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Özet:  

Spinal Musküler Atrofi (SMA), Sağkalım Hareket Sinir Hücresi SMN 11 genindeki bir mutasyondan 

kaynaklanan ciddi bir nöromüsküler rahatsızlıktır. Görülme sıklığı yaklaşık 11.000 doğumda 1’dir.  

2007 senesinde düzenlenen SMA’nın Standart Bakımı Uluslararası Konferansı’nda SMA’nın standart 

bakımına ilişkin bir Mutabakat Beyanı yayınlanmış ve bu çalışma dünyada sıkça kullanılır hale 

gelmiştir. Bu çalışma, bahsi geçen 2007 senesinde yayınlanmış dokümanda yer alan başlıkların ele 

alındığı iki kısımlı güncel bir rapor niteliğindedir. Raporun 1. Kısmını oluşturan bu belgede, önerilerin 

oluşturulmasında kullanılan yöntemler, tanı2, rehabilitasyon, ortopedi ve omurga bakımı, beslenme, 

yutma ve gastrointestinal3 sistem ile ilgili güncel bilgiler yer almaktadır. Akciğer4 bakımı, akut bakım, 

diğer organların ilişkisi, etik konular, ilaçlar ve SMA için ortaya çıkan yeni tedavilerin etkileri ise 2. 

Kısım’da ele alınmaktadır.  

 

 
1 Orijinal ifade “Survival Motor Neuron 1” olarak geçmektedir.  
2 Dokümanın tamamında tanı ve teşhis kelimeleri eş anlamlı olarak kullanılmıştır 
3 Gastrointestinal sistem, insanlarda ve diğer hayvanlarda sindirim sisteminin tüm organlarını içeren ağızdan anüse giden yoldur. 
4 Dokümanın tamamında, orijinal dokümanda yer alan “Pulmonary” kelimesi için akciğer ifadesi kullanılmıştır.  



 

 

1. Giriş:  

 

Spinal Musküler Atrofi, omurilikteki alfa hareket sinir hücrelerinin dejenerasyonu, ilerleyici kas 

güçsüzlüğü ve paralizi ile karakterize bir grup nöromusküler rahatsızlıktır. SMA’nın en sık görülen 

formu, 5q11.2-q13.3 bölgesindeki sağkalım hareket sinir hücresi 1 (SMN 1) genindeki mutasyon ile 

ilişkilidir. Hastalık, semptomların görülmeye başlandığı yaş ve ulaşılabilen maksimum hareket 

fonksiyonuna göre sınıflandırılan fenotiplere5 ayrılmaktadır: Desteksiz oturamayan çok zayıf bebekler 

(Tip 1), desteksiz oturabilen ancak yürüyemen hastalar (Tip 2), çocukluğunda yürüme fonksiyonunu 

kazanmış hastalar (Tip 3) ve erişkin dönemli ortaya çıkan SMA (Tip 4).  

2004 senesinde düzenlenen Uluslararası Konferans’ta, hastalığın standart bakımı konusunda 

Mutabakat Beyanı yayınlamak için SMA konusunda uzmanların yer aldığı bir komite kurulmuştur. Bu 

komitede; teşhis, rehabilitasyon ve ortopedi, solunum, beslenme ve palyatif bakım gibi konuların 

farklı açılardan adreslenebilmesi için farklı çalışma grupları oluşturulmuştur. Katılması için davet 

edilen uzmanların çalışmasına olanak sağlamak için her bir gruba 2 adet grup lideri atanmış, uzman 

görüşleri üzerinde mutabakat sağlanması, mutabakat sağlanamayan konuların belirlenmesi ve 

dolayısıyla daha fazla çalışma gerektiren alanların belirlenmesi için Delphi tekniği6 kullanılmıştır.  

SMA için Standart Bakım Mutabakat Beyanı raporu 2007 senesinde yayınlanmıştır. Kılavuz 

niteliğindeki bu rapor tüm dünyadaki klinisyenler tarafından geniş kabul görmüş, hasta destek 

grupları ve TREAT-NMD gibi uluslararası ağlar tarafından farklı dillere çevrilmiş7 ve tanıtılmıştır. 

Rapordaki kılavuzlar, yakın dönemde SMA alanındaki klinik denemelerdeki gelişimler ile birlikte klinik 

denemelere kabul ve katılım protokollerinde ölçüt olarak da kullanılmıştır.  

Geçtiğimiz son 10 yıllık dönemde tüm SMA tiplerinin doğal seyrinde iyileşme yaşandığına dair ortaya 

konan bulgularda artış yaşanmaktadır. İlk Standart Bakım Mutabakat Raporu’nda yer alan non-invazif 

ventilasyon8 ve enteral beslenme9 gibi koruyucu yaklaşımlar neticesinde SMA’nın en ağır formu 

konumundaki Tip 1 hastalarının dahi hayatta kalma oranlarında iyileşmeler yaşanmıştır. Bu 

iyileşmelerin, Mutabakat Beyanı’nda yer alan önerilerin ve mevcut literatürde henüz yer almayan son 

dönem gelişmelerinin bir sonucu olduğu söylenebilir.   

Son dönemlerde yayınlanan veriler ve ilk raporda yer alan konularda yaşanan genel anlamdaki 

gelişmelerin ortaya çıkardığı ihtiyaç sebebiyle, bu çalışmada Mutabakata Beyanı’nın güncel bir 

versiyonunu raporlanmaktadır. Akut10 ve acil bakım, ilaçlar ve diğer organların katılımı gibi yeni bakış 

açıları da ayrıca bu çalışmaya eklenmiş durumdadır.  

Klinik denemelerde elde edilen gelişmeler de ilk raporun güncellenmesi ihtiyacını doğuran ayrı bir 

etmen olarak ortaya çıkmaktadır. 2016 senesinin Aralık ayında kabul gören ilk SMA ilacı ve diğer klinik 

 
5 Fenotip ya da Dışyapı, genetik ve çevresel etkenlerin yarattığı özelliklerin canlının dış görünüşündeki yansıması. 
6 Delphi Tekniği, belirli bir konuda uzmanların fikirlerinin genellikle çok sayıda anket vasıtasıyla toplandığı bir tahmin sürecidir. Ayrıca ihtiyaç 
analizi yapılması ve fikir birliği sağlanması için genellikle kullanılan bir karar verme yöntemidir.   
7 Dökümanın Türkçe çevirisi bulunmadığı için çevirinin yapılması bir ihtiyaç olarak hissedilmiş ve özellikle hastalara ve hasta yakınlarına bir 
kaynak olarak sunulması amacıyla dokümanın orjinaline bağlı kalınarak çevrilmeye çalışılmıştır. Bununla birlikte, mümkünse dokümanın 
orjinalinden okunması ve Türkçe dokümanda yer alan bilgilerin konu uzmanlarına danışılması ve birincil bir kaynak olarak kullanılmaması 
çeviren tarafından altı çizilerek önerilmektedir.   
8 Spontan solunumu olan hastalarda hasta tetiklenmesi ile çalışan, entübasyon gerektirmeyen maske ile uygulanan hacim veya basınç 
kontrollü ventilatör kullanımı.   
9 Yiyecek veya oral besin takviyelerinden yeterli bir oral alımı sağlayamayan, güvenli bir şekilde yiyip içemeyen ve yutma bozukluğu çeken 
hastalarda besinlerin sindirim sistemine doğrudan bir tüp yoluyla, genellikle mide, burun veya ağza yerleştirilme işlemine denir. 
10 Akut terimi ya hızlı başlayan ya da kısa süreli hastalıkları, bazen de her iki durumu birden tanımlamak için kullanılmaktadır. 



 

denemelerde elde edilen umut verici ilk sonuçlar, doktorların ve ailelerin bakış açılarını değiştirmiş ve 

özellikle Tip 1 hastalarının rahatsızlıklarının daha proaktif yönetilebilmesi için teşvik edici olmuştur.  

  

2. Yöntem 

 

Bu güncelleme çalışmasında 9 başlığa yer verilmiştir: 1. Teşhis ve Genetik; 2. Fizik Tedavi ve 

Rehabilitasyon; 3. Ortopedik Bakım, Büyüme ve Kemik Sağlığı Bakımı; 4. Beslenme; 5. Akciğer Bakımı; 

6. Hastane Ortamında Akut Bakım; 7. Diğer Organ Sistemlerinin Katılımı; 8. İlaçlar; 9. Etik ve Palyatif 

Bakım.  

Her bir konu başlığında; genellikle biri Avrupa’dan diğeri de ABD’den olmak üzere 2 kişi, uzman 

klinisyenleri, SMA hasta veya yakınlarını çalışma gruplarına davet etmek ve gruplara liderlik yapmak 

üzere seçilmiştir. Çalışma grubu katılımcılarının belirlenmesinde katı kriterler takip edilmiştir. Bu 

anlamda, dünyanın tüm bölgelerinden, ilgili konularda yayınları olan, kendi alanında geniş deneyimler 

elde etmiş, ulusal veya uluslararası çalışma gruplarında görev almış uzmanlar seçilerek davet 

edilmiştir.   

Çalışmada, geniş bir literatür taraması yapılarak ilgili tüm yayınlar  araştırılmış, önceki öneriler ile 

uyumlu, çelişkili yada farklı sonuç üreten yayınlar olacak şekilde gruplandırılmıştır.  

Her bir çalışma grubunda, iki ön konferans görüşmesi ve en az iki kere olmak üzere web-tabanlı 

Delphi anket değerlendirilmesi gerçekleştirilmiştir. İlk Delphi anket turunda spesifik konu başlıklarını 

oluşturabilmek için açık uçlu sorulara yer verilmiştir. İkinci turda ise ilk turda öncelikli belirtilen 

konulara odaklanılmıştır.  

Literatür taraması ve Delphi turları sonucunda elde edilen çıkarımlar, çalışma grup liderlerinin 

tamamının biraraya geldiği ve yüzyüze yürüttüğü çalıştaylarda analiz edilmiş ve değerlendirilmiştir. 

Sonuçların analiz edilme sürecinde Amerikan Pediatri Akademisi’nin Klinik Uygulama Önerilerinin 

Sınıflandırılması Kılavuzu11 kullanılmıştır. 

