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Özet:  

Bu doküman, 2007 senesinde yayınlanan Spinal Müsküler Atrofi için standart bakım önerilerini 

günceller nitelikteki iki bölümlü dokümanın ikinci kısmıdır. Bu bölüm içerisinde, solunum yönetimi ve 

akut bakım konularındaki güncel öneriler ve şiddetli spinal musküler atrofi formlarında diğer organ 

tutulumu ve ilaçların rolü gibi son birkaç yılda ortaya çıkan konular ele alınmaktadır. Etik konular ve 

destekleyici tedaviye karşı palyatif tedavi seçimine dair açıklamalar da bu doküman içerisinde 

bulunmaktadır. Son klinik çalışmalar ve ticari olarak temin edilebilen tedavilerin hastalığın sağkalımını 

ve doğal seyrini muhtemelen değiştireceği göz önünde bulundurulduğunda, doküman içerisinde yer 

alan öneriler giderek daha önemli hale gelmektedir.   

 

 

 

 

 



 

1. Giriş:  

 

Bu doküman, 2007 senesinde yayınlanan Spinal Müsküler Atrofi için standart bakım önerilerini 

günceller nitelikteki iki bölümlü dokümanın ikinci kısmıdır. Bu dökümanda, solunum yönetimi gibi 

önceki yayında yer alan bazı konuların yanı sıra, akut bakım, diğer organ tutulumu ve etik sorunlar 

gibi ilk yayında kısaca yer verilmiş konulara dair güncel bilgiler de yer almaktadır. Amerika Birleşik 

Devletleri Gıda ve İlaç İdaresi tarafından 2016 yılının Aralık ayında ve devamında Avrupa İlaç İdaresi 

tarafından da 2017 yılının Mayıs ayında SMA için geliştirilen ilk ilacın onaylanması, son 10 yıllık 

dönemde kullanılan ilaçlar için mevcut durum değerlendirmesi yapılması gerekliliğini ortaya 

çıkarmıştır. Bununla birlikte, son dönemlerde gerçekleştirilen klinik deneyler ve geliştirilen yeni 

terapötik yaklaşımlarla ilgili güncel bilgilerin de yer aldığı kısa bir bölüm bu doküman içerisinde 

bulunmaktadır. Doküman ayrıca, yeni tedavilerin etkisiyle, özellikle Tip 1 Spinal Müsküler Atrofi’ye 

karşı doktorların ve ailelerin tutumunun nasıl daha proaktif bir duruma evrildiğini de dikkate 

almaktadır.  Çalışmanın birinci kısmında olduğu gibi, ikinci kısım da, detaylı bir literatür taraması ile 

birlikte Delphi analiz sürecinden faydalanıp, literatür çalışmalarından elde edilen kanıtları kullanarak 

bir uzlaşı yakalamaya çalışan, alanında uzmanların bulunduğu çalışma gruplarının değerlendirme 

sonuçlarını içermektedir. Kullanılan metodolojinin detayları, dokümanın birinci kısmında ve çalışma 

grubu raporunun içerisinde bulunmaktadır.  

 

2. Solunum Yönetimi 

 

Spinal Musküler Atrofinin, hastalığın tipine veya daha kesin bir ifade ile kas fonksiyon kaybının 

ciddiyetine bağlı olarak solunum sistemi üzerinde bir etkisi olduğu iyi bilinmektedir.  

 

2.1. Oturamayanlar 

 

2.1.1. Değerlendirme 

Klinik değerlendirmenin odağı fiziksel değerlendirme olmalıdır (Tablo 1). Oturamayan hastalarda 

solunum yetmezliği taraması yapılırken, nabız oksimetresi1 ve kapnografi2 (end tidal CO2 (EtCO2) 

veya uyanık iken transkutanöz3 CO2 (TcCO2)) veya en ufak bir hipoventilasyon4 şüphesi 

bulunduğunda CO2 kaydı yapacak şekilde pnömogram5 kullanılmalı ve uyku çalışması taramanın 

içerisine dahil edilmelidir. Literatürden elde edilen veriler ve uzman görüşleri, bir hastanın uykuda 

solunum bozukluğu veya solunum yetmezliği yaşadığınından emin olabilmek ve non-invaziv pozitif 

basınçlı ventilasyon (NIPBV)6 kullanması gerektiğini doğrulamak için uyku çalışmasının yapılmasını 

destekler niteliktedir. 

Oturamayan SMA hastlarının ailelerine, klinikleri, başlangıç döneminde her 3 ayda bir kere olacak 

şekilde ziyaret etmeleri önerilmektedir.  

 
1 Kan gazındaki oksijen seviyesini ve nabzı ölçmek için, parmağa takılarak kullanılan medikal cihazın adı. 
2 Solunum sırasında hava yolundan karbondioksit kısmi basıncının ölçülmesine denir.  
3 Orijinal ifade transcutaneous olarak kullanılmıştır. Türkçe’de transkutanöz veya derialtı ifadeleri kullanılabilmektedir.  
4 İfadenin tanımı için, “kanda CO2 miktarının artışına sebep olabilecek derecede düşük hızda solunum” açıklaması kullanılabilir  
5 Pnömogram, uyku sırasında akciğerlerden solunum eforunun, kalp atış hızının, oksijen seviyesinin ve hava akışının gece boyu 
kaydedilmesine denir.  
6 Noninvaziv Pozitif Basınçı Ventilasyon (NIPBV), invazi bir yol (endotrakeal tüp, trakeostomi) yerine invaziv olmayan bir yol ile (nazal maske, 
yüz maskesi veya burun yastıkları) iletilen pozitif basınçlı ventilasyonu ifade eder.  



 

2.1.2. Müdahale  

Son 10 yıllık dönemde, solunum problemlerinin tedavisi için takip edilen yaklaşım; belirtilerin ancak 

açıkca gözlenebildiği durumlarda hava yollarının açılarak ventilasyona başlandığı reaktif bir tutumdan, 

hastalık henüz ilerlemeden bu terapilerin başlatıldığı proaktif bir tutuma dönüşmüştür. Destekli hava 

yolu temizliği ve solunum açıklığı terapisini başlatmak için tedavi sürecine bir solunum terapisti dahil 

edilmelidir.  

2.1.2.1. Hava Yolu Açıklığı  

Mekanik insüflasyon7-eksüflasyon8 (örn., Cough Assist® veyaVitalCough®) ile birlikte manuel göğüs 

fizyoterapisi, hava yolu temizleme tedavisinin birincil yolu olmalı ve oturamayanların tümüne 

sunulmalıdır (Tablo 1). Hava yolu temizleme teknikleri, öksürük etkinliğinin klinik değerlendirmesine 

dayalı olarak veya pik öksürük akışını ölçerek (bebeklerde rutin olarak gerçekleştirilen bir test 

değildir) hastalara proaktif bir şekilde uygulanmalıdır. Öksürük destek cihazları başlatılırken, 

insüflasyon ve eksüflasyon basınçları sırasıyla 30-40 cm H20 pozitif veya negatif basınca veya bunun 

yerine maksimum tolere edilen basınca yükseltilmelidir.  

Küçük hava yolu tıkanıklığı ve hava hapsiyle birlikte ortaya çıkan önemli bir parankimal akciğer 

hastalığının9 yokluğunda, öksürük destek cihazı kullanımında ciddi bir pnömotoraks10 riski yoktur. 

Öksürük destek cihazı kullanımı areofaji11 ve gastrik distansiyon12 potansiyeli yaratabilmekle birlikte, 

bu risk ve devamında oluşabilecek aspirasyon13 riskinden kaçınmak için GTube ventilasyonu14 

kullanılabilir.  

Göğüs kafesi distorsiyonunu15 önlemeye yardımcı olmak için mekanik insüflasyon veya NIV16 

kullanımını öneren vaka raporları olsa da, bunun her zaman makul bir beklenti olup olmadığı ve en iyi 

şekilde nasıl başarılacağına dair uzmanlar arasında güçlü bir fikir birliği bulunmamaktadır.  

Mekanik bir emme pompası vasıtasıyla ağız yolundan vakumlama17 (emme) ve kateter18 kullanımı, 

oturamayan hastalarda hava yolu açıklığının önemli bir parçasıdır ve etkisiz/zayıf öksürüğü olan tüm 

hastalarda kullanılmalıdır.  

Yüksek frekanslı göğüs duvarı titreşimi (yelek) terapisi19, etkisiz bir öksürük durumunda 

sekresyonların20 temizlenmesini iyileştirmez.  

