t пiд час Bciei вагiтностi.

ЗаГроЗоЮ переривання в I половиrri вагiтностi, Пологи III. стрiпrкt на 42 тих{нi вагi,rностi, видутпення
Вагапри народжеLнi -4150 г. Зрiст 55 -clur. Зашк;lтlою Апгар --7 - 7 балiв. Вигrисацлй додопiу на З
добу в заa{овi,цъноьту cTabii.

На особливостi розвитку зверн}rlи уIJагу в З mric.

Стато - кitтети.пlий розвлtток з зэтр!Iiч{коiо: голову тримае з 5 птiс., перевертасться з _5 Mic,
N{агнir]rrо - резсlнансна тоlv{ографiя го:lовного та. спиЕного },Iозку вiд 1З.08.2020р.: МР лrнлrх за

аноl,tltлii розвитку, вогниrцевi та об'с*,Ii-Ii trроцеси головного ь,lозку не вияtsленi. Щiляrrку зл,iiненого
сllгцil-Ii' i] дорзальНих вiддiлах паренrirIII спинноГо }{озкУ в шийному оегл,lентi варто дифереr:цiювати
iптilъ: явrrrцаr,,rи btic.iroпaTii (в т.ч. на тлi R12 деф.ан.) та артефактами.

Е_пектроl,tiографiЯ вiд 18.08.2020р.: данi вказУIоть на переднъо --роговиЙ (oy*xoBi bloTorreI-rpoirll).
спIIнаJьни;i тиiт ураженЕя.

т t)8.2020p. проведено лослiдженIUI ,целецiлi в гомозлIготноN,{V cTaHi 7 та 8 екзонiв генiв Siv{],{1,
SN4N2, 5 екзона геrте ]'{АР та анатriЗ гетерозигОтнLrгО носjйст,ва делецii в генi SMN1 за дOшомоI,ою
кiлькiсноi П,rIР в реальЕо}.fУ часi. У Itрих<ного Н.А. виявлено де.цецii 7 та 8 екзонiв гена S}',fN] в
го},IозигоТноN,{У с,ганi, виявленО 0 копiЙ 7 екзонУ гена SMNI (спiна_rrьна N{'язова атрофiя).

У Крижного.Н,А не Rиявлено делецiТ 5 екзонУ NAIP в гомозигоТно}!IY cTa.Hi, не вlrяIJjIено
го\{озilготних делецiй"7 та 8 екзонiв reHy Sr\zN2.

I3шерlле Rстанов.цено i{iагноз в 1 piK 3 мiсяцi та офорл,rлена соц-iа,-rъf{а допомога,
Спостерiга.стьс.,t в I_{ентрi з 01 .а9.2020 року.

ffитrтна конс};лътоi]аIIа дIiреltторо]ч{ L{eHTp;.,, завiдуючилr кафедри дитячоi невроliогii та \,Iедико --
соцiа_ltьноi реабiлiтацiТ НМАПL] Ьl. П.Л. Шупика В.Ю.Мартинюком.

обстежеНа: невро.Цоziчнttti сmаmус: в'ялиri, переважнО проксIIмацьнлй тетlrапаlnез, I.ojl(}By
три}Iае, шеревертаеТЬСЯ, СаIчIОс,гiйнО rTe сiдае, пасивнО посадже}IIIй силить, не повзае, Ее }:од!Iтьr.
пс.LYолоzОjуI., затриМка психiЧного розВитку; лоzопеdшЛt: легка затримка мовJIенн€вого розвитку,.
сttеlцiальНtьlt пеDаzОzолt| псttХiапtролt.' F88. ЗатрИtика психi.lногtl та мов-ценневого розвитку; Войmа -IПеРаПеВmОМ; БОбаm - rПеРапеВIИоlI; неЙроорmопеDолt: роз;шябанiсть в кульшових' сlrглgýзх,
синдроlvl (кJIецаЕIнЯ>.,ПлоскО - вацъгусНi стопиr' нефоофmаль.uолоZолt., BiKoBa норл,1а,. пеdiаmро,vt:
дентацiя зубiв

Електроrrейромiографiя вiд 07.ш2а2Oр.: ЕМГ ознаки свiдчатъ про передньорогове урах(еЕня.
Рентгенографiя кульшов[Iх суглобiв вц 18,09.20р.: патологii не виl{влено.
ПроведеНо курС лiкуваннЯ: Войта-терапiя, пriофасциаrr,.,нi технiки за Пфаффенротом, Бобат-

терапiя, lтсихологiчна, педалогiчна, логопедична кореlсцiя.
Ефективнiс,гь лiкування: покращилася упiрнiстъ на колiна, кратт{е утримус спину,

розширилася сфера розlмiння мовлення.
РекоменДацii: 1. Спостереженнr{ у дитячого невролога за мiсцем проживання.

2- Iндивiдуальна rrрограма реабiлiтацii за моделлю кТандем - партнерство>> згiдно з
, рiтленняrчi МОЗ Украiни вiд 17.04.1998 року.

} Медична реабiлiта:tЦ;
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