Çalışma gruplarındaki tüm başlıklar a) Mutabakatın oy birliği ile sağlandığı; b) Azınlık fikirlerin varlığı 

ile birlikte mutabakatın oy çokluğuyla sağlandığı; c) Daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulan, dolayısıyla 

mutabakatın sağlanamadığı başlıklar şeklinde gruplandırılmıştır. 

Daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulan konuların çalışılması amacıyla yeni Delphi turları düzenlenmiştir. 

Yöntemlerin detayı ile ilgili çalıştay raporu yakın zamanda yayınlanmıştır12.  

Sonuçlar ilk Mutabakat Beyanı’nda yer alan fonksiyonel sınıflandırmaya göre alt gruplara ayrılmıştır. 

Yürüme yetisini kaybetmiş Tip 3 hastaları ile birlikte Tip 2 hastaları, ortak paydalarının fazla olması 

sebebiyle “oturabilenler” olarak birlikte gruplandırılmış, yürüme yetkinliğini koruyan Tip 3 hastalarına 

ise raporda “yürüyebilenler” olarak yer verilmiştir. Tip 1 hastaları ise “oturamayanlar” olarak 

sınıflandırılmıştır. 13 

 

 
11 American Academy of Pediatrics Guidelines for Classifying Recommendations for Clinical Practice 
12 Bu çevirinin amacı kılavuz dökümanın içeriğine odaklanmak ve hasta yakınlarına bakım ile ilgili konularda Türkçe kaynak dokümanı 
sağlamak olduğu için kullanılan yöntemlerin detayı ile ilgili hazırlanan çalıştay raporu bu raporda bir ek olarak yer almamaktadır.  
13 Dokümanın orjinalinde oturamayanlar “non-sitters”, oturabilenler “sitters” ve yürüyebilenler “ambulant” olarak gruplandırılmıştır.  



 

 

2.1. SMA Teşhisi:    

İlk Mutabakat Beyanı dokümanının yayınlanmasından günümüze kadarki dönemde SMA hastalığının 

teşhis süreci değişmemiş olmakla birlikte, genetik arkaplan ile ilgili daha doğru bilgiler ortaya 

çıkmaktadır.  

Aile öyküsü bulunan vakalar haricinde, tanı süreci genellikle klinik belirtilerin ortaya çıkması 

neticesinde başlamaktadır. SMA hastası bebekler klinik olarak, hipotoni14, kollara göre bacakların 

daha çok etkilendiği ilerleyici simetrik ve proksimal15 güçsüzlük, daha sıklıkla bulbar16 kasları etkileyen 

yüz kaslarının tutulumu gibi bulgular ortaya koyarlar. Bununla birlikte diyafram kasının tutulumu 

şeklinde, interkostal17 kaslarda zayıflık meydana gelerek tipik çan şeklinde göğüs yapısı ve 

paradoksal18 solunum biçimleri oluşur. Çocukluk döneminde bulguları ortaya çıkmaya başlayan 

formlar ise yine hipotoni ve proksimal zayıflıkla karakterize olmakla birlikte bulbar kaslar ve solunum 

ile ilişkili sonuçlar bu formlarda daha az görülür.  

SMA hastalarının yaklaşık %96’sında SMN 1 geninin 7 ve 8 numaralı ekzonları19 homozigot20 olarak 

veya bazı durumlarda sadece 7 numaralı ekzonu olacak şekilde silinmiş durumdadır. Hastaların 

önemli bir çoğunluğunun SMN 1 silinimini21 kalıtımsal olarak ailelerinden aldığı, bununla birlikte 2 

alelden22 birinde daha önce görülmemiş silinimlerin oranının %2 olduğu belirtilmiştir. Tipik olarak 

diğer alelde SMN 1’in silinimi olacak şekilde, %3 – %4 oranında SMN 1 geninde diğer mutasyonlar da 

görülebilmektedir.   

SMN 1 silinimi taşıyıcılığının toplumlar arasında farklılaştığı, Asyalıların %2.4 ile en yüksek SMN 1 

taşıyıcılık oranına sahip olduğu populasyon çalışmaları ile gösterilmiştir. SMN lokusu, bir paralog23 

geni olan SMN2'yi içeren, insan kromozomu 5 üzerindeki genomik ters çevrilmiş bir çoğaltma 

bölgesinin parçasıdır.24 SMN 2 geni tüm SMA hastalarında korunmuş durumdadır. Bununla birlikte 

genel populasyonda SMN 2 kopya sayısı kromozom 5’te 0 ile 4 arasında değişkenlik gösterebilir. SMA 

hastaları en az 1 adet SMN 2 kopyasını taşımaktadırlar.  

SMA hastalığının tanısı moleküler genetik test ile konmaktadır. SMN1 / SMN2 genetik testi oldukça 

güvenilirdir ve şüphe duyulan tipik bir vakada başvurulacak ilk yöntemdir. Tipik bir vakada kas 

biyopsisine ihtiyaç duyulmaz.   

Tip 1 ve Tip 2 çocuklarda EMG25 (elektromygrafi) yapılmasına genellikle ihtiyaç duyulmaz; bununla 

birlikte bu yöntem fenotipin daha az çarpıcı kronik formlarında yardımcı olabilir. SMA hastalarında 

 
14 Dokümanın tamamında, hipotoni, anormal derecede düşük kas tonusu, zayıf kas tonusu, kas güçsüzlüğü gibi kelimeler eş anlamlı olarak 
kullanılmıştır. 
15 Orijinal ifade “proximal” olarak geçmektedir. Türkçe’ye yakınsal olarak çevrilebilir. Bununla birlikte bu terim için “proksimal” ifadesi 
yaygın olarak kullanılmaktadır. 
16 Bulbar kaslar, konuşmadan ve yutmadan sorumlu ağız kasları olarak özetlenebilir.  
17 Kaburga kemiklerinin arasında olan kaslar olarak çevrilebilir. 
18 Paradoksal solunum genellikle solunum problemlerinin bir işaretidir. Paradoksal solunumda, olması beklenenin tam aksi şekilde, nefes 
alma esnasında göğüs kasılırken, nefes verme esnasında ise genişler.  
19 Protein kodlayan DNA dizisi olarak açıklanabilir.  
20 Aynı karakteri taşıyan alel gen çifti olarak açıklanabilir.  
21 Orijinal ifade “deletion” olarak geçmektedir. İfadeye Türkçe metinlerde sıklıkla “delesyon” olarak da rastlanmaktadır.  
22 Homolog kromozomlara verilen ad. Biri anneden diğeri babadan gelen ve bireyin bir gen çiftini oluşturan genlere alel gen denir.   
23 Paralog genler, tek bir tür içinde ayrılan homolog genlerdir. Genetik kopyalama sürecinde meydana gelen bir mutasyon nedeniyle 
evrimleştikleri düşünülür. Bu nedenle, aynı genom içinde bulunurlar. Paralog genler farklı işlevler yerine getirebilir. Bununla birlikte, 
çalışmalar, paralel çiftin bir geninin genellikle ata geninin işlevini korurken, benzer çiftin diğer geninin (mutant) farklı bir işlev kullandığını 
göstermektedir. 
24 Orijinal dokümanda geçen ifade şu şekildedir; “The SMN locus is part of a genomic inverted duplication region on human chromosome 5, 
which contains a paralogue gene, SMN2.” 
25 EMG veya elektromiyografi, sinir ve çizgili kasların elektrik potansiyelinin incelenmesine dayanan bir nörolojik tetkik yöntemidir. 



 

kreatin kinaz (CK) serum seviyeleri genellikle normal veya biraz yükselmiş durumdadır; ancak bazı 

istisnai durumlarda yüksek CK seviyeleri (10x) kayıt edilmiştir, dolayısıyla CK testleri tanıyı tamamiyle 

dışlamaz.  

SMA tanısınının altın standardı “Mutliplex Ligation-Dependent Probe Amplification” (MLPA), 

“Quantitative Polymerase Chain Reaction” (qPCR) veya “Next Generation Sequencing” (NGS)26 olarak 

adlandırılan SMN1 ve SMN2 sayılarının niceliksel analizini yapan genetik testlerdir. “Restriction 

Digest”27 sonrası yapılan PCR ile de SMN1 homozigot silinimi tespit edilebilir. Bu yöntem genellikle 

herhangi bir laboratuarda düşük maliyetler ile hızlı sonuç verecek şekilde yapılabilir, ancak SMN1 ve 

SMN2 sayıları bu yöntemde saptanamaz. Bununla birlikte homozigot silinimlerde SMN2 kopya 

sayısının tespiti, hastalığın gelişimi ve tedavi yaklaşımlarının belirlenmesi açısından oldukça önemlidir.  

SMN 1 geninin bulunmaması (her iki kopyasının birden) tanının konmasını için yeterlidir. Eğer sadece 

1 adet tam kopya mevcut ise ve klinik fenotip SMA ile uyumluysa bu durumda altta yatan bir 

mutasyon olup olmadığının kontrolü için SMN1 geninin kopyasına sıralama28 analizi yapılır. Tam 

uzunlukta 2 adet SMN1 geni kopyasının bulunduğu, göze çarpan SMA fenotipi vakalarında, kan bağı 

ilişkisi de bulunuyorsa SMN1 geni sıralaması yapılmalıdır. Sağlıklı bir SMN1 geninin varlığına karşın, 

hastalık boyutunda EMG bulguları ve SMA fenotipine benzeyen bir klinik tablo bulunuyorsa, bu 

durumda diğer hareket sinir hücresi hastalıkları değerlendirilmelidir.  

SMA tanısının konması için SMN 2 kopya sayısının gerekli olmadığına dair fikir birliği bulunsa da, SMN 

2 kopya sayısı hastalığın fenotipini belirleyen önemli bir etmen olması sebebiyle rutin olarak kontrol 

edilmelidir.  