 
7 Havayı vücut boşluğuna mekanik bir araç vasıtasyıla üfleme eylemi olarak açıklanabilir. 
8 Mekanik bir araç vasıtasıyla yapay yollarla havanın bir boşluktan dışarı atılması olarak açıklanabilir. 
9 İki taraflı anormal opasitelerle ilişkili öksürük ve/ya nefes darlığına neden olan durumları kapsayan genel bir terimdir, çok sayıda hastalığın 
içinde bulunduğu büyük bir hastalık grubudur.  
10 Ackiğerden hava kaçağı olarak açıklanabilir. Havanın akciğerlerden göğüs kafesi içine dolması sonucu akciğerin çökmesi ve işini 
yapamaması durumunu ifade eder.  
11 Bir kişinin çok fazla hava yutması durumu olarak tanımlanabilir. 
12 Hava yolu ile oluşan mide şişkinlikleri olarak tanımlanabilir.   
13 Nefes alma esnasında yabancı maddelerin solunum sistemine çekilmesi olarak tanımlanabilir. 
14 Gastrostomi tüpü (G-tüpü veya Gtube olarak da adlandırılır), karnın içinden yerleştirilen ve beslenmeyi doğrudan mideye getiren bir 
tüptür. Yemekte zorluk çeken çocukların ihtiyaç duydukları sıvıyı ve kaloriyi almalarını sağlamanın yollarından biridir. Gtube ventilasyonu 
ise, gazın G tüpünün ucundan dışarı atılması anlamına gelmektedir.  
15 Distorsiyon kelimesi Türkçe’ye “doğal veya normal bir şekil veya konumdan bükülme” durumu olarak çevrilebilir.  
16 Noninvaziv Ventilasyon’un kısaltmasıdır 
17 Ağız yolundan vakumlama olarak çevirdiğimiz ifade orijinal metinde “oral suctioning” olarak geçmektedir.   
18 Tıpta kateter, bir vücut boşluğuna, damarına veya kanalına sokulabilen bir tüp anlamında kullanılmaktadır. Bu sayede kateterler cerrahi 
aletlerle beraber drenaja, sıvıların zerk edilmesine veya dışarı çıkarılmasına yardımcı olur.  
19 Orijinal ifade, “high frequency chest wall oscillation (vest) therapy” olarak geçmektedir. Türkçe’de “yelek terapisi” olarak sıklıkla 
kullanılmaktadır. İfadede kullanılan “yelek”, bir hava darbesi üreteci ve göğüs kafesini çepeçevre saran şişirilebilir bir yelekten oluşan iki 
parçalı bir makinedir. Hava darbesi üreteci, göğüs kafesi duvarına dayanan yeleğin şişmesini ve inmesini sağlayan hızlı hava darbeleri üretir. 
Göğüs kafesi duvarına yeleğin verdiği titreşim balgamın çözülmesine yardımcı olur. 
20 Organizmadaki belirli bir işlev için veya tahliye amaçlı, maddelerin bir hücre, bez veya organdan üretilip boşaltıldığı bir süreç. Salgı.  



 

2.1.2.2. Ventilasyon 

Non-invaziv pozitif basınçlı ventilasyon (NIPBV), tüm semptomatik bebeklerde ve oturamayan 

hastalarda, belirtiler henüz ortaya çıkmadan önce solunum yetmezliği durumuna hazırlıklı olabilmek, 

göğüs kafesi distorsiyonunu engellemek/minimize etmek ve dispneyi21 hafifletmek için 

kullanılmalıdır.  

Sürekli pozitif hava yolu basıncı22 (CPAP) kronik solunum yetmezliğini tedavi etmek için 

kullanılmamalıdır. Bununla birlikte, hiperkapnik23 olmayan ve NIV modunda ventilatör ile senkronize 

olmakta zorlanan genç hastalarda, istirahat halindeki akciğier hacmini (fonksiyonel rezidüel kapasite24 

(FRC)) korumaya yardımcı olmak için, geçici olarak, dikkatli bir şekilde kullanılabilir. Bu durum aynı 

zamanda zayıf, oturamayan hastalar için de geçerlidir. CPAP’ın SMA hastalarını yorabileceği ve 

ventilasyon desteğinin tam zamanlı kullanımından ayrılma sürecini engelleyebileceği de bilinmelidir.  

Kullanılacak maske arayüzünü25 deneyimli bir klinisyen seçmelidir. Yine aynı şekilde deneyimli bir 

klinisyen, arayüzü hastanın yüzüne uygun bir şekilde yerleştirmelidir. Farklı yüz temas noktalarına 

sahip en az iki rahat arayüz kullanılmalıdır. Başlangıçta bir burun arayüzü kullanılması şiddetle tavsiye 

edilir. Oturamayan hastalarda, gaz alış verişini26 düzeltmeye ve nefes alma işini azaltmaya 

odaklanarak, klinik titrasyon ile NIV’i başlatmak için güçlü bir fikir birliği bulunmaktadır.  

Trakeotomi27 ventilasyonu, NIV'in yetersiz veya başarısız olduğu hastalarda ya da ventilasyon 

sağlamak için etkili bir arayüz bulunmadığı durumlarda değerlendirilmesi gereken bir seçenektir. 

Trakeotomi ventilasyonu, aile ile yapılacak değerlendirme sonrasında, hastanın klinik durumuna, 

prognoza28 ve hastanın yaşam kalitesine odaklanılarak verilmesi gereken bir karar olmalıdır.  

2.1.2.3. İlaçlar 

Astım şüphesi varsa nebülize bronkodilatörler29 hazır bulundurulmalıdır.  Kullanımlarını destekleyecek 

bir kanıt olmadığı için, nebülize mukolitikler30, %3 veya %7 hipertonik salin31 veya dornaz- α 

(Pulmozyme®) uzun süreli kullanılmamalıdır. Dahası, %3 veya %7 salin, terapötik ihtiyacın ötesinde 

kullanılırsa, normal vizkoziteli32 sekresyonları inceltebilir ve böylece sekresyon yükünü arttırabilir. 

Hipersalivasyonu33 tedavi etmek amaçlı glikopirolat34 kullanımında uygun etkinin elde edileceği 

glikopirolat dozunun ayarlanması için büyük özen gösterilmelidir. Ayrıca, mukus tıkaçların oluşmasına 

 
21 Nefes darlığı ifadesi de kullanılabilir. Kişinin güçlükle nefes alıp vermesini, nefes almada zorlanmasını tanımlar.  
22 Orijinal ifade “Continous Positive Airway Pressure (CPAP)” olarak geçmektedir. Türkçe’ye “Sürekli Pozitif Havayolu Basıncı” olarak 
çevrilmektedir. “CPAP”, düzenli nefes almaya yardımcı olmak için buruna ve / veya ağza takılan bir maskeye hava veren bir solunum terapisi 
cihazıdır. Birincil olarak uykuda yaşanan solunum durmalarının tedavisinde (uyku apnesi) kullanılmakla birlikte, farklı solunum problemleri 
için de kullanılmaktadır.  
23 Co2 tutulması olarak da bilinen, genellikle solunum yetmezliklerinde görülen, kandaki karbondioksit seviyesinin anormal yükselmesi 
durumu. 
24 Sakin solunum sırasında soluk verilmesinden sonra akciğerler ve hava yollarında bulunan gaz hacmidir.  
25 Orijinal ifade interface olarak geçmektedir.  
26 Orijinal ifade gas exchange şeklindedir.  
27 Trakeotomi, boyuna, nefes borusunun arasından bir delik açılarak plastik bir kanül yerleştirilip hava yolu açıklığının sürekli olarak 
sağlandığı bir cerrahi işlemdir.  
28 Doktorların semptomlara ve hastalığın gidişatına göre öngörüde bulunmasına prognoz denilmektedir.  
29 Bronkodilatör, akciğerlerdeki solunum yollarını veya bronşları gevşeten ve açan bir ilaçtır. Nebülizör, bronkodilatörü sıvı şeklinde kullanıp, 
hastanın ağızlık yoluyla soluyacağı bir aerosole dönüştürür. 
30 Mukusu eriten anlamındadır. Akciğerde oluşan ve katılığı nedeniyle çıkarılmakta güçlükle karşılaşılan mukusun (balgamın) vizkositesini 
azaltarak solunumu kolaylaştırırlar. 
31 Hipertonik salin, normal kan serumuna kıyasla daha yüksek sodyum konsantrasyonu ile suda çözünmüş NaCl’den oluşan, damar yoluyla 
verilen bir sıvıdır.   
32 Vizkozite kelimesi akışkanlık olarak Türkçe’ye çevrilebilir.  
33 Hipersalivasyon, salya üretiminin artması anlamında kullanılan bir terimdir. Ağız boşluğundaki tükürük ve salgı bezlerinin, herhangi bir 
neden ile aşırı salgı yapması halini anlatır.  
34 Glikopirolat, bazı medikal durumların neden olduğu aşırı salgının azlatılması için kullanılan bir ilaçtır. Ağız, boğaz, hava yolları ve mide 
salgılarını azaltmak için kullanılır.  



 

sebep olabileceği için sekresyonların aşırı derecede kuruması engellenmelidir. Botulinum toksinin35 

tükürük bezlerine enjekte edilmesi veya oral sekresyon üretimini azaltmak için uygulanabilecek başka 

yöntemler konusunda fikir birliği bulunmamaktadır. Palivizumab36, RSV37 döneminde, yaşamın ilk 24 

ayında bölgesel RSV aktivitesine göre verilmeli ve influenza aşısı, 6 aylıktan sonra yılda bir kere 

yapılmalıdır. Gastroözofageal reflü38 araştırılmalı ve mevcutsa tedavi edilmelidir.  

 

 Değerlendirme Müdahele Bakımda Göz Önünde Bulundurulması Gerekenler 

Oturamayanlar Fiziksel Muayene 
 
Hipoventilasyon 
değerlendirmesi  
(End Tidal Co2)  
 
Tüm semptomatik 
hastalarda hastanın NIV’a 
başlamasının 
değerlendirilmesi için uyku 
çalışması veya pnömogram   
 
Gastroözofajeal reflünün 
klinik değerlendirilmesi 

Havayolu açıklığının değerlendirilmesi 
 
Ağız yolundan vakumlama  
 
Fizyoterapi/solunum terapisine hemen başlanmalı: 
 
Manuel göğüs terapisi 
 
Öksürük insüflatörü – eksüflatörü  
 
Semptomatik hastalarda ventilasyonun iki seviyeli NIV ile 
desteklenmesi  

Değerlendirmeler ilk etapta her 3 ayda bir, sonrasında her 6 
ayda bir yapılmalıdır.   
 
