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Olgu 

• ,  aylık, erkek hasta 

 

Yakı a  
• Hızlı soluk alıp ver e 



•  gü  ö e,  aylık aşıları ı yaptır ak içi  ASM ye 
aşvura  hasta, aile heki i tarafı da  hızlı efes alıp 

verdiği  fark edilerek devlet hasta esi e yö le diril iş. 
 

• Pediatri uz a ı tarafı da  ö e a ile, so ra yoğu  
akı  servisi e yö le dirile  hasta,  gü  süreyle yoğu  
akı da izle iş.  

 

• 112 ile hasta e ize sevk edile  hasta ı  ta ı ve tedavi 
a a ıyla servisi ize yatışı yapıldı. 
 

 

Öykü 



 

• . haftada, g  S/C ile dü yaya gel iş. 
• Ge elik ya da doğu a ait patoloji öyküsü yok. 
• Sürekli kulla dığı ila ı yok. 
• A eliyat veya uzu  süreli hasta ede yatış öyküsü yok. 

• Hastaneye yatışı da  ö e sade e a e sütü ile 
esle iyor uş. 

 

Özgeç iş 



 

• Anne :  yaş, ev ha ı ı, sağ-sağlıklı  
• Baba :  yaş, işçi, sağ-sağlıklı 

 

• A e a a arası da akra alık ve ge etik hastalık öyküsü yok. 
 

• 1. çocuk :  yaş, kız, sağ-sağlıklı 
• 2. çocuk :  yaş, erkek, sağ-sağlıklı 
• . ço uk : Hasta ız 

Soy geç iş 



Fizik Bakı 
• Ateş: 36°C 

• Na ız: 163/dk 

• Solu u  sayısı: 100/dk  

• Oksijen satürasyonu %96 

• Kan ası ı: 85/50 mmHg  (<50 persantil) 

• Boy: 58 cm (50-75 persantil) 

• Kilo: 5440g (50-75 persantil) 

• BÇ: 38 cm (25 persantil) 

 

 



• Genel Durum:  Çevreye ilgisi azal ış, ağla ası zayıf  
 

• Cilt:  Turgor, tonus doğal. Ödem, ikter, siyanoz, peteşi,                               
purpura, pigmentasyon ozukluğu yok. 
 

• Göz:  Işık refleksi bilateral mevcut, pupiller izokorik,                                    
göz küresi hareketi si etrik doğal. 
 

• KBB: Orofarenks normal ve postnazal akı tı yok.                                         
Dilde fasikülasyon mevcut. 
 

• KVS: Kalp ritmik, S1,S2 doğal S  yok. Üfürüm yok.                                         
 

 

Fizik Bakı 



• Solunum Sistemi:  Solunumu takipneik, göğüs kafesi da ,  
interkostal ve subkostal çekil ele  ev ut, pa adoksal ka ı  
solunumu var, eksprium kısa, ince raller mevcut. 

 

• GİS: Ka ı  şişki , yüksek o eli; ancak rahat, asit yok, barsak 
sesleri doğal. Defans-rebound, hepato/splenomegali yok. 

 

• Genitoüriner Sistem:  Görü ü  doğal, hari e  erkek. 
 

• Nöromotor Sistem:  Spontan hareketleri çok azal ış, 
yerçeki i e karşı hareketi yok. Başı ı tuta ıyo , kas tonusu 
zayıf, DTR alı a ıyo .  

Fizik Bakı 



Laboratuvar 
Biyokimya    
• Açlık ka  şekeri : 104 mg/dL 
• AST: 73,5 IU/L 
• ALT : 74,4 IU/L 
• T.protein: 4,82 g/dL 
• Albumin: 3,32 g/dL 
• Na: 138,9 mEq/L 
• K: 4,84 mEq/L 
• BUN: 4,55 mg/dL 
• Kreatinin: 0,07 mg/dL 
• CPK: 427 U/L 

 

• PT: 12,6 
• INR: 0,95 
• APTT: 33,5 

Hemogram 

• Beyaz küre: 7.340/mm3 

• Nötrofil : 3.142/mm3 

• Hemoglobin : 11,16 gr/dl 

• Hemotokrit : 32,5 

• Trombosit sayısı: 482.300/mm3 
 

• Sed: 2 mm/h 

• CRP: <0,2 mg/dL 

Kan gazı 
• pH: 7,369 

• Pco2: 38,2  mmHg 

• Po2: 98,2 mmHg 

• cHCO3: 22 mMol/L 





SMA Tip  ö  ta ısı a yö elik  
SMN-1 ve SMN-2 gen analizleri istendi. 