 

Şekil 1 - Spinal Musküler Atrofi İçin Tanı Algoritması29 

SMA Tip 1 hastalarının çoğu 2 adet, Tip 2 ve Tip 3a SMA hastaları (3 yaşından önce bulguların ortaya 

çıktığı tip) 3 adet, Tip 3b SMA hastaları (3 yaşından sonra bulguların gözlemlendiği tip) 4 adet ve Tip 4 

hastaları da genellikle 4 veya daha fazla SMN 2 geni kopyası taşırlar. SMN 2 kopya sayısı ile hastalığın 

fenotipi arasında güçlü bir korelasyon olmakla birlikte, SMN 2 kopya sayısının hastalığın gelişimi ile 

ilgili fikir vermeyebileceği istisnai durumlar da olabilir. Hastalara ve ailelerine SMN 2 kopya sayısı 

 
26 Genetik testlerin isimleri dokümanın orjinalinde yer aldığı şekilde bırakılmıştır. 
27 DNA'yı analiz veya diğer işlemler için hazırlamak için moleküler biyolojide kullanılan bir prosedürdür. Bazen DNA fragmantasyonu olarak 
adlandırılır. 
28 Orijinal ifade “sequencing” şeklindedir.  
29 MLPA: Mutliplex Ligation-Dependent Probe Amplification, qPCR: Quantitative Polymerase Chain Reaction, NCV : nerve conduction 
velocity - sinir iletim hızı, NMD : neuromuscular disorders -  nöromüsküler rahatsızlıklar, WES: whole exom sequencing – tüm ekzom 
sıralaması, WGS: whole genom sequencing – tüm genom sıralaması  
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açıklanırken bu istisnai durumdan bahsedilmesi gerekmektedir. SMN 2 kopya sayısının 

belirlenmesinin bir diğer nedeni de klinik deney katılım koşullarında bir kriter olarak kullanılmasıdır. 

SMN 1 geninin bulunduğu ancak, SMN 2 geninin homozigot siliniminin bulunduğu bireylerde görünür 

bir fenotip sonucu bulunmamaktadır. SMA taşıyıcılarında tipik olarak gözlemlenen en az bir tam 

fonksiyonel SMN 1 geninin bulunması SMA hastalığından korunma açısından yeterlidir.  

Özellikle SMA Tip 1 tanısının iletişimi sürecinde, genetik danışmanlık verilmesi ailelerin psikolojik 

olarak desteklenmesi açısından önemlidir.   

 

2.2. Yönetim: Çokdisiplinli Yaklaşım30    

SMA hastalığının tedavisinde çokdisiplinli bir yaklaşımın takip edilmesi anahtar unsurdur. SMA farklı 

bakım konularını içeren ve farklı uzmanlıkları gerektiren kompleks bir rahatsızlıktır. Bu farklı konuların 

birlikte ele alınması gerektiğinden çokdisiplini bir yaklaşımın takip edilmesi önemlidir. Geçmişte 

aileler bütün değerlendirme ve doktor muayenelerini kendileri koordine etmek durumundaydılar. 

Günümüzde, tüm koordinasyonun bir doktor tarafından, mümkünse hastalık hakkında bilgi sahibi bir 

nörolog ve/ya çocuk nöroloğu tarafından koordine edilmesi önerilmektedir. Bu şekilde hastalığın 

ilerleyişine dair farklı konuların takip edilmesine ve gerektiği zaman ileriye yönelik tedavilerin 

sunulmasına olanak sağlanmış olur.  

 

Şekil 2 - Çokdisiplinli Yaklaşım 

 

2.3. Nöromusküler ve Muskoloskeletal31 Değerlendirme 

SMA’nın klinik değerlendirmelerinde odak noktası muskoloskeletal sistem ve ilgili işlev bozuklukları 

olan fiziksel değerlendirmeler kullanılır.  Fiziksel değerlendirme alternatiflerinden hangisinin 

 
30 Orijinal dokümanda ifade “Multidisciplinary Approach” olarak yer almaktadır.  
31 İfade “kas ve iskelet sistemine dair” olarak çevrilebilir.   
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kullanılacağına karar verilirken, tercih edilecek değerlendirme yönteminin hastalığın seviyesinin 

doğru bir şekilde yansıtması gerekliliği göz önünde bulundurulmaldır. 

Güç ve eklem hareket açıklığına32 dair farklı değerlendirme yöntemleri, ilgili hareket işlev ölçütleri ve 

günlük aktiviteleri yansıtan hareketlere dair zaman testleri bu değerlendirmelerin içerisinde yer 

almalıdır.  

Değerlendirmeler, aksini gerektiren özel durumlar söz konusu olmadığı müddetçe, rutin olarak 

eğitimli uzmanlar tarafından her 6 ayda bir tekrar edilmelidir. 

Bu konuların düzenli olarak takip edilmesi zamanla yaşanabilecek değişimlerin takip edilmesine 

olanak sağlayarak, müdahele gerektiren alanların tespit edilmesine imkan tanır. Bununla birlikte 

yapılan bu değerlendirmeler, bireysel sonuçların geçmiş dönemde yapılan çalışmalarda elde edilen 

vakalar ile kıyaslanmasına da olanak tanır.    

 

2.4. Rehabilitasyon 

Düzenli olarak fizik tedavi33 seanslarının yapılması gibi proaktif yaklaşımların hastalığın ilerleyişini 

olumlu yönde etkileyebileceğini gösteren bulguların sayısı artmaktadır. Oturabilen ve yürüyebilen 

hastalar üzerinde yapılan yakın zamanlı 12 aylık bir çalışmada fonksiyonel değişikliklerin, eklem 

kontraktürü34 oluşan, çok kilo almış veya ani skolyoz35 gelişimi göstermiş hastaların dışında, minimum 

seviyede kaldığı gözlemlenmiştir. Diğer çalışmalar da korse36 ve ortez37 kullanımının ve düzenli 

egzersiz yapmanın faydalarını ortaya koymuştur.  

 

2.4.1. Oturamayanlar 

Oturamayan bireylerde rehabilitasyonun birincil amacı işlev bozukluklarının en aza indirilmesi, farklı 

pozisyonlandırmalara toleransın arttırılması ve yapılan heraketlerden en büyük faydanın elde 

edilmesi olmalıdır.   

2.4.1.1. Esnetme & Germe38  

Aktif-destekleyici ve/ya pasif teknikler; destekli bir şekilde ayakta ve/ya sırtüstü durmak, ayakta 

durma sehpaları, seri alçılama, ortez ve sabitleyiciler39 gibi araç ve yöntemlerin kullanımı 

esnetme&germe başlığı kapsamında değerlendirilir. Göğüs korselerinin kullanımı dengeli bir duruşun 

ve üst gövde fonksiyonlarının teşvik edilmesi açısından önerilmektedir. Boyun korseleri, özellikle dik 

durumda iken, soluk alamama riskini en aza indirmek adına kafa desteği sağlaması için – kafa 

kontrolü tam olarak gelişmeyebileceğinden – kullanılır.  

Üst ve alt uzuv ortezleri fonksiyonun teşvik edilmesi ve hareket açıklığını40 genişletmek için kullanılır.  

 
32 İfade “range of joint motion” olarak orijinal dokümanda yer almaktadır.  
33 İfade orijinal dokümanda “physical therapy – pt” olarak yer almaktadır.  
34 Orijinal ifade “contracture” şeklindedir. Kontraktür, kas, tendon, bağ veya derinin sabit bir şekilde kasılmasıdır. Kontraktür ilişkili vücut 
bölümünün normal hareketini engeller. 
35 Skolyoz, çoğunlukla göğüs (thoracic) ve/veya bel (lumbar) bölgelerinde yan taraflara doğru gelişebilen omurga eğriliğine denir.  
36 İfade dokümanın orjinalinde “brace” olarak yer almaktadır. İfade, özellikle vücudun zayıf veya yaralı bir kısmına destek vermek için takılan 
cihazları kastetmek amaçlı kullanılmaktadır. Bu dokümanın genelinde ifadenin Türkçe karşılığı olarak korse kelimesi kullanılmıştır.  
37 Ortez, işlevini kısmen veya tamamen kaybetmiş uzuvların performansını arttırmak ve daha fazla kullanılabilir hale getirmek amacıyla 
vücuda takılan yardımcı cihazlardır. 
38 Orijinal ifade “stretching” şeklindedir. 
39 Orijinal ifade “splint” şeklindedir. 
40 Orijinal ifade “range of motion” şeklindedir. 



 

2.4.1.2. Pozisyonlandırma 

Oturma sistemleri ve duruş korseleri silindir tipi yastıkların bulunduğu sırtüstü pozisyonlandırma 

araçlarını, puf minderleri ve kalıp yastıkları içermelidir. Kişiye özel kalıpları hazırlanmış tekerlekli 

sandalye oturma sistemleri ve yine kişiye özel hazırlanmış uyku sistemlerinin kullanımı 

önerilmektedir.  

Mobiliteyi teşvik etmek için bebek ve çocuk arabalarının ve arkaya ve yana yatma özelliği olan 

ayarlanabilir oturma sistemlerinin olduğu akülü tekerlekli sandalyelerin kullanımı önerilmektedir.   

2.4.1.3. Mobilite ve Egzersiz 

Hareketi desteklemek amacıyla yardımcı teknolojiler ve ayarlanabilir ekipmanlar önerilmektedir. 

İletişimi geliştirmek için göz takibi yapan cihazlar önerilmektedir. Oturamayan hastaların bazıları 

seans süresince sürekli denetim altında kalmaları ve düzgün boyun ve baş desteği kullanmaları 

kaydıyla, suda yapılan terapilere41 güvenle katılım gösterebilirler.   

2.4.1.4. Göğüs Fizyoterapisi 

Hastalığın değerlendirilmesi ve yönetimi için göğüs fizyoterapisi önemli bir unsurdur. Göğüs 

fizyoterapisi, özellikle hava yollarının temizlenmesi ve hastalık dönemlerinde ya da operasyon öncesi 

dönemlerde koruma amaçlı solunum yönetimi sağlaması açısından önemlidir. Vurarak masaj 

yapma42, titreşim43 ve pozisyonlandırma gibi manuel terapiler postural drenajı44 desteklemek için 

önerilmektedir. 

 

2.4.2. Oturabilenler 

Oturabilen hastalarda rehabilitasyonun temel amaçları kas kontraktürlerinin ve skolyozun 

engellenmesi ve hareket kabiliyetlerinin korunması ve artırılmasıdır. 

2.4.2.1. Esnetme & Germe  

Esneme yöntemleri içerisinde manuel olarak yapılabilecekler teknikler ile birlikte ortez, korse, atel, 

aktif-destekli esneme, destekli ayakta durma & ayakta durma sehpası kullanımı ve seri alçılama gibi 

pozisyonlandırma teknikleri de bulunmaktadır. Esneme yöntemleri bir fizik tedavi uzmanı veya 

ergoterapist tarafından yapılmalı ve/ya denetlenmelidir. Aileler ve bakıcılar günlük esneme 

aktiviteleri hakkında bilgilendirilmelidir.  