Oturamayan, etkisiz öksürüğü olan tüm hastalarda, hava 
yolu açıklığının, ağız burun vakumlaması, 
fizyoterapi/solunum terapisi ve öksürtme destek cihazı ile 
desteklenmesi kritik öneme sahiptir. 
 
Ventilasyon tüm semptomatik hastalarda başlatılmalıdır.  
Bazı uzmanlar solunum yetmezliğinin raporlanması 
öncesinde, dispneyi hafifletmek için ventilasyon kullanımını 
önermektedir. Bu öneri, hasta özelinde değerlendirilmelidir.  
 
Klinik olarak uygun gaz alış verişi gözlendikten sonra veya 
uyku çalışması sonrasında hastaya NIV başlatılmalıdır.  
 
Farklı cilt temas noktaları olan 2 arayüz seçilmeli ve arayüzler 
deneyimli fizyoterapistler tarafından yerleştirilmelidir.  
 
Mukolitikler uzun süreli kullanılmamalıdır.  
   

Oturabilenler Fiziksel Muayene 
 
Mümkün olduğu 
durumlarda, yaşa ve 
işbirliğine bağlı olarak 
spirometri39 
 
En ufak gece 
hipoventilasyon semptomu 
şüphesi bulunan tüm 
hastalarda uyku çalışması 
veya pnömogram  
 
Gastroözofajeal reflünün 
klinik değerlendirilmesi 

Astımı olan veya pozitif bronkodilatör tepkisi olan hastalarda 
nebülize bronkodilatör kullanımı  
 
Geleneksel aşılar, 24 aya kadar palivizumab, 6 aylıktan sonra 
yılda bir kere grip aşısı  
 
Havayolu açıklığının desteklenmesi 
 
Fizyoterapi/solunum terapisine hemen başlanmalı: 
 
Manuel göğüs terapisi 
 
Öksürük insüflatörü – eksüflatörü  
 
Semptomatik hastalarda ventilasyonun iki seviyeli NIV ile 
desteklenmesi 

Değerlendirmeler her 6 ayda bir yapılmalıdır.   
Etkisiz öksüren tüm hastalarda hava yolu açıklığının 
desteklenmesi kritik öneme sahiptir. 
 
Tüm semptomatik hastalarda ventilasyona başlanmalıdır.  
Bazı uzmanlar tahliyeyi kolaylaştırmak için akut solunum 
yolu hastalıkları sırasında kullanılmasını önermektedir.  
 
Uygun olan gaz alış verişi klinik olarak gözlendikten sonra 
veya uyku çalışması sonrasında hastaya NIV başlatılmalıdır.  
 
Farklı cilt temas noktaları olan 2 arayüz seçilmeli ve arayüzler 
deneyimli fizyoterapistler tarafından yerleştirilmelidir.  
 
Mukolitikler uzun süreli kullanılmamalıdır.  

Yürüyebilenler Öksürme etkinliğinin ve 
gece hipoventilasyon 
işaretlerinin detaylı 
incelendiği klinik muayene  

Astım şüphesi olan hastalarda nebülize bronkodilatör 
kullanımı 
 
Geleneksel aşılar, yıllık grip aşıları ve pnömokok40 aşısı  
İhtiyaç olması durumunda destekleyici bakım 
 

Zayıf öksürük, tekrar eden enfeksiyon veya gece 
hipventilasyonu şüphesi bulunduğunda vakit kaybetmeksizin 
bir pnömologa yönlendirilmelidir .  

Tablo 1 - Solunum Değerlendirmesi, Müdahale ve Yönetim Önerileri 

 

 

 

 
35 Botulinum toksini, “Clostridium botulinum” adı verilen bakteriden elde edilen bir besin toksinidir. Uygulanan bölgedeki sinir uçlarına 
nüfuz ederek kaslarda geçici gevşemeye neden olur. Fizik tedavi ve rehabilitasyon alanlarında kullanımı bulunmaktadır.  
36 Solunum yolu enfeksiyonunu önlemek için pasif immünizasyon, yani RSV antikoru içeren bir ilaç ismi.  
37 RSV veya “Respiratory Syncytial Virus”, solunum sistemini etkileyen oldukça bulaşıcı bir virüstür. En çok soğuk algınlığının daha yaygın 
olduğu sonbahar ve kış aylarında görülür.  
38 Gastroözofageal reflü, mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması sonucunda oluşur. Reflü olan mide sıvısı asit, pepsin ve safra tuzları 
ile karışmış besinleri içerebilir. Yanma hissi yaratabilir.   
39 Spirometri bir solunum testidir. Akciğer fonksiyonunu özellikle soluk alıp verme ile oluşan hava hacmini ve/ya ventilatuar debinin 
ölçülmesi amacıyla kullanılır.  
40 Pnömokok bakterisine karşın yapılan aşı anlamındadır. Pnömokok bakteriler zatürre, kan zehirlenmesi, menenjit, kulak iltihabı, sinuzit vb 
hafif veya tehlikeli hastalıklara sebep olabilir.   



 

2.2. Oturabilenler 

 

2.2.1. Değerlendirme 

Klinik değerlendirmenin odak noktası, öksürük fonksiyonunun klinik değerlendirmesiyle desteklenen 

bir fizik muayene olmalıdır. Oturabilen ve ayakta durabilen ve spirometri yapılabilen tüm hastaların 

her ziyarette spirometri yapması gerektiğine dair fikir birliği bulunmaktadır.  

Oturabilen hastalarda en yüksek öksürük akış ölçüm değerinin ne olması gerektiği konusunda veya 

uyku çalışmasının ne zaman yapılması gerektiği konusunda net bir fikir birliği bulunmamaktadır. 

Bununla birlikte, semptomatik hastalarda veya gece hipoventilasyon şüphesine dair en ufak bir 

şüphenin bulunması durumunda, hastanın uykuda solunum bozukluğu ve solunum yetmezliği 

yaşadığının tespiti ve iki seviyeli NIV ihtiyacının belirlenmesi için uyku çalışması yapılmalıdır.  

Oturabilen hastalar için her 6 ayda 1 kere klinik muayene önerilmektedir.  

 

2.2.2. Müdahale 

 

2.2.2.1. Hava Yolu Açıklığı 

Yeteriz/etkisiz öksüren tüm hastalar için manuel göğüs terapisi, mekanik insüflasyon-eksüflasyon 

(örn., Cough Assist® veyaVitalCough®) ile birlikte sunulmalıdır. Bu imkanlar hastalara proaktif bir 

şekilde, öksürük etkinliğinin klinik değerlendirmesi veya en yüksek öksürük akışının ölçülmesi ile 

beraber sunulmalıdır. Ayarlarla ilgili konular, oturamayan hastalar için yapılan açıklamalara benzer 

şekilde değerlendirilmelidir.  

2.2.2.2. Ventilasyon 

Oturamayan hastalara benzer olarak, non-invaziv pozitif basınçlı ventilasyon tüm semptomatik 

hastalarda kullanılmalıdır. En iyi yaklaşım, hastaya özgü, hastanın ihtiyaçları ve yaşam kalitesine 

uygun olacak şekilde tasarlanan yaklaşımdır. Hastanın uykuda solunum bozukluğu ve solunum 

yetmezliği yaşayıp yaşamadığını değerlendirmek, iki seviyeli NIV kullanım ihtiyacını belirlemek ve 

ihtiyaç varsa NIV ayarlarını düzenlemek için uyku çalışması yapılmalıdır.  

Oturamayan hastalar için de rapor edildiği üzere, sürekli pozitif hava yolu basıncı (CPAP), istisnai 

durumlar haricinde kullanılmamalıdır. 



 

 

Şekil 1- Solunum Klinik Algoritması41 

Traekomi ventilasyon ihtiyacı oturamayan hastalara kıyasla daha nadir olmakla birlikte, bazı zayıf 

oturabilen hastalarda iki seviyeli NIV yetersiz kalabilmekte veya başarısız olabilmektedir. Oturamayan 

hastalarda da olduğu gibi, traekomi ventilasyon kararı, hastanın yaşının uygun olması durumunda, 

hastanın klinik durumuna bakılarak, aile ve hasta ile birlikte değerlendirildikten sonra verilmelidir.   

2.2.2.3. İlaçlar 

Nebülize bronkodilatörler, astıma dair güçlü bir şüphe varsa veya uygulama sonrası belirgin bir klinik 

iyileşme varsa hazır bulundurulmalıdır. Nebülize mukolitikler uzun süreli kullanılmamalıdır. Kronik 

nöromüsküler rahatsızlığı olan hastalara verilen pediyatrik önerilere uygun olarak yıllık influenza ve 

pnömokok aşıların uygulanması gerekmektedir.  

 

2.3. Yürüyebilenler 

 

2.3.1. Değerlendirme 

Hastalığın doğal gelişimine ilişkin 4 sene boyunca yürütülen bir çalışmada solunum fonksiyonlarında 

ufak bir düşüş gözlenmiş olmakla birlikte çoğu yürüyebilen Tip 3 hastalarında solunum normaldir. Her 

şeye rağmen, bu hastaların klinik değerlendirmelerinde, üst solunum yolu enfeksiyonuyla beraber 

öksürme etkinliği değerlendirmesi titizlikle yapılmalı, uyku apnesi42 ve hipoventilasyona dair 

semptomlar (horlama, uyarılma, sabahları hissedilen başağrıları, gündüz uyuklaması)  incelenmelidir. 