 



Spinal Musküler Atrofi 

 

Kası  progresif denervasyonu, 
ko şu otor ir ü itede  
reinnervasyon ile kıs e  
kompanze edilir.  

 

Sonunda, innervasyonu   
sağlaya  otor öro  

irleş iş olduğu da, kas 
liflerindeki birbirini izleyen 
atrofilerle oluş uş dev motor 
kas üniteleri meydana gelir.  

 

 

      Spinal kas atrofileri (SMA'lar) fetal yaşa da aşlaya ,           
bebeklik ve ço ukluk çağı da ilerleyi i ol a özellikleri i sürdüren ön 

oy uz otor öro ları ı  dejeneratif hastalıklarıdır. 



ETİYOLOJİ 
• Hastalıkta  progra la ış  hücre ölümü (apoptoz) sürecinin 

patolojik olarak deva ı soru ludur.  
• Motor nöroblast ve diğer öro ları  fazlası, ilkel nöroektoderm 

tarafı da  üretilir, a ak yal ız a yarısı hayatta kalır ve öro  hali e 
gelmek için olgu laşır. Nöro ları  fazlası ı  yaşa  dö güsü sı ırlıdır 
ve dejenere olur. 

• Bu fizyolojik apoptoz süreci, elli ir aşa ada durdurulmazsa, 
nöronal ölüm, geç fetusta ve postnatal dönemde de devam edebilir. 

• SMN(survivor motor nöron) geni motor öro lastları  apoptozisini 
durdurur.(Memelilere özgü). 

SMN'nin santral ve periferal diğer ir 
fonksiyonu; hem fetal gelişi  he  de 
postnatal sinaptik remodelling sırası da, 

üyü e ko isi hareketliliği içi  gerekli 
olan proteinleri kodlayan transkriptlerin 
yeterli ir iktarı ı sağla ak içi  
aksonal büyüme konisine RNA- ağlayı ı 
protei leri  taşı asıdır. 
 



GENETİK 
• SMA genellikle, kromozom 5q13.2'de Survivor motor nöron 1 

(SMN1) geninde bialelik delesyon/mutasyonlarla ortaya çıkar ve 
SMN1 proteininin eksikliği görülür. 

• SMA' ı  yaygı   for u u  da, 5. kromozomun 5q11-  ‘ü  
genetik lokusun üzerinde ol ası, o ları  ay ı hastalığı  farklı 
varya tları olduğu a işaret eder. 
 

 
 
 

• SMN , SMN  adı verile  oldukça homolog bir ge  ile kopyala ır  
ve transkribe edilir.   

• SMN2, SMA'lı tüm hastalarda mevcut olmakla birlikte,              
SMN1 defektini tam olarak kompanze edemez. Bununla birlikte, 
SMN  kopya sayısı  SMA' ı  kli ik şiddeti ile ko aledi . 



SMN  ve SMN  ge leri arası daki 
kritik fark, SMN2'nin ekson 7'sindeki 
sitozin C  ile ti i  T  geçişidir.     
Ekzon 7 ile kodlanan genle 
karboksimetaminöz amino asitlerden 
yoksu , çoğu lukla işlevi ol aya  ir 
izoform oluşturur.  

       Şüpheli vakaları  teşhisi ve doğu  ö esi ta ı içi  ka  numunelerinden, 
kas biyopsisinden ya da koryonik villüs dokuları da  elde edile  DNA pro ları 
ile oleküler ge etik ta ı ü kü dür. 

GENETİK 



EPİDEMİYOLOJİ 
• SMA i sida sı .  a lı doğu da          

10-15'dir ve tü  et ik grupları etkiler.  
 

• Duchenne kas distrofesiniden sonra ikinci en 
yaygı  görüle  nöromüsküler hastalıktır.  
 

• Çoğu vaka otozomal resesif geçişlidir. 
 

• Otozomal resesif SMA için heterozigotluk 
i sida sı 1/50'dir.  