Etkin bir esneme seansının süresi hastanın spesifik ihtiyaçlarına, eklemlerin durumuna ve 

rehabilitasyonun amaçlarına göre belirlenmelidir.  

2.4.2.2. Pozisyonlandırma 

Hareketin ve duruşun desteklenmesi için tüm vücut korseleri45 önerilmektedir. Boyun korseleri 

genellikle güvenlik ve ulaşım amaçlı kullanılmaktadır. Statik, dinamik ve fonksiyonel ortezler 

pozisyonlandırma, ayakta durma ve imkan olduğunda destekli yürüme için kullanılır.  

 
41 Orijinal ifade “aqua therapy” şeklindedir. 
42 Orijinal ifade “percussion” şeklindedir. 
43 Orijinal ifade “vibration” şeklindedir. 
44 Orijinal ifade “postural drainage” şeklindedir. Postural drenaj, yerçekimi kullanılarak akciğer salgılarının çekilmesi işlemine denir. 
45 Orijinal ifade “thoraco-lumbar sacral orthoses” şeklindedir. 



 

Ayakta destekli durmak, alt uzuvların esnemesi amacıyla yapılabileceği gibi aynı zamanda vücut 

fonksiyonlarının ve kemik sağlığının desteklenmesi, dik duruşun sağlanması ve omurga ve gövde 

duruşunun iyileştirilmesi konularında da fayda sağlar.  

 Değerlendirme Müdahele Bakımda Göz Önünde Bulundurulması Gerekenler 

Oturamayanlar Vücut duruş kontrolü 
Skolyoz 
Kalça Çıkığı 
Oturma Toleransı 
Göğüs Deformiteleri 
 
 
 
Kontraktürler (Kasılmalar, 
Hareket Açıklığı, Açıların 
Ölçümü) 
 
 
 
 
 
 
 
Kas Zayıflığı (Yerçekimine 
karşı yapılan hareketler) 
Fonksiyonel ölçekler (CHOP 
INTEND) 
Hareket Gelişimi (HINE) 

Pozisyonlandırma ve Destekleme 
Oturma sistemlerinin günlük kullanımı, duruş ve 
pozisyonlandırma destekleri, göğüs destekleri ve başın 
desteklenmesi için boyun destekleri 
Durağan/stattik göğüs destekleri solunumu destekleyecek 
şekilde - karın tarafının kesilmesi gibi - modifiye edilmiş 
olmalı 
 
Esneme / Germe 
Esneme ve hareket açıklığının geliştirmek için alt ve üst uzuv 
ortezlerinin günlük kullanımı 
Pozisyonlandırma ve esneme için statik ortezler, diz 
sabitleyicileri ve el destekleyicileri (atel vb) önerilmektedir.  
AFO’lar ve KAFO’lar esneme ve pozisyonlandırma için 
kullanılabilir. TLSO’lar (tüm vücut kortezleri) 
pozisyonlandırma için kullanılır.  
Destekli ayakta tutma.   
 
Fonksiyonu ve Mobiliteyi Geliştir 
Oturma ve mobilite sistemlerinin kullanımı 
Üst ekstremite fonksiyonunun desteklenmesi için mobil kol 
desteklerinin kullanımı 
 

Ortezlerin etkin olabilmesi için 60 dakikadan fazla ve geceleri 
kullanılması gerekmektedir.  
Etkin esneme ve hareket açıklığı için gerekli olan seans süresi 
ilgili hastanın ihtiyaçları, eklemleri ve rehabilitasyon 
amaçlarına göre belirlenmelidir. 
 
 
 
Esneme ve hareket açıklığı için için en az haftada 3-5 kere 
çalışılmalıdır.  
Destek araçlarının etkin olabilmesi için haftada en az 5 kere 
kullanılması gerekmektedir.  
 
 
 
 
 
 
Düğmeli oyuncaklar, hafif ağırlıktaki bebek çıngırakları, 
Banyo ekipmanları, ayarlamalı yataklar, üst ekstremite 
destek cihazları ve küçük yük asansörleri 
Çevre kontrolü ve bilgisayarlar ve iletişim için göz takip edici 
cihazlar  
Düz yatırılma ve eğimli pozisyona alabilme imkanı olan 
bebek / çocuk arabaları, ayarlanabilir oturma sistemleri olan 
elektrikli tekerlekli sandalyeler 

Oturabilenler Vücut duruş kontrolü 
Ayak ve Göğüs 
Deformiteleri 
Skolyoz ve Leğen Kemiği 
Eğriliği 
Kalça Çıkığı 
 
Kontraktürler (Kasılmalar, 
Hareket Açıklığı, Açıların 
Ölçümü) 
 
 
 
 
 
 
 
Fonksiyonel ölçekler 
(HFMSE, RULM, MFM) 
Kas Zayıflığı (Güç Testleri) 
 

Pozisyonlandırma ve Destekleme 
Duruşun desteklenmesi ve hareketin geliştirilmesi için göğüs 
desteği önerilmektedir.  
Başın desteklenmesi anlamında güvenlik açısından ve ulaşım 
esnasında boyun desteği önerilmektedir.  
 
 
Esneme / Germe 
Hareket açıklığının geliştirmek için alt ve üst uzuv 
ortezlerinin kullanımı 
Kas kasılmaları riskinin olduğu kalça, diz, ayak bileği, el bileği 
ve el için düzenli esneme 
Diz sabitleyicileri, KAFO’lar ve AFO’lar pozisyonlandırma ve 
ayakta tutma için önerilmektedir. İki taraflı yürüyüş ortezleri 
(RGO’lar) ve KAFO’lar destekli yürüyüş için kullanılabilir. 
TLSO’lar ve el destekleri pozisyonlandırma için kullanılır.   
 
Fonksiyonu ve Mobiliteyi Geliştir 
Oturma ve mobilite sistemlerinin kullanımı 
Destekli yürüyüş için yürüme alıştırma (gait training) ve 
mobilite araçlarının kullanımı 
Üst ekstremite fonksiyonu için mobil kol destekleri 
 
 

Ortezlerin etkin olabilmesi için 60 dakikadan fazla ve geceleri 
kullanımlası gerekmektedir.  
Destek araçlarının etkin olabilmesi için haftada en az 5 kere 
kullanılması gerekmektedir.  
 
 
 
Esneme ve hareket açıklığı için için en az haftada 3-5 kere 
çalışılmalıdır.  
Esneme yaparken veya eklem hareketi sağlarken eklem 
segmentlerinin tedavi süresince hizalı olmasına dikkat 
edilmeli. 
Destekli ayakta durma 60 dakikaya kadar olmalı ve en az 
haftada 3-5 kere, optimal olarak da 5-7 kere olması 
gerekmektedir.  
 
 
Egzersizler fonksiyon, güç, hareket açıklığı, dayanıklılık, 
günlük yaşam aktiviteleri, hayata katılım ve denge üzerinde 
etkisi olaiblir. 
Yüzme, ata binme ve tekerlikli sandalye sporları 
önerilmektedir.  
Tüm oturabilen hastalar kişiye özel duruş desteği ve oturma 
sistemi sunan elektrikli tekerlikli sandalye sahibi olmalıdırlar 
Bazen zayıf olan hastalarda oturak yükseltici, döndürücü, 
eğici opsiyonu gerekli olmaktadır. 
Daha güçlü olan hastalarda hafif manuel tekerlekli 
sandalyeler veya elektrik destekli tekerlikli sandalyeler 
hastanın hareket etmesi için ideal olmaktadır. 

Yürüyebilenler Mobilite 
Zaman Testleri 
Dayanıklılık Ölçümleri 
6 Dakika Yürüme Testi 
Düşmeler 
Fonksiyonel ölçekler 
(HFMSE, RULM) 
Kas Zayıflığı (Güç Testleri) 
 
Kontraktürler (Kasılmalar, 
Hareket Açıklığı, Açıların 
Ölçümü) 
 
Vücut duruş kontrolü 
Skolyoz  
Kalça Çıkığı 
 
 

Fonksiyonu ve Mobiliteyi Geliştir 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esneme / Germe 
 
 
 
Pozisyonlandırma ve Destekleme 
 

Yürüyebilen hastalar için aerobik ve genel kondisyon 
egzersizleri önerilmektedir. Seçenek olarak; yüzme, yürüme, 
bisiklet, yoga, ata binme, kürek, eliptik / cross trainer’lar 
kullanılabilir. 
Egzersiz programı SMA alannda bilgisi bulunan bir fizik tedavi 
uzmanı veya ergoterapist tarafından tasarlanmalı ve takip 
edilmelidir.  
Aerobik egzersizler için en ideal süre en az 30 dakikadır.  
 
Haftada en az 2-3 kere, ideal olarak 3-5 kere yapılmalıdır 
Aktif desteği esneme ve belirli ihtiyaçlar için kullanılan 
ortezlerin kullanımı ile esnekliğin korunması 
 
Denge egzersizleri önerilmektedir.  
Duruş pozisyonlandırması ve hareketler için ayak bileği ve 
dizlerde olmak üzere alt uzuv ortezleri kullanılır. Oturma 
esnasında duruşu geliştirmek için göğüs ortezleri 
kullanılabilir. 

Tablo 1 - Rehabilitasyon Değerlendirmesi ve Müdahale 



 

2.4.2.3. Mobilite ve Egzersiz 

Oturabilen tüm hastalar kişiye özgü oturma sistemleri ve duruş desteği sağlayabilen akülü tekerlekli 

sandalyelere sahip olmalıdırlar. Hasta 2 yaşına gelmeden önce akülü tekerlekli sandalye mobilitesi 

için değerlendirmeler yapılabilir. Hafif manuel tekerlekli sandalyeler veya akülü tekerlekli sandalyeler 

kişinin kendi hareketini teşvik edebilmesi için idealdir.  

Hareketlilik, güç, hareket açıklığı, dayanıklılık, denge, günlük aktivite, okula katılım, sosyal aktivite ve 

iş yaşamının korunması ve desteklenmesi gibi faydaları olduğu için kas aktivasyonunu sağlayacak 

egzersiz programları ve aktiviteler teşvik edilmelidir. Oturabilen hastalar için önerilen egzersizler; su 

terapisi, konsentrik ve eksantrik46 egzersizler ve aerobik ve genel kondisyona yönelik, dirence karşı 

veya dirençsiz ortamda yapılan egzersizleri içerir.  