 
41 *REM orijinal ifade “rapid eye movement” olarak yer almaktadır. “Hızlı göz hareketi” olarak Türkçe’ye çevrilebilir. NREM “non rapid eye 
movement”, “hızlı olmayan göz hareketi” olarak Türkçe’ye çevrilebilir. ** FVC, orijinal ifade “forced vital capacity” olarak yer almaktadır. 
Terim Türkçe’de “zorunlu hayati kapasite” olarak geçmektedir. Zorla dışarı verilebilecek toplam hava miktarını ifade eder. *** Ağız yoluyla 
beslenemeyen hastaların beslenmesini sağlamak için karın duvarından geçirilen bir esnek tüp vasıtasyıla beslenmenin sağlanmasıdır.  
42 Uyku apnesi, uyku ensnasında solunum durması olarak tanımlanabilir.  

Klinik Değerlendirme

Soluk alma, verme, bulbar kasları zayıflığı, skolyoz, göğüs kafesi 
anormallikleri

Solunum Klinik Algoritması

REM* ilişkili uykuda solunum 
bozukluğu 

FVC** <%60 tahmin

Yetersiz öksürük
En Yüksek Öksürük 

Akışı <270/dk

NREM ve REM ilişkili uykuda 
solunum bozukluğu 
FVC <%40 tahmin

Yutma Bozukluğu

Göğüs Enfeksiyonu

Gündüz solunum 
yetmezliği 

FVC <%20 tahmin

Müdahale
Fiziksel muayene, solunum fonksiyonu,
en yüksek öksürük akışı, solunum kasları gücü

Göğüs radyolojisi, uyku çalışması. Yutkunma 
değerlendirmesi

Önleme: influenza, pnömokok 
aşılama, palivizumab

Müdahale: Fizyoterapi, öksürtme cihazları. Astım 
bulguları olması durumunda glikopirolat, hipertonik 
salin, bronkodilatör kullanımını değerlendir  

Non-invaziv ventilasyon,
öksürtme cihazı ile kombinasyon, 
perkütan gastrostomi besleme***



 

Bu tür endişelerin varlığı, solunum fonksiyon testi ve uyku çalışmasının dikkate alındığı bir göğüs 

hastalıkları uzman değerlendirmesini gerektirmelidir. Operasyon öncesi değerlendirme de önemlidir.  

2.3.2. Müdahale 

Yürüyebilen hastalar için proaktif bir müdahale yaklaşımı bildirilmemiştir. Klinik değerlendirmede 

belirli endişeler tespit edildiğinde, destekleyici bakım sağlanmalıdır. Oturabilen hastalar için belirtilen 

aşılama önerileri yürüyebilen hastalar için de geçerlidir. 

3. Akut Bakım Yönetimi 

Çocuk ve yetişkin hastalar için akut bakım önerileri, ayakta tedavi edilen hastaların yönetimi için göz 

önünde bulundurulması gereken ihtiyatlı solunum ve multidisipliner bakım önerileri üzerine 

geliştirilmiştir. SMA hastası bireyler, toplum kaynaklı enfeksiyonlar, aspirasyon ve sekresyon temizliği 

ile ilgili akut solunum dekompansasyonuna43 özellikle açıktır. Temel yaygın kas güçsüzlüğü genellikle 

hastalık esnasında şiddetlenir. Fark edilemeyen, sıvı kayıplarıyla artan metabolik ihtiyaçlar, uygun 

beslenme desteğinin ek olarak dikkate alınmasını ve aç kalınan sürenin en aza indirilmesini gerektirir. 

Akut hastane yatışı, rutin hastalıkları (örn. viral solunum yolu enfeksiyonu, dehidratasyonlu44 

gastroenterit45 ve diğer akut süreçler arasından apandisit) yaşayan, beklenmedik kırık yönetimi 

ihtiyacı duyan, doğum yapan ve planlanmış cerrahi prosedürleri (örn. gastrostomi tüpü yerleştirme, 

femoral osteotomiler46 ve spinal enstrümantasyon ile birlikte diğer önleyici stratejiler, destekleyici 

müdaheleler veya semptom yönetimi) tecrübe edecek SMA’lı bireylerin desteklenmesi için gerekli 

olabilir. Planlı veya beklenmedik bir yatış, hastanın birincil nöromüsküler bakım hastanesinde veya 

başka bir kurumda olsun, kapsamlı bir değerlendirmeye ihtiyaç duyar (Tablo 2). Aşağıda yer alan 

husular esas olarak oturamayan ve oturabilen hastalar için değerlendirilmiş olup, ancak bazı yönleri 

itibariyle bir dereceye kadar solunum bozukluğu veya beslenme problemleri yaşayan ve akut hastalık 

sırasında daha yüksek risk altında olan, yürüyebilen zayıf Tip 3 hastalar için de geçerli olabilir (Tablo 

2).     

3.1.  Akut Hastalığın Evde Değerlendirilmesi ve Yönetimi  

Kişiye özel ileriye dönük bakım planları geliştirilmelidir. Bu planlar içerisinde yaşamsal belirtilerin 

(örneğin oksijen desatürasyonu ve taşikardi47) ve semptom parametrelerinin gözden geçirilmesine 

yönelik planlar yer almalıdır. Bununla birlikte hava yolu açıklığı, ventilasyon, beslenme, hidrasyon, 

antibiyotikler ve acil durumlarda iletişim planlarının da bulunduğu, ihtiyaç halinde sağlanan bakımın 

arttırılmasına yönelik spesifik öneriler de yer almalıdır. (Tablo 2) 

Hastaya özgü bakım protokolleri, toplum kaynaklarıına, acil servislere ve SMA ve diğer nöromüsküler 

rahatsızlıkları olan çocuklara ve yetişkinlere yönelik hastane kapasitelerine göre oluşturulmalıdır.  

Uygun olduğu durumlarda ailelere, solunum fonksiyonlarını takip edebilecekleri, sekresyon temizliğini 

yapabilecekleri, hastane yatışını engelleyebilecekleri ve bakım koşullarını optimize edebilecekleri, iki 

seviyeli NIV gibi, evde bakım teknolojileri sunulmalıdır. Bu ekipmanlar, mevcut oldukları durumlarda, 

yolculuk esnasında olası kullanım ihtimali göz önünde bulundurularak aile tarafından taşınmalıdır.  

 

 
43 Bir organın hastalık kaynaklı aşırı fonksiyonel yüklenmeyi telafi edememesi olarak açıklanabilir.   
44 Dehidratasyon en basit şekliyle sıvı kaybı oalrak tanımlanabilir. 
45 Gastroenterit, genellikle bir virüs veya bakteri, daha nadir olarak da bir parazitin vücüda alınmasıyla meydana gelen, ana bulgunun ishal 
olduğu, ishale bulantı, kusma, ateş ve karın ağrısnın eşlik edebildiği mide ve bağırsak iltahabının adıdır.  
46 Femoral osteotomi, uyluk yani femur kemiğinin şekil bozukluklarını düzeltmek için yapılan ameliyatın adıdır.  
47 İstirahat esnasında kalp hızının normali aşmasına taşikardi denir. 



 

Evde Bakım 
Koşulları 

Hastaya özgü ileriye dönük bakım planları geliştirilmelidir. Bu 
planlar içerisinde aşağıdaki konular yer almalıdır.  

• Havayolu açıklığı 

• Ventilasyon 

• Beslenme 

• Hidrasyon 

• Antibiotik 

• Acil Durumlarda İletişim Planları 
 
Belirti ve semptomların genel değerlendirilmesi 
 
 
Acil servislere başvuru için kirter/eşik seviyeleri 
 
 
 
Acil servis ve akut bakım sağlayıcıları ile iletişim planı 

 

Hastane yatışının engellenmesi için arttırılmış sekresyon temizliği, iki seviyeli NIV ve 
oksijen desteği sağlanmalıdır.  
Yerel acil servisler bireyin ihtiyaçları ile ilgili önden bilgilendirilmelidir.  
 
 
 
 
 
 
Hastaneye yatış sürecinden bağımsız olarak solunum değerlendirmesi ve desteği birincil 
öncelik olmalıdır. 
 
Kriterler göz öününde bulundurulurken, klinik bulgu ve semptomların ciddiyeti, evde 
bakım sağlayıcıların (bakıcı, hemşire ve aile) ve evde bakım teknolojilerinin kısıtları 
(destek ve takip) dikkate alınmalıdır.      
 
Aileler, tıbbi ihtiyaçlarının bir listesini, birincil bakım sağlayıcıların listesini, bakım 
protokollerini ve ileriye dönük yazılı resüsitasyon açıklamalarını içeren dokümanları 
yanlarında bulundurmalıdırlar 

Topluluk İlk 
Müdahele 
Ekipleri 
Ulaşım 

Toplum ilk müdahele ekipleri 
 
 
 
Ulaşım Yöntemi 
 
 
Acil Sağlık Hizmetleri triyajı48 
 
 
Hastane Seviyesi (Basamak)  
 
 
Ulaşım sırasındaki kişisel medikal ekipman 

Acil sağlık hizmetleri, ileri kardiyak yaşam desteği veya eşdeğer sertifikası olan, noninvazif 
ve transtrakeal ventilasyon sağlama kapasitesine sahip personel tarafından, tip I ve II 
bireyler için sağlanmalıdır. 
 
Ev ve akut bakım tesisi arasındaki ulaşım şekli ihtiyaca göre değerlendirilmelidir. 
 