 



SMA Klinik Tipleri 

• SMA tip 1 (Werdnig-Hoffmann H.)  Ciddi infantil form  
• SMA tip 2  Geç infantil ve daha yavaş ilerleyi i form 
• SMA tip 3 (Kugelberg Welander H.) Kronik veya genç form 
• SMA tip 4 Erişki  aşla gıçlı for . 
• SMA tip 0  Ölümcül, şiddetli fetal form 

O uriliği  MN deje erasyo u, erken midgestasyonel dönemde.) 

Tip …% -50 
Tip …%  
Tip …%  
Tip …<%  
Tip …<%  



Atipik seyirli SMA lar ve Özellikleri 
SMA Tipi Özellikleri 

Solu u  sıkı tısı ola  SMA tip  
(SMARD1) 

• Hafif hipotoni, zayıf ağla a, aşla gıçta distal kontraktür 
• 1-  ay arası diyafragma paralizisinden ötürü solunum 

sıkı tısı, ilerleyi i distal zayıflık 
• Otozomal resesif, lokus 11q13.2, gen: immünoglobulin 

mu- ağlayı ı protei   IGHMBP  

Pontoserebellar hipoplazi tip1  • Artrogripozis, hipotoni, zayıflık, bulber defisitler erken; 
daha sonra mikrosefali, ekstraoküler defektler, 

• Bilişsel eksiklikler: pontoserebellar hipoplazi 
• Moleküler kusur bilinmiyor. Muhte el OR geçiş. 

X’e ağlı infantil SMA, kemik 
kırıkları ile 

• Artrogripozis, hipotoni, zayıflık, konjenital ke ik kırıkları, 
solu u  yet ezliği 

• Ağır tip  SMA'da olduğu gi i ölü ül seyir 
• Çoğu vakada X-R (X9 / 11.3-q11.2), OR 

Alt ekstremite tutulumu askı  
konjenital SMA 

• Artrogripozis, hipotoni, zayıflık, özellikle distal alt 
ekstremitelerde erken gözlenir 

• Yi ele eye  fakat ağır sakatlık 
• Otozomal dominant veya sporadik; yer 12q23-24 



KLİNİK BULGULAR 

SMA tip 1 de iddi hipotoni, jeneralize 
güçsüzlük, ince kas kitlesi ve DTR 
kay ı,    dil, yüz ve çe e kasları ı  
tutulumu varken; ekstraoküler kasları  
ve sfinkterlerin koru ası görülür. 
Diyafragma tutulumu geçtir. 
Ye idoğa ları  çoğu doğu da 
tümüyle görülür. Doğu da 
semptomatik olan bebekler solunum 
sıkı tısı çeke ilir ve beslenemezler.  
Yerçeki i i ye e ezler. Baş kontrolü 
yoktur.  
>% 'i de  fazlası  yaşı da  ö e 
kaybedilir. 



KLİNİK BULGULAR 

Tip 2 SMA'da, etkilenen bebeklerin 
genellikle  yutma fonksiyonu korunur 
ve solu u ları erken bebeklik 
dö e i de yeterlidir. Bu ço ukları  

irçoğu tekerlekli sandalye gerektiren 
iddi e gellilik yaşa aları a rağ e  

okul yılları ve so rası a kadar 
yaşaya ilirler. Nazal ko uş a, si diri  
sistemi problemleri, skolyoz gelişir. 
Gastroözofageal reflü malnutrisyona, 
aspirasyon sonucu akut hava yolu 
tıka ıklığı a veya pnömoniye neden 
olabilir. 

 



KLİNİK BULGULAR 
Tip 3 SMA, Kugelberg-Welander 
hastalığı hafif SMA formudur.  
Hastalar bebeklik döneminde normal 
görünebilirler.  
Progresif güçsüzlüğü proksimalden 

aşlar ve özellikle omuz kemeri kasları 
öncelikli tutulur. 
Hastalar ayakta mobilize olabilir. 
Bulbar kas zayıflığı ı  elirtileri 
nadirdir.  
SMA'lı hastaları  yaklaşık% 'i de 
atrofi yerine kas hipertrofisi vardır ve 
kolayca kas distrofisi ile karıştırıla ilir.  
Ö ür, yetişki  yaşları  ortaları a 
kadar uzanabilir.  