2.4.2.4. Göğüs Fizyoterapisi 

Göğüs fizyoterapisinin oturamayan hastalarda olduğu gibi, zayıf tip 2 hastalarında da operasyon 

öncesinde veya hastalık süresince koruma amaçlı yapılması tedavinin önemli bir unsurudur. 

Oturamayan hastalar için belirtilen manuel teknikler oturabilen hastalar için de geçerlidir.  

 

2.4.3. Yürüyebilenler 

Yürüyebilen hastalar için rehabilitasyonun temel amaçları, hareketliliği teşvik edip yeniden 

kazandırmak ve korumak, mobiliteyi artırmak ve uygun eklem hareket genişliği kazandırmak, denge 

ve dayanıklılığı geliştirmektir.  

2.4.3.1. Egzersiz & Aktivite Programları 

Oturabilen hastalar için sunulan önerilerin bir çoğu yürüyebilen hastalar için de geçerlidir. Ek olarak 

dinamik ve statik formda olan bazı denge egzersizleri programa dahil edilmelidir.  

2.4.3.2. Esnetme & Germe  ve Hareket Genişliği  

Pasif esnetme ve aktif destekli teknikler esnetme ve hareket genişliği yöntemlerinin arasında 

olmalıdır. Alt uzuv ortezleri genellikle diz ve ayak bileğinde esnekliğin, duruş pozisyonun ve 

fonksiyonun korunumu için kullanılmaktadır. Yürüyebilme / ayakta durabilme yeteneğini olumsuz 

yönde etkileyebildiğinden ve etkin kompensatuar stratejilerini limitleyebildiğinden göğüs ortezlerinin 

kullanımı genellikle bu hastalar için önerilmemektedir, ancak oturma pozisyonundaki duruşu 

destekleyeceği için ihtiyaç olması durumunda kullanılabilir.   

2.4.3.3. Mobilite 

Dayanıklılığın sınırlı olduğu vakalarda, ağırlık açısından hafif olan manuel tekerlekli sandalyelerin ve 

güç destekli sandalyelerin kullanımı fonksiyonel bağımsızlığı sağlaması açısından önerilmektedir. 

Benzer bir şekilde, uzun mesafelerde bağımsız hareket yeteneği sağlayabildiği için elektrikli ve/ya güç 

destekli tekerlekli sandalyeler ya da güç destekli scooterlar kullanılabilir.  

 

 

 
46 Orijinal ifade “concentric and eccentric” şeklindedir. Konsantrik kasılma, güç oluştururken kasların kısaldığı bir tür kas kasılmasıdır. 
Eksantrik kasılma ise bir kasın uzamasına neden olur.  



 

 

2.5. Ortopedik Yönetim 

2.5.1. Omurga Deformitesi Yönetimi 

 

2.5.1.1. Oturamayanlar 

Solunum ve beslenme fonksiyonu sağlıklı olan vakalar haricinde, oturamayan hastalarda hayatta 

kalım oranları şimdiye kadar47 sınırlı olabildiğinden omurga tedavileri nadiren bu tip hastalarda bir 

konu olarak değerlendirilmiştir. Solunum fonksiyonuna olumsuz yönde etki etmemesi şartıyla, 

düzgün oturma pozisyonlarını destekleyecek sert korseler kullanılabilir. Hayatta kalım oranlarını 

arttıran ve hareketliliği sağlayan yeni terapilerin ve tedavilerin ortaya çıkışı bu tip hastalarda omurga 

sağlığı yönetimi ile ilgili senaryoların çok hızlı bir şekilde değişmesine sebep olmaktadır.  

 

2.5.1.2. Oturabilenler 

2.5.1.2.1. Değerlendirme 

SMA Tip 1 ve 2 hastalarının %60 ile %90’ında gözlenen ve ilk ortaya çıkışı genellikle erken çocuk 

dönemine denk gelen skolyoz, hastalarda hala çok yaygın bir durumdur. Kas zayıflığı ile ilgili omurga 

eğriliği çocukluk dönemi boyunca gelişmeye devam etmektedir. Belirli bir açıya kadar bu hastalarda 

kifoz48 da gelişmektedir.  

Klinik muayenelerin bir parçası olarak omurga kontrolü düzenli olarak gerçekleştirilmelidir. Bu 

hastalarda otururken veya ayakta durma pozisyonunda yapılan öne eğilme testlerinde kambur 

duruştan şüphelenildiği durumlarda, hastanın destek almadan, başka bir ifade ile bağımsız olmak 

kaydıyla, olabildiğince dik oturması sağlanarak (bağımsız oturabilen çocuklar oturarak, tip 3 olup 

ayakta durabilen çocuklar ayakta) koronal ve sagittal düzlemlerden ön, arka ve yanal omurga 

röntgenleri49 çekilir, omurga deformasyonu saptanmaya çalışılır ve varsa eğriliğin ölçümü yapılır.  20° 

derece açıdan daha büyük skolyozlar iskelet olgunluğu sağlanana kadar her 6 ayda 1, iskelet 

olgunluğu sağlandıktan sonra yılda 1 kere olmak üzere düzenli olarak takip edilmelidir. Özellikle 

henüz büyümesini tamamlamamış çocuklarda, güçsüz gövdeyi desteklemek ve 20° derece açıdan 

daha büyük skolyozların tedavisinde kullanmak üzere omurga ortezlerinin kullanımı genellikle 

savunulmaktadır. Bununla birlikte, hem sert hem de yumuşak ortezler tavsiye edildiği için ne tip bir 

omurga ortezi kullanılması gerektiği konusunda fikir birliği bulunmamaktadır.  

2.5.1.2.2. Cerrahi Müdahele 

Korse kullanımı omurganın deforme olmasını engellemez ve geçici bir çözümüdür. Sonuç olarak 

korseler, oturma pozisyonunda vucüt dengesini korumak, solunum fonksiyonlarını rahatlatmak ve 

genel yaşam kalitesini arttırmak için bozulmuş göğüs kafesi pozisyonunu yeniden pozisyonlandırmak 

için kullanılmaktadır. Cerrahi müdahele kararı, omurga eğikliğinin büyüklüğüne (Cobb açısı50 ≥50°) ve 

eğriliğin gelişim oranına (yıllık artış oranı ≥10°) bağlı olarak verilir. Solunum fonksiyonlarının 

zayıflaması, parasol kaburga deformitesi51, hiperkifoz, fonksiyonel mobilite, kalça eğikliği ve gövde 

 
47 Yazarların şimdiye kadar ki ifadesini kullanarak günümüzde kullanılan ilaç tedavilerinden önceki dönemi kast ettikleri düşünülmektedir.  
48 Orijinal ifade “kyphosis” şeklindedir. Kambur duruşu ifade etmektedir. Üst sırttaki omurganın deformite nedeniyle aşırı bir dış eğri 
şeklinde kamburlaşmasıdır.  
49 Orijinal ifade “anterior-posterior and lateral projection spine radiograph” şeklindedir.  
50 Üst uçtaki omurun (vertebra) üst kenarı ve alt uçtaki omurun alt kenarına paralel olarak uzatılan çizgiler arasındaki açı Cobb açısıdır. 
51 Orijinal ifade “parasol rib deformity” olarak geçmektedir. Parasol kaburga deformitesi, nispeten daha güçlü bir diyaframa karşı 
koyamayan zayıf interkostal kaslardan kaynaklanır. Bu uyumsuzluk, göğüs kafesinin içe doğru çökmesine, daralmış göğüs kafesine ve 



 

dengesi gibi diğer faktörler de cerrahi müdahele sürecinde göz önünde tutulması gereken 

etmenlerdir. Solunum fonksiyon testleri, cerrahi müdahele öncesinde risk değerlendirmelerinde ve 

cerrahi müdahele sonrasında solunum yönetimi değerlendirmelerinde göz önünde bulundurulmalıdır.  

 

 

Şekil 3- Omurga Deformitesi Yönetimi52 

 

Omurga deformitesinde cerrahi müdahalenin 4 yaşına kadar ertelenmesine dair görüş birliği 

bulunmaktadır.  

Henüz iskeleti olgunlaşmamış, 8-10 yaşından küçük olan genç hastalara yapılan müdahelelerde 

kullanılan aletlerde omurga deformitesini iyileştiren ve stabil hale getiren ve omurganın büyümesine 

olanak sağlayacak büyüme-dostu aletlerin kullanımı tercih edilmelidir. Son dönemlerde, manyetik 

olarak kontrol edilebilen büyüyen çubukların kullanımı, tekrar eden cerrahi müdahalenin 

engellenebilmesi için birbirini izleyen uzatım müdahalelerine gerek duyulduğu geleneksel büyüyen 

çubukların kullanımına alternatif olarak önerilmektedir. Uzman paneline katılan doktorlar arasında 8-

12 yaş arası çocuklarda takip edilecek cerrahi yaklaşımın ne olması gerektiğine dair görüşler iskelet 

olgunluğu ve kalan omurga gelişimi gibi klinik değişkenlere bağlı olacak şekilde farklılaşmaktadır. 

Neredeyse iskelet olarak olgunlaşmış 12 yaş ve üstü hastalarda, leğen kemiğinin skolyotik eğrinin bir 

parçası olup olmadığına bakılarak, leğen kemiğine uzatılacak veya uzatılmayacak şekilde, çift çubuk, 

çok segmentli yapılar kullanılarak posterior omurga füzyon53 ameliyatı yapılmalıdır. Spinal 

enstrümantasyon uygulanan hastalarda intratekal girişe nasıl uyum sağlanacağına dair yayınlanmış 

hiçbir çalışma bulunmamakla birlikte, yakın zamanda onaylanmış Nusinersen gibi kan beyin bariyerini 

geçemeyen antisens oligonükleotid gibi ilaçların uygulanması için gerekli olan intratekal erişimi 

sağlamak için orta hatta bulunan bir veya iki orta lomber seviyenin müdahele edilmemiş olması 

gerektiği konusunda fikir birliği vardır. Büyüme dostu enstrümantasyonun kesin posterior omurga 

füzyonuna dönüştürülmesine duruma göre karar verilmelidir.   

 
hipoplastik akciğerlere neden olur. Bir şemsiyenin kapanmasına benzer şekilde kaburgaların çökmesi gibi benzetimler deformiteyi anlatmak 
için kullanılmaktadır.  
52 VEPTR: “Vertical Expandable Prosthetic Titanium Rib”. Türkçeye “Dikey Genişletilebilir Protez Titanium Kaburga” olarak çevrilebilir. 
“Growing Rods” ve “Magnetic Bars” ifadesi sırasıyla Türkçeye “Büyüyen Rodlar” veya “Büyüyen Çubuklar” ve “Manyetik Çubuklar” şeklinde 
çevrilebilir.  
53 Orijinal ifade “definitive posterior spine fusion” olarak geçmektedir. Spinal füzyon, omurgadaki sorunları düzeltmek için kullanılan cerrahi 
bir prosedürdür. Esasen bir "kaynak" işlemidir. Temel fikir, iki veya daha fazla omurun tek ve katı bir kemiğe dönüşmesi için bir araya 
getirilmesidir. 