En yakın tesise ulaşım, kişinin hastalık derecesine, üçüncü basamak sağlık kuruluşuna olan 
mesafesine, pediatrik nakil ekibinin mevcudiyetine, çevresel hususlara ve bakım 
hedeflerine bağlı olarak düşünülmelidir. 
 
SMA I veya II'ye sahip çocuklar ve genç yetişkinler, planlanlı veya acil bir ihtiyaç olması 
durumunda üçüncü basamak bir bakım merkezinde hastaneye kaldırılmalıdır. 
 
Aile, taşıma sırasında kullanmak üzere ev ekipmanı (örneğin, NIV, öksürük yardım cihazı, 
maske arayüzleri, emme makinesi, oksimetre, gastrostomi adaptörleri) getirmelidir. 

Tablo 2- Akut bakım hedefleri, müdahale stratejileri ve yönetim önerileri: Evde bakım ve ulaşım. 

İleriye dönük bakım planlarının bir parçası olarak, hem kronik hem de akut solunum bakımı 

seçenekleri hakkında aileler ile yapılacak görüşmeler, hastalık seyrinin erken safhalarında 

gerçekleştirilmelidir. Aile ile birlikte hazırlanan ileriye dönük yazılı resüsitasyon49 açıklamaları, nakil 

esnasında veya acil servislerindeki profesyoneller kullanımı için mevuct olmalıdır. Benzer şekilde, 

aileler, tıbbi ihtiyaçlarının, nöromüsküler doktorların, pulmunoloji/respirolojiyi50 uzmanlarının 

bilgilerini içeren bir listeye de sahip olmalıdırlar.   

Acil bakıma başvurma kriterleri, akut klinik belirti ve semptomların ciddiyetine ve evde bakım 

teknoloji ve tedarikçilerinin kapasitelerine bağlı olarak belirlenmelidir.  

 

3.2. Evden Tıbbi Tesise Ulaşım Konuları ve Acil Servis Değerlendirmesi 

Hastaneye yatış ile ilgili hususlar, ilgili tesis, bakım seviyesi, hastalık derecesi, solunum protokolleri, 

beslenme ve hidrasyon ihtiyacı da dahil olmak üzere çeşitli bakım hedeflerini içermelidir. 

Oturamayanlar ve oturabilenler, SMA uzmanlığına sahip üçüncü basamak bakım merkezlerine 

yönlendirilmelidir. En yakın tesise ulaşım, bakım hedeflerine, üçüncü basamak bir tesise olan 

mesafeye, pediatrik nakil ekibinin mevcudiyetine ve çevresel faktörler gibi diğer hususlara dayalı 

olarak düşünülmelidir. 

Akut bakım sırasında nöromüsküler bakım sağlayıcılarının katılımı çok önemlidir. 

 
48 Orijinal ifade “triage” olarak geçmektedir. Türkçe’de triyaj ifadesi kullanılmaktadır. İfade, acil servislerde tıbbi müdahele önceliklerinin 
belirlenmesi için yapılan sıralama yöntemi olarak açıklanabilir.  
49 Orijinal ifade “resuscitation” olarak geçmektedir. Türkçe’de resüsitasyon olarak genellikle kullanılmaktadır.  Alternatif olarak, hayata 
döndürme ifadesi kullanılabilir. 
50 Akciğer ve solunum sistemi ve hastalıklar ile ilgili tıp dalı anlamında kullanılmaktadır. 



 

Acil tıbbi hizmetler, ventilasyon, kalp ve solunumla ilgili yaşam desteğini en uygun düzeyde sağlama 

kapasitesine sahip sertifikalı personeller tarafından sağlanmalıdır. 

Ev ve akut bakım tesisi arasındaki ulaşım şekline nöromüsküler ekibin de dahil olacağı şekilde karar 

verilmeli ve vaka bazında düşünülmelidir. 

3.3. Tıbbi Tesis ve Hastane Kapasitesi Konularının Değerlendirilmesi 

Solunum değerlendirmesi ve desteği en yüksek önceliğe sahip olmalıdır (Tablo 3).  Solunum 

durumunun yönetimi, yedek solunum desteği (noninvazif önlemler, trakeostomi veya endotrakeal 

tüp yoluyla verilir), oksijen desteğinden önce artırılmış sekresyon temizliği ile iki seviyeli pozitif hava 

yolu basıncının (yani, NIV, CPAP değil) kullanımının optimize edilmesini içeren proaktif önlemleri 

içermelidir. 

NIV’in bulunmadığı ve CO2 gaz değişiminin takip edilmediği durumlarda oksijen takviyesi ampirik51 

olarak sağlanmamalıdır. Oksijen takviyesi kesilmemeli, ancak ekstübasyondan önce minimum 

tedariğe bırakılmalı ve pozitif basınçlı ventilasyon desteği yerine kullanılmamalıdır. 

Akut bakım protokollerine yardımcı olmaları için, hastalığın seyrinden ve olası sorunlardan haberdar 

olan, nörolog veya pediatrik nöroloğu içeren multidisipliner ekip ile (nöromüsküler ve solunum) 

iletişime geçilmelidir. Aileler de sürece dahil olmalıdır.  

Beslenme Bakımı bölümünde bildirildiği üzere, akut hastalık sırasında metabolik asidoz52, hiper / 

hipoglisemi53 veya yağ asidi metabolizması anomalilerini önlemek için açlıktan kaçınılmalıdır. Yeterli 

hidrasyon ve elektrolit54 dengesi çok önemlidir.  

Hastalık esnasında zayıf bir çocuğu ağızdan beslerken aspirasyon riskine dikkat edilmelidir.  

Endrotrakeal entübasyon55 eşiği kriterleri, sınırlı boyun ve çene hareketi, konumlandırma 

kısıtlamaları, hasta ve aile tercihleri gibi çeşitli faktörler dikkate alınarak değerlendirilmelidir.  

Ekstübasyon56 kriterleri ve prosedürü oluşturulmalıdır.  

Akut hastalık sırasında antibiyotiklerin ampirik kullanımını veya hacim resüsitasyonunu (genel 

popülasyonda sepsis57 yönetimi dışında) destekleyecek veya viral testlere veya diğer tanılara 

rehberlik edecek net bir kanıt yoktur. Bu tip durumlar için bakım & tedavi hizmeti sunacakların akut 

hastalığın ortaya çıkış karakteristiğini, hastanın kullandığı kalıcı cihazların varlığını ve hastanın 

geçirdiği yakın zamanlı cerrahi girişimlerin geçmişini ve tekrarlı kullanılan antibiyotiklerin varlığını 

dikkate almaları gerekmektedir.  

 
51 Deneyimsel ifadesi buradaki ampririk ifadesine alternatif olarak kullanılabilir.  
52 Metabolik asidoz, böbrekler yoluyla atılması gereken asit iyonlarının birikmesi veya aşırı birkarbonat iyonunun kaybedilmesi durumudur.   

53 Hiperglisemi yüksek kan şekeri, hipogelisemi ise  düşük kan şekeri anlamında kullanılmaktadır.  

54 Vücut sıvılarının hacimleri ve bileşimleri bir çok metabolik aktiviteye rağmen dengede tutulur. Bu denge mekanizmasına sıvı-elektrolit 
dengesi denir. Vücutta bulunan başlıca elektrolitler, sodyum, potasyum, magnezyum ve kalsiyumdur. 
55 Endotrakeal entübasyon solunumun veya soluk yolu güvenliğinin bozulması veya bozulma riskinin olması durumunda suni solunuma 
geçmek için soluk borusuna özel bir tüp yerleştirilmesi işlemidir.  
56 Solunum yetmezliği durumunda özel cihazlarla solunum desteği sağlamak için nefes borusuna takılan tüpü (yapay solunum borusunu) 
çıkarma işlemi. 
57 Sepsis, vücudun bir enfeksiyona karşı verdiği tepkinin neden olduğu, bazı vakalarda potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir duruma 

verilen isimdir. Bağışıklık sistemi normalde vücutta görülen bir enfeksiyonla savaşmak için kan dolaşım sistemine çeşitli kimyasal maddeleri 

salar. Sepsis, vücudun bu kimyasal maddelere karşı tepkisi dengesiz olduğunda ve birden fazla organ sistemine zarar verebilecek 

değişiklikler tetiklendiğinde ortaya çıkar. 

 



 

Fiziksel ve iş & uğraşı terapisi58 uygulamlarının varlığı, psikososyal ve palyatif bakım hizmetlerinin 

sunulması, konuşma dili pataloğunun ve endokrinoloji danışmanlarını müdahil olması, cilt bakımı 

veya kemik kırığı riski gibi diğer bakım yönlerine katkıda bulunabilir.  

 

Hastane Bakımın Amaçları 
 
 
 
 
 
 
 
Solunum Bakımı Protokolleri 
 
 
 
Arttırılmış Sekresyon Temizliği  
 
Acil Serviste Solunum Desteği 
 
 
Danışman Ekibin Rolü 
 
 
Endotrakeal Entübasyon 
 
 
 
Ekstübasyon Kriterleri 

Resüsitasyon durumu, sağlık hizmeti vekili (yaşın uygun olması durumunda), trakeostomi 
tüplerinin endikasyonları ve rolü ve diğer müdahaleler dahil olmak üzere bakım hedefleri 
akut bakıma ihtiyaç duyulmadan önce belirtilmelidir. 
 
Bakım hedefleri akut bakım ihtiyacından önce belirlenmediyse, danışman ekipler akut 
bakım ekibi ve aile ile tartışmayı kolaylaştırmak için devreye girmelidirler.  
 