KLİNİK BULGULAR 

• Fasikülasyonlar, kas denervasyonunun spesifik klinik belirtisidir.  
İ e çocuklarda, deltoid ve biseps brachii kasları da ve aze  de 
quadriceps femoris kasları da görülebilir. Ancak, kesintisiz, 
iste siz, solu a  e zeri hareketler kalı  subkutan yağ yastığı 
tarafı da  askele e ilir. Fasikülasyonlar en iyi, -musküler 
ta akayı epitelden ayıra  subkutanöz ağ dokusu neredeyse hiç 

ulu adığı da -  dilde gözlenir.  
 

• SMA'lı ço ukları  pa akla ı da fasikülasyon ve zayıflık ede iyle 
sıklıkla karakteristik bir titreme gösterir. Bu serebellar tremor ile 
karıştırıl a alıdır. 
 

• Apandiküler ve aksiyel kasları  k a pla ı ve miyaljileri, özellikle 
ileri evrelerde yaygı dır ve miksiyon sırası da da oluşa il ektedir. 
 

• Kalp tutulumu olmaz.   
 

• Zeka normaldir.  



Ekstrakular kaslara giden III., IV. ve VI. CN otor öro ları, 
üretral ve anal sfinkterlerin sıralı kasları ı yö le dire      
sakral o urilik si ir siste i öro ları selektif olarak korunur. 
Üst motor nöronlar (serebral kortekste kat a   pira idal öro lar  da or al kalır. 



LABORATUVAR BULGULARI 

• Serum kreatin kinaz seviyesi ge ellikle ler 
seviyesi de hafif art ış/ or aldir.  
 

• Erken aşla gıçlı hastalıkta, göğüs röntgeninde 
i el iş ka urgalar görülür.  
 

• Motor si ir ileti  çalış aları ı  so uçları 
normaldir. 
 

• İğ e EMG, fibrilasyon pota siyelleri i ve diğer kas 
denervasyon belirtilerini gösterir.  
 
 

• SMN geninin moleküler genetik analizi ta ıyı 
kesi leştirir. 



TANI 
• En basit, en kesin test  Kanda SMN gen analizi 
  

• Kas biyopsisi, oleküler ge etik testte  ö e ta ı a açlı 
kulla ıla  test ike ; artık sade e şüpheli veya ge etik egatif 
olup SMA ulguları gösteren hastalarda kulla ıl aktadır. 

• Bebeklik dönemindeki kas biyopsisi,                                        
matür kasa benzer olmayan                                                
perinatal denervasyonun karakteristik                                         
bir modelini ortaya koy aktadır.  

• Kasdaki nörojenik değişiklikler EMG ile de gösterilebilir, 
ancak sonuçlar bebeklik döneminde kas biyopsisi kadar 

elirgi  değildir. 
• En belirgin nöropatolojik lezyonlar, spinal kord ve beyin  

sapı motorlu çekirdeklerin, özellikle de hipoglossal 
nükleusun ventral oy uzları daki ge iş nöronal 
dejenerasyon ve gliozdur. 



TEDAVİ 
• Başla gıçtaki ö eriler beslenme gereksinimleri, solunum fonksiyonu, 

uyku, gü lük yaşa  aktiviteleri ve ortopedik durumlar gibi hayati 
hususları kapsar.  

• Solu u  yet ezliği duru u da trakeostomi, gıda aspirasyo ları ı 
engellemede gastrostomi PEG  hayat kurtarı ıdır. 
 

• Destekleyici terapi, hafif fizyoterapi, ço uğu  ye ek ye esi e ve 
ü kü  olduğu a işlevsel olarak ağı sız ol ası a yardı ı ola  

elektrikli tekerlekli sa dalye gi i eka ik destek kulla ı ı, skolyoz 
ve eklem kontraktürlerinin üzeri e düşüle  ortopedik akı ı içerir.  
 

• Çoğu ço uk, üyük ir e eri ile ir ilgisayar klavyesi kulla ayı 
öğre ir a ak kolaylıkla kale  kulla a az.  
 

• Valproik asit SMN2 proteinini arttırdığı ı, gabapentin ve oral 
fenilbutirat da progresyonu yavaşlattığı ı göstere  çalış alar 
yapıl ış, ancak tüm bu tedaviler hastalığı  rotası ı değiştir ez.  
 