Omurganın Klinik Olarak 
Muayene Edilmesi

Omurga Röntgeni

Omurga Eğrililği 15° - 20°
dereceden büyük ise ortez 

kullanımı ve takip

Omurga Eğrililği 15° - 20°
dereceden küçük ise takip

Omurga Eğrililği 50°
dereceden büyük ise cerrahi 

müdaheleyi değerlendir

İskelet olgunluğu henüz oluşmayan 
hastalarda Growing Rods, VEPTR, 

magnetic bars* 

İskelet olgunluğu oluşan hastalarda 
Spinal Fusion*



 

2.5.1.2.3. Göğüs Deformitesi, Göğüs Yetmezliği ve Akciğer Sağlığı 

Zayıf gövde ve zayıf göğüs kası desteği ile ortaya çıkan skolyoz ve göğüs kafesi deformasyonu 

sonucunda SMA’lı çocuklarda göğüs yetmezliği görülme sıklığı yüksektir. Bu durum, parasol kaburga 

deformitesine katkıda bulunur. Geçmişe dönük yapılan çalışmalarda, kaburga veya omurga bazlı 

büyüme dostu enstrümantasyon sistemleri ile müdahele edilen hipotonik skolyozu olan çocuklarda 

yapılan tedavilerin kaburga deformitesinin iyileştirilmesinde veya göğüs hacminin arttırılmasında 

zayıf etkinlik gösterdiği saptanmıştır. Bu sebeple bu tedaviler önerilmemektedir.  

2.5.1.2.4. Kalça İnstabilitesi54  

SMA’lı hastalarda kalça instabilitesi sık görülmektedir.  Geçmiş dönemli yapılan bazı çalışmalar, 

müdahele edilen kalçaların yeniden çıkma veya yerinden oynama eğilimi gösterdiğini ve kalça 

patolojisinin55 nadiren acıya sebep olduğunu öne sürerek cerrahi müdahelere karşı olumsuz görüş 

bildirmişlerdir. Bununla birlikte bahsi geçen çalışmalar modern cerrahi tekniklerini yanıstmamış ve 

genç erişkin ve orta yaşlı hastaları değerlendirmemişlerdir. Tek ve çift taraflı kalça instabilitesi, sadece 

ciddi anlamda ağrısı olan hastalarda cerrahi olarak yönetilmelidir.  

2.5.1.2.5. Kontraktürler  

Azalmış hareket açıklığı, uzun süreli durağan pozisyonlanma, hareketsizlik ve kaslardaki karşıt 

kuvvetlerin dengesizliği gibi sebeplerden ötürü SMA hastalarında kontraktürlerin görülmesi olağandır. 

Fonskiyonel ve semptomatik olarak kontraktürler, SMA’lı hastalarda ağrıya ve fonksiyonun 

engellenmesine sebep olabilir. Eklem kontraktürlerinin korumacı yönetimi rehabilitasyon bölümünde 

değerlendirilmiştir. Üst ve alt uzuv kontraktürlerinin cerrahi tedavisi ağrıya veya fonksiyon 

bozukluğuna neden olduklarında düşünülmelidir.  

2.5.1.2.6. Kırık Yönetimi  

Kullanım azlığı, osteoporoz56 ve düşük D vitamini seviyesine bağlı olarak SMA Tip 1 ve Tip 2 hastası 

çocuklarda hassaslığa bağlı kırıklar yaygındır. Ayakta duramayan hastalar için genellikle alçı ile 

hareketsizleştirme57 önerilmekle birlikte, kas kaybı ve az kullanıma bağlı osteoporoza sebep 

olabilecek (4 haftadan uzun) uzun süreli alçı ile hareketsizleştirme yaklaşımından kaçınılmalıdır. Alt 

ekstremitelerinde uzun kemik kırıkları olan ayakta durabilen hastalar ve kalça kırığı olan ayakta 

duramayan hastalar, intramedüller çubuklar58 veya kırık köprüleme plakalarının59 kullanılarak elde 

edilen cerrahi stabilizasyondan genellikle fayda görmektedirler. Bu yöntemler kemik stabilitesininin 

yeniden sağlanmasını, ekstremitede erken hareket aralığına izin verilmesini ve hızlandırılmış kırık 

iyileşmesini desteklemektedir.  

 

 

 

 
54 Orijinal ifade “instability” şeklindedir. Türkçe metinlerde instabilite ifadesi ile de sıklıkla karşılaşıldığından “instabilite” ifadesi tercih 
edilmiştir. Bununla birlikte alternatif olarak dengesizlik, istikrarsızlık ve dayanıksızlık ifadeleri de kullanılabilir.  
55 Patoloji, hastalık çalışması ve bilimi kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuş hastalıklar bilimi anlamına gelen bir sözcüktür. Ayrıca belirli bir 
bozukluğun tipik özellikleriyle birlikte bütününe patoloji denenebilir.  
56 Aşırı kemik gözenekliliği, kemik erimesi gibi durumlari için kullanılan terim.  
57 Orijinal ifade “cast immobilization” olarak geçmektedir.  
58 Orjinal ifade “intramedullary rods” olarak geçmektedir. Intramedüller çivi, kilitleme çivisi veya Küntscher çivisi (proksimal ya da sital 
sabitleme olmadan) olarak da bilinen intramedüller çubuklardır. Bir kemiğin medüller boşluğuna konumlandırılan bir çubuktur.  
59 Orijinal ifade “bridging fracture plates” olarak geçmektedir. Bu yöntemde plaka ekstramedüller atel olarak kullanılır, plaka iki ana parçaya 
sabitlenir ve ara kırılma bölgesine dokunulmaz.   



 

2.6. Beslenme Yönetimi, Yutma ve Gastrointestinal Fonksiyon Bozukluğu 

 

Bu kapsamda değerlendirilen ana konular içerisinde yutma fonksiyon bozukluğu ve yutma zorluğu60, 

ağırlık kontrolü ve gastrointestinal fonksiyon bozukluğu yer almaktadır.   

Tüm SMA tipleri için büyümenin düzenli oalrak değerlendirilmesi önemlidir. Bununla birlikte sadece 

ağırlığın değil, bir beslenme uzmanı eşliğinde sıvı, makro besin, mikro besin61, kemik sağlığı için 

kalsiyum ve D vitamini alımı, uygun bir diyet eşliğinde takip edilmelidir. SMA’ya özel olarak 

hazırlanmış büyüme çizelgeleri henüz bulunmamaktadır. SMA hastalarında gözlemlenen değişmiş 

vücut komposizyonuna bağlı olarak, büyümenin takip edilmesinde standardize edilmiş büyüme 

çizelgelerinin tek başına kullanılması konusunda uzmanlar ayrışmaktadırlar. Bununla birlikte bu 

çizelgelerin kullanımı gelişimin takip edilmesinde faydalı olabilir. 

Tüm SMA tiplerinde, gastroözofageal reflü62 varlığı, kabızlık, bağırsak düzenleyici ajanların kullanımı, 

gecikmiş mide boşalması ve kusma gibi GI semptomları ile ilgili ayrıntıları sormak ve belgelemek 

önemlidir. 

Metabolik asidoz63, anormal yağ asidi metabolizması64, hiperlipidemi65, hiperglisemi66, hipoglisemi67 

ve kas mitokondri bozuklukları gibi metabolik anormalliklerin SMA hastalarında gözlemlendiğine dair 

bulgular son senelerde artış göstermektedir. SMA farelerinde glikoz metabolizmasının 

pertürbasyonu68 ve pankreasa bağlı gelişim69 gözlemlenmiştir. Devam eden süreçlerde bazı obez SMA 

hastalarında glikoz metabolizması anormallikleri ve pankrease bağlı farklılıklar70 doğrulanmıştır. 

 

2.6.1. Oturamayanlar 

2.6.1.1. Değerlendirme 

Oturamayan hastalarda göz önünde bulundurulması gereken en önemli fonskiyonlardan bir tanesi de 

güvenli yutkunmadır. Bulbar kasların fonksiyonlarının bozulması, aspirasyon71 ve akciğer 

enfeksiyonlarına sebep olabilir. Teşhisten kısa bir süre sonra tam modifiye baryum yutma floroskopi 