İki seviyeli NIV olmadığında, oksijen takviyesi ampirik olarak sağlanmamalıdır. 
Erken ve agresif solunum protokolleri uygulanmalıdır. Yaklaşım, proaktif önlemleri 
içermelidir. Ampirik oksijen desteğinden önce artırılmış sekresyon temizliği ve noninvaziv 
pozitif basınç kullanımı. 
 
Akut solunum hastalığı sırasında artırılmış sekresyon temizliği öncelikli olmalıdır. 
 
Noninvazif solunum destekleri erken uygulanmalıdır.  
 
 
Akut bakım sağlayıcıları, akut bakım protokollerine yardımcı olmak için danışmanlarla 
(örneğin, nöromüsküler & solunum uzmanları) iletişime geçmelidir. 
 
Endotrakeal entübasyon için eşik, hastaneye yatışın başlangıcında belirlenmelidir. Zor 
hava yolu durumu, mandibular59 kontraktürler, sınırlı boyun hareketliliği, konumlandırma 
kısıtlamaları ve diğer faktörlere dayalı olarak düşünülmelidir. 
 
Pulmoner konsolidasyon60 radyografide gösterilmişse, ekstübasyondan önce yeniden 
genişletme yapılmalıdır. NIV, ekstübasyonu takiben geçiş desteği olarak uygulanmalıdır. 
Oksijen desteği, ekstübasyondan önce minimum tedariğe bırakılmalı ve pozitif basınçlı 
ventilasyon yerine kullanılmamalıdır. 

Sedasyon ve 
Anestezi  

Anestezi Öncesi / Sedasyon Değerlendirmesi 
 
 
 
 
 
Anestezi Öncesi Çalışmaları 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sedasyon / Anestezi 
 
 
 
Sedasyon Sonrası ve Anestezi Yönetimi 
 
 
 
Aneljezi61 Verilmesi  
 

Sedasyon ve anestezi, SMA yönetimine aşina üçüncü basamak bir bakım merkezinde 
sağlanmalıdır. 
 
Sedasyon veya genel anestezi öncesinde solunum desteği sağlayacak olan kişiler ile, 
danışman ekip ve SMA'ya aşina bir anestezi uzmanı konsültasyon yapmalıdırlar. 
 
Değerlendirmeler, noninvaziv ve invaziv hava yolu desteği seçeneklerini içermelidir. 
 
Araya giren hastalıklar sırasında tüm SMA türlerinde elektif / acil olmayan sedasyon / 
anesteziyi ertelemek için düşük bir eşik dikkate alınmalıdır. 
 
Kardiyoloji taraması, polisomnogramlar62 ve beslenme değerlendirmesi, anestezi öncesi 
değerlendirmenin bir parçası olarak düşünülebilir. 
 
Solunum destekleri (yani, NIV ve öksürük desteği), işlem öncesi ayakta durmayı optimize 
etmek ve duyarsızlaştırma için sedasyon ve anesteziden önce yerleştirilebilir. 
 
İzleme yapılabilinen bir ortam düşünülmelidir. 
 
İzleme, kapnografiyi63 içermelidir. 
 
Agresif sekresyon temizleme önlemleri (entübe edildiğinde ve ekstübe edildiğinde 
öksürük yardımı) anestezi sonrası bakımın ayrılmaz bir parçası olmalıdır. 
 
Pozitif basınç yerine aşırı oksijen takviyesi ve NIV'e ekstübasyondan kaçınılmalıdır. 
 
Afyon bazlı analjezi, prosedür sonrası rutin yönetimin bir parçası olarak düşünülmelidir. 
Tüm SMA türleri için bölgesel analjezi düşünülebilir. 

Tablo 3 - Akut bakım hedefleri, müdahale stratejileri ve yönetim önerileri: Hastane ve sedasyon / anestezi 

 

 
58 İfadenin orjinali “occupational therapy” olarak geçmektedir. Türkçe’ye iş ve uğraşı terapisi olarak çevrilebilir.  
59 Mandibula, alt çene kemiği olarak açıklanabilir.  
60 Pulmoner konsolidasyon, genellikle akciğerlerdeki küçük hava yollarının başka bir maddeyle dolması sonucunda oluşan akciğerin 
yoğunluk artışı anlamındadır. 
61 Aneljezi kelime anlamı ile acı hissinin kaybı anlamındadır. Ağrı kesici anlamında kullanılmaktadır 
62 Bir tür uyku çalışması olarak açıklanabilir. Uyku tıbbında tanı aracı olarak kullanılan bir testtir. Test sonucu polisomnogram olarak 
adlandırılır. 
63 Solunum sırasında hava yolundan karbondioksit kısmi basıncının ölçülmesine denir. 



 

3.4. Hastaneden Taburcu Olma Hususları 

Taburculuk, hastanaye yatıştan kısa bir süre sonra, hedefleri belirlemek için, hasta / aile, yatan hasta 

ekibi, birincil basamak sağlık hizmeti sağlayıcıları ile birlikte planlamaya başlanmalıdır. Planlama 

süreci, taburcu olmak için gerekli olan şartları, ayakta tedavi hizmetlerinin arttırılması ihtiyacını, takip 

bakımı ve hastaneye yeniden acil yatış için endikasyonları dikkate almalıdır. Tıbbi duruma göre, 

taburcu olma eşiği, ailenin ve ayakta tedavi sunan tıbbi bakım ekibinin konfor ve becerisine bağlı 

olacaktır.  

 

3.5. Prosedür Öncesi Tarama, Anestezi / Sedasyon Değerlendirmesi ve Ağrı Yönetimi   

Polisomnogramlar ve beslenme değerlendirmesi, anestezi öncesi değerlendirmenin bir parçası olarak 

düşünülebilir. Daha yaşlı bireylerde, kardiyak disfonksiyon endişesi olmayan veya SMA ile ilişkili 

olmayan durumlarda kardiyoloji taraması önerilmez.  Zor soluk yolu durumu, mandibular 

kontraktürlere, sınırlı boyun hareketliliğine, konumlandırma kısıtlamalarına ve diğer faktörlere bağlı 

olarak göz önünde bulundurulmalıdır. Araya giren hastalıklar esnasında, tüm SMA türlerinde elektif / 

acil olmayan sedasyonu / antesteziyi ertelemek için düşük bir eşik dikkate alınmalıdır. Afyon bazlı 

aneljezi, uygun NIV ve öksürük yardımı sağlaması beklentisiyle prosedür sonrasındaki rutin yönetimin 

bir parçası olarak düşünülmelidir.  

Bölgesel aneljezi, tüm SMA türleri için düşünülebilir. Bölgesel aneljezi kullanımı, daha düşük 

miktarlarda sistemik aneljeziklerin kullanımını sağlayabilir ve takip eden süreçte solunum dürtüsü ve 

bağırsak hareketliliği üzerinde etkisi olabilir. Pratik değerlendirmeler, önceden var olan skolyoz 

bağlamında kateter yerleştirilmesi değerlendirilirken göz önünde bulundurulmalıdır. Oksimetre ve 

oksimetreyi desteklemek için kapnografi, prosedürel sedasyon ve anestezi esnasında izleme, apneik 

veya hipopneik64 okisjenasyondan kaçınılması gerektiğinden kullanılmalıdır.  

Delphi anketinde, SMA’lı bireylere yeni gen hedefli tedavilerin ve diğer müdahelelerin sunulması gibi 

ek öneriler adreslenmemiştir. Örneğin, yakın zamanda onaylanmış antisens oligonükleotidler gibi 

tekrarlanan intratekal ilaç tedavileri, prosedürel sedasyon, girişimsel radyoloji desteği ve potansiyel 

ortopedik hususlar dahil olmak üzere kapsamlı planlama gerektirecektir. Viral vektörler kullanan gen 

replasman tedavisinin ortaya çıkması ve diğer hastalık / semptom modifiye edici maddelerin 

kullanımı, kapsamlı akut bakım desteklerini gerektirecektir. Hastalığın doğal geçmişinin ve halihazırda 

tanımlı olan fenotiplerin değişecek olması, tüm destek ve tıbbi hizmet sunan sağlayıcıları (akut, 

kronik, hastane temelli ve toplumsal) değişen şartlara göre bilinçli tartışmalara ve değerlendirmelere 

yönlendirmeli ve akut bakım paradigmasının buna göre ayarlanmasını gerektirmektedir.  

 

4. İlaçlar, Takviyeler ve Aşılar  

Yakın zamana kadar, hiçbir ilaç tedavisinin hastalığın seyrini etkileyebileceği kanıtlanmamıştı. 2012'de 

yayınlanan bir Cochrane incelemesi65, kreatin66, fenilbütirat, gabapentin67, tirotropin salgılattırıcı 

 
64 Hava akımında %30-%50 oranındaki azalmanın 10 saniyeden uzun sürmesi hali, solunum hareketinin azalması ya da kandaki Oksijen 
doygunluğunun (O2 saturasyonu) azalması ya da bu nedenle oluşan uyanmalar hipopne olarak ifade edilmektedir.  
65 Cochrane, sağlık uzmanlarını, hastaları ve politika yapıcıları içeren, sağlık müdahaleleri hakkında kanıta dayalı seçimleri kolaylaştırmak için 
tıbbi araştırma bulguları düzenlemek üzere kurulmuş bir İngiliz uluslararası yardım kuruluşudur. 
66 Kreatin, kas hücrelerine yağları indirgeyerek enerji desteği sağlayan oranik bir asittir. 
67 Gabapentin, nöronların geçici işlev bozukluğunda, bazı psikolojik rahatsızlıklarda ve orta şiddette nöropatik ağrıların tedavisinde 
kullanılan bir ilaçtır. 