• Antioksidanları  yararı o ayla a ıştır.  
 

• Gen değişi i tedavileri de eysel aşa adadır. 



Nusinersen(SPINRAZA) 

• Ço uk ve erişki  SMA hastaları ı  
• tedavi etmede onaylanan ilk ilaçtır. 
• SMA'da eksik olan SMN proteininin ekspresyonunu 

artır ak içi  tasarla ış ir antisense oligonükleotittir. 
• İlaç aliyetli ol ası a rağ e , CHERISH çalış ası ı  

kriterlerini karşılaya   ila  yaş arası daki seçil iş 
vakalarda önerilmektedir.  

• Nusinersen, intratekal enjeksiyon ile uygula ır. 
• Her doz, tek bir flakondaki 5 mL'de 12 g'dır.  
• Tedavi, dört yükleme dozu ile aşlatılır. İlk üç yükleme dozu 

 gü lük aralıklarla, dördü ü yükle e dozu da 
üçüncüden 30 gün sonra verilir. Bundan sonra, her 4 ayda 

ir ta a layı ı doz verilir.  
• Her bir dozun maliyeti 125.000 dolar olarak listele iştir. 



CHERISH, araştırıla  ileşiği  etki liği i değerle dire  
çok erkezli ir Faz  kli ik çalış asıdır.  

2 ila  yaş a ası daki SMA'lı ço ukla ı kapsa aktadı . 

• Uygu  ço ukla ; SMN  kopya sayısı e  az iki olup, altı ayda  
daha uzun süre önce se pto la ı  aşla ış, ağı sız 
olarak oturabilen, a ak hiç ağı sız yü üye e iş ola  ve 
tah i i ö ü le i iki yılda  uzu  ola la dı .  
 

• Dışla a kriterleri; solu u  yet ezliği yani 24 saatlik 
periyotta 6 saatten fazla invaziv veya noninvaziv ventilasyon 
gereksinimi), beslenmek için gastrik bir besleme tüpüne 
ihtiyaç duyul ası, iddi kontraktürler , şiddetli skolyoz veya 
tı i sakatlıktır. 

• Çok ilerle iş SMA'lı ör eği , sürekli ventilasyon desteği 
ala larda  faydadaki kısıtlılık ve hafif SMA'lı erişki ler için 
he üz ili eye  uzu  vadeli riskler göz ö ü e alı dığı da, 
Nusinersen yerine kişiselleştiril iş tedaviler önerilmektedir.  



 

• Yatırıldığı akşa  solu u  sayısı> /dk ölçülen, oksijen 
satürasyonunda düş e ve ka  gazı so uçları da ozul a 
tespit edile  hastaya BPAP ihazı ile solu u  desteği e 

aşla dı. Cihazda  so ra ko trol ka  gazı or al değerlere 
gele  hasta ı , BPAP ihaz ayarları gü de  kez yi eleye  
ka  gazı ko trolü ile e  uygu  seviyeye getirildi. 
 

• Aspirasyon kay aklı olduğu düşü üle  pnömonisine yönelik 
Ampisilin-Sefotaksim tedavisi verildi. 
 

• Besle esi NG ile sağla a  hasta ı , gastroe teroloji 
ö erisiyle ko trollü olarak esle esi artırıldı, vita i  ve 

i eral desteği verildi. 

Olgumuza dönecek olursak; 



İki hafta so ra,  
dış erkeze gö derile  testi so uçla a  

hastada SMN-1 geni pozitif bulundu  

ve 

 Tip-1 SMA ta ısı aldı. 



• Ak iğer e feksiyo u tedavisi so rası da da oda 
havası da spontan solunuma geçemeyen hasta, 
ço uk yoğu  akı  servisi de izle e alı dı.. 

• Pazartesi günü trakeostomi   açıla  hasta ı  
genel durumu iyi.  

• Gele ek hafta ye ide  servise yatışı düşü üle  
hasta ı  ilaç ve destek tedavisi pla la a ak. 

• Erke  ta ı al ası ve ye i tedavi yö te leri i  
geliştiril eye aşla ası e eği izi ir iktar 
daha şa slı kıl aktadır… 

 





 