 
60 Orijinal ifade “dysphagia” olarak geçmektedir. Türkçe de genellikle disfaji terimi kullanılmaktadır. Bu dokümanda yutma güçlüğü ve disfaji 
aynı anlamda kullanılacaktır.  
61 Orijinal ifade “macronutrients” ve “micronutrients” olarak geçmektedir. Makro besinler, vücut fonksiyonlarını sürdürmek ve günlük 
yaşam aktivitelerini gerçekleştirmek için büyük miktarlarda ihtiyaç duyulan kalori veya enerji sağlayan besinlerdir. Üç geniş makro besin 
sınıfı vardır: proteinler, karbonhidratlar ve yağlar. Mikro besinler vücudun çok az miktarda ihtiyaç duyduğu vitamin ve minerallerdir. 
Bununla birlikte, vücudun sağlığı üzerindeki etkileri kritiktir ve herhangi birindeki eksiklik, ciddi ve hatta yaşamı tehdit eden durumlara 
neden olabilir. Vücudun normal büyüme ve gelişme için gerekli olan enzimleri, hormonları ve diğer maddeleri üretmesini sağlamak da dahil 
olmak üzere bir dizi işlevi yerine getirirler. 
62 Orijinal ifade “gastroesophageal reflux” olarak kullanılmıştır. Gastroözofageal reflü alınan gıdaların ve/veya mide asidinin yemek 
borusuna geri kaçması anlamında kullanılmaktadır.   
63 Orijinal ifade “metabolic acidosis” olarak kullanılmıştır. Metabolik asidoz; bikarbonat kaybı, artmış asit üretimi ve böbrek asit atılımının 
azalması ile ortaya çıkan durumu ifade etmek için kullanılan terim.  
64 Orijinal ifade “abnormal fatty acid metabolism” olarak kullanılmıştır. Vücudun yağ asidi metabolizmasının, yağ parçalanma 
mekanizmasının sağlıklı çalışmadığını ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Böyle bir rahatsızlığın olması durumunda vücut enerji için yağ 
kullanamaz.  
65 Orijinal ifade “hyperlipidemia” olarak geçmektedir. Hiperlipidemi genel olarak kandaki çeşitli yağların yükseldiğini ifade etmek için 
kullanılan bir terimdir. Kandaki yağ miktarındaki artışla karakterize olarak bu hastalık ortaya çıkmaktadır 
66 Orijinal ifade “hyperglycemia” olarak geçmektedir. Kan şekerinin yükselmesi anlamına gelmektedir. Hiperglisemide kan şekeri normal 
sınırların üzerine çıkar. 
67 Orijinal ifade “hypoglycemia” olarak geçmektedir. Düşük kan şekeri anlamında kullanılmaktadır.  
68 Orijinal ifade “pertubration” olarak geçmektedir. Bir dış etkinin sonucu olarak bir yapı veya işlevde bozulma veya değişiklik anlamında 

kullanılmıştır. 
69 Orijinal ifade “pancreatic development” olarak geçmektedir. 
70 Orijinal ifade “pancreatic differences” olarak geçmektedir. 
71 Orijinal ifade “aspiration” olarak geçmektedir. Türkçe’de aspirasyon olarak genellikle kullanılmaktadır. Nefes alma sırasında, mide içeriği 

gibi, yabancı maddelerin solunum sistemine çekilmesi anlamında kullanılmaktadır.  



 

çalışması72 önerilmektedir. İlk test sonuçlarının normal olması durumunda, beslenme zorluklarının 

erken tespiti için hastanın yakın takip edilmesi gerekmektedir. Bu durum, Nusinersen ile tedavi edilen 

ve Bulbar kas gücünde iyileşme gösteren hastalar için sınırlayıcı bir faktör olabilir.  

En iyi beslenme yönetimi ağırlığın ve uzunluğu uzun bir süre boyunca değerlendirilmesini ve diyet 

analizleri yapılmasını gerektirir. Tip 1 hastalarında, çiğneme kas güçsüzlüğü, yutma zorluğu ve 

solunum problemleri, kalori alımının azalması ve yetersiz beslenme gibi riskleri beraberinde 

getirebilir. Ek olarak, solunum için ortaya konan efor artışı enerji tüketimini ve kalori ihtiyacını 

arttıracağı için yetersiz beslenme riskini artırmaktadır.  

2.6.1.2. Müdahale 

Büyüme geriliği yaşanması veya başarısız yutma testi sonrasında, uzun dönemli gastronomi tüpü 

yerleştirilene kadar, kısa dönemli nazogastrik tüp73 veya nazojejunal tüp74 kullanımı önerilmektedir. 

Kesin bir fikir birliği bulunmamasına rağmen, bir çok uzman azalmış gastrointestinal motilite75, reflü 

ve solunum tedavilerine bağlı basınç artışı yüzünden gastrostomi tübü76 ile birlikte Nissen 

fundoplikasyonunun77 yapılmasını önermektedir.   

Takip edilmesi gereken diyet tipinin etkisine dair daha az fikir birliği bulunmaktadır. Temel formül 

olarak da bilinen bir diyet olan Amino Asit diyetinin kullanımı fikir birliğini bozmaktadır. Bununla 

birlikte uzmanlar diyet tipi ve uygulamasının bireysel toleransa dayalı olması gerektiği konusunda 

hem fikirdir. Gastrointestinal dismotilite ve kabızlık semptomlarını hafifletmek için yeterli miktarda 

sıvı alımının yanı sıra, bağırsak faaliyetlerini düzenleyici ajanların, probiyotiklerin ve motilite ilaçlarının 

kullanımı önerilmektedir.  

Oturamayan hastalarda, akut bakım esnasında metabolik asidoz, yağ asidi metabolizması 

anormallikleri ve hiper / hipogliseminin önlenmesi için uzun süreli açlıktan kaçınılması şiddetle 

önerilmektedir. Bölünmüş uzman görüşü, akut ataklar sırasında protein kaynağı içeren besinlerin 6 

saat içinde sağlanması gerektiği yönündedir. Hastalık sırasında yeterli miktarda su alınması ve 

elektrolit dengesinin korunması zorunludur.  

 

2.6.2. Oturabilenler 

2.6.2.1. Değerlendirme 

En iyi bakım için, beslenme değerlendirmelerinin küçük çocuklar için tanı sonrasında 3-6 ayda bir 

daha büyük çocuklari için ise yılda 1 kere olacak şekilde düzenli olarak yapılması önerilmektedir.  

Çiğneme güçlükleri ve yerken yorulma oturabilen hastalarda sıklıkla görülmektedir. Güvenli 

yutkunma ve aspirasyon riski endişe kaynağı olabilir. Beslenme sırasında oluşan tıkanma veya 

öksürme nöbetleri incelenmeli ve yutkunma çalışmaları ile takip edilmelidir.  

 
72 Orijinal ifade “full modified barium swallow fluoroscopic study” olarak geçmektedir. Aspirasyon olarak da bilinen yiyecek veya sıvının bir 

kişinin akciğerlerine girip girmediğini belirlemek için tasarlanmış floroskopik bir prosedürdür. Ağız ve boğazdaki anatomik yapıların çiğneme, 
içme ve yutma sırasında koordinasyonunun gözlemlenmesine olanak sağlar. Aynı zamanda aspirasyonunun nedenini de belirler.  
73 Orijinal ifade “nasogastric tube” olarak geçmektedir. Nazogastrik tüp uygulaması, plastik bir tüpün burun içinden, boğazdan geçerek, 

mideye inmesini içeren tıbbi bir süreçtir. Beslenme amaçlı kullanılabildiği gibi maddeleri mideden çıkarmak amaçlı da kullanılmaktadır.  
74 Orijinal ifade “nasojejunal tube” olarak geçmektedir. Nazojejunal (NJ) tüp, burna yerleştirilen, mideden geçen ve ince bağırsağın bir 
parçası olan jejunumda (jue-joo-num) biten ince, yumuşak bir tüptür. 
75 Gastrointestinal motilite mide ve bağırsak ile ilgili hareketlilik olarak ifade edilebilir. 
76 Gastrostomi, mideye beslenme amacı ile tüp yerleştirilmesi işlemidir. Bu tüpler farklı yöntemler ile yerleştirilebilir. Gastrostomi; kilo 
kaybı, kilo almama ve yutma güçlüğü gibi durumlarda yapılır. Geçici veya kalıcı olabilir.  
77 Orijinal ifade “Nissen fundoplication” olarak geçmektedir. Nissen fundoplikasyonu, mideyi yemek borusu etrafına sararak alt yemek 

borusu sfinkterinin (yemek borusu ile mide arasındaki kapakçık) işlevini eski haline getirmek için yapılan minimal invaziv bir prosedürdür. 



 

Beslenme değişiklikleri ve ergoterapi vasıtasıyla güvenli yutkanmanın sağlanması ve etkin yemek 

yeme becerisinin geliştirilmesi amacıyla beslenme değerlendirmelerinin yapılması önerilmektedir.  

Düzenli büyümenin sağlanabilmesi için uzun dönemli ağırlık, uzunluk ve vücut kompozisyon 

ölçümlerinin yapılması önerilmektedir.  

Fazla kilolu, oturabilen hastalar için obezite ve glikoz metabolizması anormalliğine ilişkin 

değerlendirmeler yapılabilir. Bazı uzmanlar, vücut kitle endeksi yüzde 25’lik dilimden daha büyük, 

oturabilen hastalar için obezite / fazla kiloluluk değerlendirmelerinin yapılmasını önermektedir.   

Sık görülem kabızlık durumları için sıvı ve lifli besin tüketimine ilişkin değerlendirmeler yapılması 

önerilmektedir.  

 Değerlendirme Müdahele Bakımda Göz Önünde Bulundurulması Gerkenler 

Oturamayanlar Teşhisten kısa bir süre 
sonra ve disfajiyi 
düşündüren klinik belirtiler 
gözlemlendiğinde (zayıf 
emme, yorgunluk, nemli 
ses, pnömoniler) video 
Floroskopik Yutma 
Çalışması  
Beslenme rejiminin ve gıda 
kayıtlarının analizi 
Antropometri 
Akut bakım izleme 
25 Hidroksi – D Vitamini 
laboratuvar analizleri 
Vücut kompozisyonu ve 
Kemik yoğunluğu analizleri 
Kabızlık 
 

Yutma çalışması geçilirse, beslenme tedavisi / modifikasyonu 
için uzmana sevk düşünülür. 
Yutma çalışmasının başarısızlık ile sonuçlanması veya 
büyüme başarısızlığı durumunda, proaktif bakım için 
nazojejunal tüpün kullanımı, Nissen fundoplikasyonu ile bir 
Mide tüpü yerleştirilene kadar düşünülmelidir. 
Uzman eşliğinde kalori, sıvı, makro besin, mikro besin alımı 
ve zamanlamaları ayarlanmalıdır. Beslenme laboratuarları 
düşünülebilir.  
Akut bakım sırasında açlık süresi 6 saatten az olmalıdır.  
Hastalık sırasında yeterli sıvı alımı sağlanmalı, elektrolit 
seviyeleri izlenmeli ve gerektiğinde düzeltilmelidir. 
Hipo/hiperglisemiyi düzeltmek için glikoz seviyeleri izlenmeli 
Kemik sağlığı için yeterli kalsiyum ve D vitamini alınmalı 
Yeterli sıvı alımı ve bağırsak düzenleme ilaçlarının kullanımı. 