 

hormon68, hidroksiüre69 ve valproat70 ve asetil-L-karnitin ile kombinasyon tedavisi kullanılarak SMA 

tedavisi üzerine altı randomize, plasebo kontrollü çalışma bildirdi. Ancak bu çalışmaların hiçbiri, SMA 

tip 2 ve 3 olan katılımcılarda istatistiksel olarak önemli etkiler göstermedi. Diğer çalışmalar, açık 

etiketli çalışmalarda umut verici fonksiyonel gelişmeler gösteren bir beta-adrenerjik agonist olan 

albuterol gibi diğer terapötik yaklaşımları kullandıklarını bildirdi. 

Randomize, plasebo kontrollü çalışmalardan elde edilen kanıt olmamasına rağmen, bu ilaçlardan 

bazıları, özellikle de albuterol, bazı ülkelerde klinik uygulamada oturabilen ve yürüyebilen hastalarda 

sıklıkla kullanılmaktadır. 

Kemik sağlığı için, nadiren profilaktik71 olarak kullanılan ve çoğunlukla gerekliyse / eksikse kullanılan 

antibiyotikler veya D vitamini ve kalsiyum ve bifosfonat gibi ilaçlar / takviyeler ve gastroözofageal 

reflü için bir takım ilaçlar önerilmiştir. Bunlar kemik sağlığı ve beslenmeye ayrılmış bölümlerde 

tartışılmaktadır. 

Solunum ile ilgili bölümde de bildirildiği üzere yıllık influenza ve pnömokok aşıları şiddetle tavsiye 

edilmiştir. 

Mutabakat süreci tamamlandığında, klinik araştırmada yer alan ilaçların hiçbiri yasal süreci henüz 

tamamlamamıştı ve ticari olarak mevcut değildi. Tip 1 ve Tip 2 SMA hastaları üzerinde faz 3 klinik 

denemelerini tamamlamış bir antisens oligonükleotid olan Nusinersen (Spinraza ™), yakın zamanda 

hem Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi hem de Avrupa İlaç Ajansı tarafından tüm SMA 

tiplerinin tedavisi için onay almış ve birkaç ülkede ticari olarak temin edilebilir hale gelmiştir. Erken 

dönem hasta ve aile klinik sonuçları çok olumlu olmakla birlikte, nusinersen intratekal olarak 

uygulandığından, uygulama ve prosedür sonrası takip sürecinin güvenilir bir şekilde sağlanması için 

kurumsal bir altyapı ihtiyacı bulunmaktadır. Ayrıca ilacın maliyeti, sigorta şirketlerinin uzun dönemler 

boyunca ilaç kullanımına onay verip vermeyeceği konusunda belirsizlik yaratmıştır.  

Nöroprotektif bir ilaç olan Olesoxime, tip 2 ve 3 SMA hastalarında faz 3 denemesini tamamladı, ancak 

birincil sonlanım noktasındaki beklentileri karşılamadı. Bununla birlikte, ikincil sonlanım noktaları ve 

duyarlılık analizleri, olesoxime'nin SMA hastalarında motor fonksiyonunun koruyabileceğini 

göstermektedir. SMN protein seviyesini artırmayı amaçlayan küçük moleküller veya viral vektör 

kullanarak SMN1 gen replasmanı gibi diğer yaklaşımlar da umut verici ön sonuçlarla klinik 

çalışmalarda kullanılmaktadır ve önümüzdeki birkaç yıl içinde senaryoların hızla değişmesi olasıdır. 

 

5. Diğer Organ Sistemleri Tutulumu  

SMA, birincil olarak bir motor nöron hastalığı olmakla birlikte, SMN proteini, fetal ve doğum sonrası 

gelişim boyunca tüm hücrelerde üretilir. Bu nedenle, SMA hastalarında diğer dokuların ne ölçüde 

etkilenebileceği konusunda tartışmalar devam etmektedir. Birkaç hayvan modelinde, bazı vaka 

raporlarında ve kısa vaka serilerinde, periferik sinir, beyin, kas, kalp, damar sistemi ve pankreas gibi 

diğer organ sistemlerinin de tutulduğu bildirilmiştir. Diğer dokuların etkileniyor olması, terapötik 

yaklaşımlar için anlamlı sonuçlar doğurabilir. Bununla birlikte, SMA'lı hastaların sadece küçük bir 

kısmında, diğer organ tutulumunun açık klinik tezahürü gösterilmiştir. 

 
68 Tirotropin salgılattırıcı hormon, insanlarda spino serebellar ataksi ve bilinç bozukluğu gibi hastalıkların tedavisinde klinik olarak kullanılmış 
bir ilaçtır. 
69 Hidroksiüre orak hücre hastalığı, kronik miyelojenöz lösemi, rahim ağzı kanseri ve esansiyel trombositemide kullanılan bir ilaçtır 
70 Valproat, epilepsi ve bipolar bozukluğu tedavi etmek ve migren baş ağrılarını önlemek için kullanılan bir ilaçtır. 
71 Profilaksi, hastalık tedavisinin aksine, hastalık meydana gelmeden hastalığın önlenmesi anlamındadır.  



 

Hastalıktan ciddi şekilde etkilenmiş Tip 1 bebeklerde hemodinamik72 kardiyak kusurlar bildirilmiştir. 

Literatürde yer alan bazı güncel çalışmalar, atriyal veya ventriküler septal defektler73 gibi doğuştan 

kalp defekti olan bir dizi vakayı tanımlamaktadır. Bu vakaların tamamı, doğumda solunum sıkıntısı 

gösteren, neonatal başlangıçlı Tip 0 vakalardır. Vakaların hepsinde sadece 1 adet SMN2 geni kopyası 

bulunmaktaydı. Solunum desteği alan ve uzun süre hayatta kalabilen 63 Tip 1 SMA hastasından 

15’inde (%24) şiddetli, semptomatik bradikardi74 gözlenmiş olması, otonomik bir disfonksiyonun SMA 

hastalığına eşlik ettiğini düşündürmektedir.  

Kardiyak tutulum, Tip 2 ve Tip 3 hastalarda çok daha az sıklıkla görülür. Tip 3 hastalarda bazı kalp hızı 

anormallikleri bulunduğuna dair raporlar bulunmaktadır. Tip 2 ve Tip 3 SMA için yapılan son 

çalışmalar, bu hastalarda düzenli kardiyak gözetime gerek olmadığını, çünkü bu hastaların bariz klinik, 

EKG75 veya ekokardiyografik76 kardiyomiyopati77 bulguları geliştirme olasılığının düşük olduğunu ileri 

sürmektedir. 

Beslenme bakımı bölümünde bildirildiği gibi, SMA hastalarında diyabet ve glukoz metabolizmasında 

değişiklikler de dahil olmak üzere pankreas disfonksiyonu vakaları da bildirilmiştir. Tip 1, 2 ve 3 olan 

SMA hastalarında hiperleptinemi78 tanımlanmıştır. Mitokondriyal79 disfonksiyon, hastalarda ve insan 

nöron hücre dizilerinde tarif edilmiştir. 

Uzmanlar arasında, diğer organ tutulumu için spesifik takip ve gözetim testlerinin genellikle klinik 

semptomlara dayanması gerektiği ve bu nedenle çoğu hastada gerekli olmadığı konusunda fikir birliği 

bulunmaktadır. Olası istisnalar, ciddi şekilde etkilenmiş SMA tip 1 olan bebeklerde kalp kusurlarının 

dışlanması için yapılan gözetim testleri ve tüm SMA türlerinde glikoz metabolizmasının izlenmesidir. 

SMA'lı birçok hastanın immobilizasyonuna rağmen, ek risk faktörlerinin yokluğunda profilaktik 

antikoagülasyon80 gerekli görülmemektedir. 

Nusinersen'in intratekal uygulaması esas olarak motor nöronları hedeflediğinden, diğer merkezi 

olmayan sinir sistemi dokularının, SMN proteini eksikliği sebebiyle semptomlar veya işlev bozukluğu 

belirtileri gösterebileceğinden endişelenilmektedir. Diğer semptomlar ortaya çıkarken hareket 

bozuklukları hafifletilebilir. Nusinersen ile tedavi edilen hastaların bu potansiyel sistemik endişeler 

açısından izlenmesi önerilmektedir.  

 

6. Etik Hususlar  

Palyatif bakım uygulanması - beraberinde getirdiği etik zorluklarla birlikte, klinisyenler, biyoetik 

araştırmacılar, ebeveynler ve hasta temsilcileri ve pediatrik palyatif bakım uzmanlarını içeren 

uluslararası bir disiplinler arası grubun odak noktasıydı. 

Bakım standartları kılavuzlarının önceki versiyonu, palyatif bakıma karşı girişimsel yaklaşımlar 

konusundaki tartışmalarda fikir birliği eksikliğini vurgulamıştır. Tedavinin yokluğunda bazı aileler 

girişimsel yaklaşımı, özellikle trakeostomiyi, yaşam süresini uzatmak için yaşam kalitesinden ödün 

 
72 Hemodinami, sıvı dengesi ve kan akımı anlamında Türkçe’ye çevrilebilir.  
73 Kalp kulakçığı veya karıncığında oluşan kalp deliği olarak nitelendirlen kusurlara verilen isimlerdir. 
74 Bradikardi kalp hızının normalden daha yavaş olması anlamındadır.  
75 Elektrokardiyografi (EKG)i, kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin çalışmasını incelemek üzere kalpte meydana gelen elektriksel 
faaliyetin kaydedilmesi anlamındadır. 
76 Ekokardiyografi (EKO), ses dalgaları aracılığıyla kalbin iç yapısıyla fonksiyonlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi işlemine verilen 
isimdir. 
77 Kardiyomiyopati (KMP); kalp kası hastalığıdır. 
78 Vücut yağ içeriğini arttıran kandaki aşırı leptin seviyesi anlamındadır.  
79 Mitokondri hücrede enerji üreten organallere verilen isimdir.  
80 Pıhtılaşmanın önlenmesi anlamındadır. 