Büyümeye göre uygun kalori ihtiyaçlarının belirlenmesi 
Standartlaştırılmış büyüme çizelgeleri, büyüme eğilimlerini 
izlemek için iyi bir araçtır, ancak uygun büyümeyi 
değerlendirmek için diğer vücut kompozisyonu ölçüm 
araçlarıyla birlikte kullanılmalıdır. 
En iyi bakım için, daha küçük çocuklar için her 3-6 ayda bir ve 
daha büyük çocuklar / yetişkinler için yılda bir kere 
diyetisyen tarafından değerlendirilme yapılmalıdır. 
Özel diyet uygulayanlar için değerlendirme yapılması 
özellikle önemlidir. 
 

Oturabilenler Disfaji / aspirasyon / 
beslenmede zorluk 
semptomlarının 
değerlendirilmesi  
Disfajiyi düşündüren klinik 
belirtiler varsa video 
Floroskopik Yutma 
Çalışması 
Beslenme rejiminin ve gıda 
kayıtlarının analizi 
Antropometri 
Beslenme laboratuarları 
Akut bakım izleme 
Glikoz metabolizması 
laboratuvarları 
25 Hidroksi – D Vitamini 
laboratuvar analizleri 
Vücut kompozisyonu ve 
Kemik yoğunluğu analizleri 
Kabızlık 

Yutma fonksiyonu güvenli ise, beslenme tedavisi / 
modifikasyonu için uzmana başvurulması. 
Başarısız yutma varsa veya müdahaleler yeterli değilse, uzun 
süreli bir Gastrik besleme tüpünün yerleştirilmesinden önce 
belirtildiği gibi nazobeslenme tüpü yerleştirilmeli. 
Büyüme başarısızlığı için ek beslenme ürünlerin sağlanması. 
Besin değeri yüksek gıdalar ile kalorileri artırmak için 
diyetisyene yönlendirme. 
Kalori, sıvı, makro besin ve mikro besin alımını büyüme ve 
alım miktarına göre ayarlanması. 
Fazla kilolu bireylerde kalori alımını sınırlayan ve besin 
alımını en üst düzeye çıkaran diyetlerin tercihi 
Akut bakım sırasında açlık süresinin en aza indirilmesi. Uygun 
aç kalma süresi, önceki beslenme durumuna ve akut olayın 
doğasına bağlıdır. 
Hastalık sırasında yeterli sıvı alımının sağlanması. Elektrolit 
seviyelerini izlenmesi ve gerektiği şekilde düzeltilmesi. 
Hipo / hiperglisemiyi düzeltmek için glikoz seviyelerinin 
takibi 
Artmış vücut yağı veya diğer prediyabetik semptomları olan 
kişiler için endikedir. 
Yeterli kalsiyum, D vitamini alımını. 
Mide hareketliliğini artırmak ve kabızlığı azaltmak için lif 
bakımından zengin diyetler önerilir. Artan lif alımıyla yeterli 
sıvıya ihtiyaç vardır. Bağırsak düzenleme ilaçları endike 
olabilir 

En azından, teşhisten kısa bir süre sonra ve yetersiz / aşırı 
beslenme endişeleri olan hastalar için diyetisyen tarafından 
değerlendirme yapılması önerilir. 
En iyi bakım için, daha küçük çocuklar için her 3-6 ayda bir ve 
daha büyük çocuklar / yetişkinler için yılda bir diyetisyen 
tarafından değerlendirme yapılması önerilir. 
Özel diyet uygulayanlar için değerlendirme yapılması 
özellikle önemlidir. 
 

Yürüyebilenler Aşırı / yetersiz beslenme 
endişeleri için diyetisyenle 
görüşülmesi 
Hastanın zayıf veya fazla 
kilolu olması durumunda 
beslenme analizi / izleme  
Antropometri (boy, ağırlık, 
OFC). 
Glikoz metabolizması 
laboratuvarları 
25 Hidroksi-D vitamini 
laboratuvarı 
 

Hareketsiz sağlıklı bir birey için yapılmış yönergelere dayalı 
olarak makro / mikro besin alımlarının sağlanması. 
Obeziteyi önlemek için kalori alımının sınırlanması. 
Akut bakım sırasında açlık süresinin en aza indirilmesi 
Artmış vücut yağı veya diğer prediyabetik semptomları olan 
kişiler için endikedir 
Gerekirse kemik sağlığı için yeterli kalsiyum, D vitamini 
alımının sağlanması 

 

 

Tablo 2 - Rehabilitasyon Değerlendirmesi ve Müdahale 



 

2.6.2.2. Müdahale 

Yapılan çalışmalarda oturabilen hastaların %37’sinde büyüme geriliği ve müdahale ihtiyacı 

gözlemlenmiştir. Oturabilen hastalarda beslenme tüpleri daha ziyade bir beslenme desteği aracı 

olarak sıklıkla kullanılmaktadır. Beslenme tüplerinin kullanımına ve GI cerrahi müdahalelere dair 

öneriler, SMA’lı hastaların bireysel durumlarına göre değişkenlik göstermektedir. 

Kas güçsüzlüğü ve vücut komposizyonun değişmesine bağlı olarak fiziksel aktivitedeki azalma, 

oturabilen hastaları büyüdükçe fazla kilolu / obez olma riskiyle karşı karşıya bırakabilir. Fazla kilolu 

olmaya dair kaygılar, hareketliliğin azalması ve metabolik sendromların da dahil olduğu ilgili ek 

hastalıklara dair riskleri içerir. 

Oturabilen hastalarda diyet değişkenlik gösterir. Kalori değeri hesaplamaları ve protein, yağ ve 

karbonhidrat değerlerine ilişkin tahmini hesaplamalar ilk olarak standardize edilmiş yaygın 

denklemler kullanılarak yapılır ve sonrasında laboratuar ölçümleri ve bireysel gelişim dikkate alınarak 

gözden geçirilir. Amino asit diyetinin kullanımı konusunda fikir birliği bulunmamaktadır. SMA’lı 

hastalarda doğal proteinler yerine sentetik amino asitlerin kullanımını destekler nitelikte bir veri 

bulunmamaktadır.  

Uzmanlar, deneyimlerine ve vaka çalışmalarına dayanarak akut durumlarda açlık sürelerinin 

kısıtlanmasını ve elektrolit ve sıvıların belirtildiği gibi izlenmesini önermektedir.  

Kabızlığın ciddiyetine bağlı olarak lifli besin tüketimi, probiyotik kullanımı ve bağırsak düzenleyici 

ajanlar kullanılabilir.   

 

2.6.3. Yürüyebilenler 

Yürüyebilen hasta populasyonunda yutkunma fonksiyon bozukluğu ve beslenme zorlukları nadiren 

görülür. Bir problem olması durumunda beslenme ile ilgili değerlendirmelerin yapılması önerilir. 

Yürüyebilen SMA hastalarında beslenme ile ilgili en büyük kaygı, hareketliliği düşürebileceği ve 

metabolik sendrom, yüksek kan basıncı ve diyabet gibi ek hastalıklara sebep olabileceği düşüncesiyle 

obezitedir.  

2.6.4. Kemik Sağlığı 

SMN'nin osteoklast78 uyarıcı faktör ile etkileşime giren kemik metabolizmasında özel bir role sahip 

olduğu kabul edilmiştir. Bu nedenle, SMA hastalarındaki yüksek osteopeni79 ve kırık insidansı80 basit 

bir şekilde kaç güçsüzlüğüne ve egzersiz eksikliğine atfedilmez. Yıllık bazda yapılmak üzere SMA 

hastalarında kemik yoğunluğunu izlemek için periyodik Çift Enerjili X-Işını Absorpsiyometri Analizi81 

(DEXA) yapılması önerilmektedir. Uzmanlar arasında, kandaki D vitamini seviyesinin kontrolünün en 

az yılda bir kere yapılması ve D vitamini eksikliği gözlenmesi veya düşük kemik yoğunluğunun 

saptanması durumunda D vitamini desteğinin verilmesi konusunda fikir birliği bulunmaktadır. Sık kırık 

olması durumunda, biofosfonatların kullanımı gözden geçirilebilir.  

 
78 Orijinal ifade “osteoclast stimulatory factor” olarak geçmektedir. Osteoklast kemik dokusunu parçalayan bir kemik dokusudur. Bu 

fonksiyon, vertebral (omurla ilgili) iskeletin kemiklerinin bakımı, onarımı ve yeniden şekillenmesinde kritiktir.  
79 Düşük kemik yoğunluğu olarak ifade edilebilir.  
80 İnsidans, insidans hızı veya insidans oranı, belirli bir nüfusta belirli bir zaman dilimi içerisinde belirli bir hastalık veya hastalıkların yeni 
olgularının sayısını ifade eder 
81 Orijinal ifade “Dual Energy X-Ray Absorptiometry Analysis – DEXA” olarak geçmektedir. Çift enerjili X-ışını absorpsiyometrisi (DEXA), 

kemik yoğunluğunu ölçen bir testtir. DEXA taraması, farklı kemiklerin resimlerini çekmek için az miktarda radyasyon kullanan bir röntgen 
taramasıdır. Bu resimler omurga, kalça ve ön koldaki kemiklerin yoğunluğunu ölçmek için kullanılır. 



 

3. Sonuç 

 

Bu ilk bölümde rapor edilen öneriler, SMA’nın standart bakımında göz önünde bulundurulması 

gereken konular hakkında genel bir bakış sunmaktadır. Bu makale, tedavinin farklı yönlerinin 

koordinasyonunun aile ile birlikte bir nörolog / çocuk nöroloüğu tarafında koordine edilmesinin ve 

çokdisiplinli bir yaklaşımın önemini vurgulamaktadır.  

Bakımın dahil olduğu tüm yönlerde öneriler oluşturulurken, genellikle yeterli sayıda yayınlanmış kanıt 

/ bulgu olmaması sebebiyle, değerlendirme ve müdahalelere dair fikir birliğinin sınıflandırılması için 

Delphi yönteminden faydalanılmıştır. Çalışma grupları, optimal bakım koşullarını belirlemekle birlikte, 

kaynak açısından ksıtlı olan ülke ve merkezlerde bazı uygulamaların kolay olamayabileceği 

düşüncesiyle, ailelerin herhangi bir nöromüsküler merkezde bulabileceği asgari bakım koşullarını 

oluşturacak öneri ve değerlendirmelere çalışmada yer vermek için çaba sarf etmiştir.  

İki bölümden oluşan yazının ikinci kısmı, akciğer ve akut bakım, diğer organların katılımı, ilaçlar ve etik 

sorunlar gibi diğer bakım yönlerine odaklanacaktır. 
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