 

veren, hastalık yükünü hafifletmektense acı çekilen süreyi uzatan bir yaklaşım olarak değerlendirdi. 

Önceki komite, herhangi bir tedavi için ahlaki bir zorunluluk olmasa da, bakım seçeneklerini adil ve 

dengeli bir şekilde sunmanın derin bir sorumluluğu olduğu konusunda hemfikirdi. Bununla birlikte 

komite, doğru bilgi sağlandığında noktada, palyatif veya girişimsel destekleyici bakım seçiminin 

münhasır ikili bir seçim olmadığı konusunda da fikir birliğine vardı. 

Literatürün yeniden taranması, SMA’ya yönelik palyatif bakım standartlarına ilişkin çok az somut 

kanıt sunarken, fikir birliğinin oluşması konusunda da yetersiz kaldı. Dolayısıyla çalışma grubu, 

özellikle son dönemde ortaya çıkan terapötik yaklaşımlar ışığında, SMA bağlamında bakım kararlarına 

dahil olması gereken etik sorunların farkında olarak, palyatif bakım konusunda fikir birliğine 

varamadı. Grup, gelecekteki analizler için 3 anahtar alan belirledi; 1) SMA'ya uygulanan palyatif bakım 

kavramı, 2) Hasta yönetimi ve karar verme ve 3) Beklentileri yönetmek. 

Palyatif bakım kavramı birçok kez tanımlanmış ve yeniden yorumlanmış olsa da, özellikle SMA gibi 

statik olmayan bağlamlara palyatif bakım uygulandığında, sürecin devam eden refleksif bir yanı 

olduğunun kabul edilmesi gerekmektedir. SMA, tüm tiperleri ve şiddet dereceleriyle, amansızca 

ağırlaşan bir seyri olan bir durum modeline uymamaktadır. Son zamanlarda yeni tedavilerin ortaya 

çıkması, prognozda değişiklik olmasını ummak için önemli nedenler yaratmıştır, ancak SMA'da 

palyatif bakım için bir standarda geçiş yapılmadan önce, palyatif bakımın anlamını ele alma ihtiyacı da 

dahil olmak üzere, bazı konuların daha fazla açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Palyatif bakımın 

yaşam kalitesini iyileştirmeye odaklanma rolünü vurgulayan son eğilimlere rağmen, palyatif bakım ile 

yaşam sonu bakımı arasında hala bir ilişki vardır. Bu nedenle palyatif bakımı, uzun prognoza sahip 

kronik zayıflatıcı durumların tedavisinin yanında bir role sahip olduğunu gören bir kültür değişikliğini 

desteklemeye ihtiyaç vardır. Kültür değişikliği bağlamında bu nedenle temel zorluk, playatif bakıma 

karşı aktif bakımı, tamamlayıcılık modeli lehine düzenleyen ikili modeli reddetmektir. Etik zorluklar 

şüphesiz devam edecek ve bu zorlukların yönetilmesi için hem klinik kanıt hem de iyi muhakeme 

yeteneği gerekecektir. Böyle bir endişe, yan etkiler ve faydalar arasındaki 'terapötik oran' 

dengelenmesi gerektiğinde, bakım yükünün yönetilmesindeki zorluktur. İkinci zorluk, ilerleyen 

hastalığın palyatif bakım lehine geçişi işaret ettiği ve yaşamı uzatan tedavilerin sona erdilrilmesi 

gerektiğini gösteren aşamaların yönetilmesidir. Bu bağlamda, özellikle beklentilerin birçok çelişkili 

görüşle gölgelendiği durumlarda, beklentileri yönetme zorluğu, bir bakım standardı oluşturma 

görevine daha fazla karmaşıklık katmaktadır. Kaynak kısıtlamaları ve kültürel farklılıklar da, özellikle 

dünya çapında kaynaklara değişken erişim eşitsizliklerin kaçınılmaz olduğu anlamına geleceği için, 

dikkate alınmalıdır. 

Klinik araştırmalara katılan hastalarda palyatif bakım seçimi ile ilgili yeni sorunlar da ortaya 

çıkmaktadır. Farklı ülkelerden doktorlar, klinik değerlendiriciler ve çalışma koordinatörleri arasında 

yapılan bir anket, bu bağlamda önceden tanımlanmış beslenme ve solunum desteği garantisinin 

sağlandığı bir konsepti onaylamaktadır.  

 

7. Sonuçlar 

Spinal musküler atrofi, çok çeşitli motor bozukluk fenotipleri ve ilgili komorbiditeler ile kendini 

gösterir. SMA hastalığına sahip bir hastanın etkili ve verimli yönetimi, hem mevcut endişeleri hem de 

beklenen endişeleri ele almak için birden fazla klinik uzmanın koordinasyonunu gerektirir. Bu 

güncellenmiş standart bakım değerlendirmeleri, bakım ve uygun olduğunda optimal yönetim 

hakkında güncel uzman görüşünü sağlamak için geliştirilmiştir. Sonuçlar gözden geçirilirken, literatür 

ile Delphi analizi arasındaki tutarsızlıklar şaşırtıcı boyutta kendini göstermiştir. Bakımın çeşitli 

yönlerinde birçok ilerleme kaydedilmiş ve kaydedilen ilerlemelerin sağkalım, komplikasyonların 



 

başlangıcı ve ciddiyeti üzerinde muazzam bir etkisi olmasına rağmen, kanıt sunulan literatür yetersiz 

durumdadır. Çok az sayıda çalışma, uygun bir tasarıma dayalı bir düzeyde kanıt sağlamıştır ve çoğu 

makale, klinik gözlemler ve küçük seriler bildirmiştir. Buna karşın - kanıta dayalı önerilerin azlığına 

rağmen, her konuda SMA tedavisinin birçok bileşeni üzerinde büyük bir uzman görüş birliği vardı. 

Erken omurga cerrahisinin başlatılması ve öksürük makinesi desteği gibi birçok konu, çoğu zaman tüm 

uzmanlar tarafından hastalığın doğal seyrini değiştirecek tavsiyeler olarak değerlendirilmiştir. Büyük 

randomize çalışmalar, etkinliklerin sistematik bir şekilde değerlendirilmesi için tercih edilmesine 

rağmen, üzerinde uzman görüş birliği olan konuların ortak bakım uygulamalarına dahil edilmesi 

tavsiye edilmiştir. Kanıta dayalı makalelerin eksikliği, bakımın bireysel yönlerinin etkinlik düzeyinin 

doğru bir şekilde tahmin edilmesini zorlaştırırken, tip 1'de hayatta kalım ve tüm SMA türlerinde 

önerilen yaklaşımların etkisi doğrulanmaktadır. 

Bu kılavuzların nihai amacı, hastalar için yaşam kalitesini iyileştirmek ve hastalık yükünü azaltmak için 

sürekli olarak çaba göstermektir. Bu hususların çoğu teknoloji odaklı olmakla birlikte, hepsi hastanın 

klinik semptomlarına ve işaretlerine ve ilgili risk faktörlerine odaklanarak başlar. Öneriler artık 

hastanın mevcut işlevsel durumuna dayanmaktadır: oturamayan, oturabilen ve yürüyebilen. Hasta ve 

ebeveyn özerkliğine ve etik boyutlara saygı gösterilmelidir. Bu kılavuzlar bu nedenle katı bir 

doktrinden ziyade bireysel hasta endişelerine ve karmaşıklıklarına dikkat edilerek uygulanmalıdır. 

Dikkate alınacak bireysel ispatlı konular arasında hastanın yaşı, genel tıbbi durumu ve destekleyici 

bakımın kapsamı, klinik uzmanlığın yerel mevcudiyeti, sağlık hizmeti hükümlerinin kapsamı ve yeni 

tedavi seçenekleri bulunmaktadır. SMA hastalarının tedavisi için ilk onaylanmış ilacın ortaya 

çıkmasıyla birlikte, hastalığın doğal seyrini temelden değiştiren tedavilerle optimal bakımı 

birleştirmek özellikle önemlidir. Bu çaba, SMA'lı hastalar için destekleyici bakım alanında kalan ve 

gelecekteki araştırmalara yol açacak soruları belirlemiştir. Psikiyatrik ve duygusal sağlık veya günlük 

işleyişin optimizasyonu ile ilgili diğer yönler hakkında daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Bakımın 

yönlerinin büyük çoğunluğu pediatrik başlangıcı olan en şiddetli fenotiplerle ilişkili olduğundan, 

gençler ve yetişkinler de dahil olmak üzere yaşlı popülasyonla ilgili sorunları ele almak için daha fazla 

çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Aileleri ve doktorları yerel bakımı iyileştirmek ve üçüncü basamak 

sağlık merkezlerine ziyaret ve kabul sayısını azaltacak yeni modellerin belirlenmesi için daha fazla 

çalışmanın yapılmasına ihtiyaç olduğu değerlendirilmektedir. 
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