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ÖZET 

Arkaplan: Spinal Musküler Atrofi (SMA) çocukluk döneminde en sık görülen bir nörodejeneretif1 hastalıktır. Hareket sinir 

hücresi2 hasarları genellikle geri çevrilemez olduğundan, ciddi bir engellilik durumunu önleyebilmek için erken tanı ve tedavi 

esastır. Çalışmadaki amacımız, SMA’da kalıtımsal yenidoğan taramasının etkilerini değerlendirmektir.  

Yöntem: Almanya'da, Ocak 2018 ile Ocak 2020 arasında kurumuş kan lekelerinden3 SMN1 geninin polimeraz zincir reaksiyonu4 

ile tanı alan 43 SMA hastasının klinik verileri toplanmıştır. Takip sürecinde nörofizyolojik5 muayeneler ve standart fizyoteraptik 

testler yapılmıştır.  

Sonuçlar: Yenidoğan taraması SMA tanısı konma sıklığı, SMA’nın Almanya’da bilinen insidans6 değeri ile uyumluydu. Doğum 

prevelansı7 1:6910 olarak belirlenmiştir. Tanısı konan hastaların %39,5’i 2 adet SMN2 kopyası, %23’ü 3 SMN2 kopyası, %32,5’i 

4 SMN2 kopyası ve %4,5’i 5 SMN2 kopyasına sahiptiler. 21 hastada SMA tedavilerine 14-39 gün aralığında başlanabilmiştir. 

Presemptomatik8 aşamda tedavisine başlanan bebekler, gözlem süreci boyunca asemptomatik9 kalmışlardır. 2 adet SMN2 geni 

kopyası bulunan bebeklerin %47’sinde hastalık, muhtemelen anne karnında10 etkili olmaya başlamıştır. Bu hastalar yeni hareket 

kabiliyetlerini11 gecikmeli olarak kazanmış; ve hiçbiri solunum ile ilgili bir semptom göstermemiştir. 2 adet SMN2 geni kopyası 

olan ve tedavi görmeyen çocuklar vefat etmiştir. 3 adet SMN2 kopyası olup tedavi görmeyen çocuklar birinci yıl içerisinde 

proksimal12 güçsüzlük göstermeye başlamışlardır. 4 veya daha fazla SMN2 geni kopyası olan hastalardan bir tanesi 6 aylık iken 

teavi edilmiş olmakla birlikte bu hastaların geri kalanında temkinli bir takip stratejisi benimsenmiştir. Çalışmada SMA Tip 3 

tanısı konamamış, 4 SMN2 kopyası olan iki bebek kardeş tespit edilmiştir.   

Çıkarımlar: SMA’lı bebeklerin yenidoğan taraması ile tespiti ve tedavinin sağlandığı ülkelerde vakit kaybetmeden tedaviye 

başlanması nörogelişimsel sonuçları ciddi bir şekilde iyileştirmektedir. Bu sebeple tedavilerin bulunduğu ülkelerde yenidoğan 

taramalarının yapılmasını öneriyoruz. Elektrofizyoloji13, tedavinin aciliyetini destekleyecek bir parametredir. Hasta, tarama 

sonucunun pozitif çıkması durumunda tedaviyi sağlayabilecek bir tedavi merkezine hızlı bir şekilde yönlendirilmelidir.  

 

 

 
1 Nörodejeneratif hastalıklar, sinir hücrelerinin ilerleyici kaybı ile giden ve bu kayba bağlı olarak sinir sistemi fonksiyonlarının yitimine neden olan 
bir grup hastalıktır. 
2 Orijinal ifade “motor neuron” olarak geçmektedir. Türkçe’de sıklıkla motor nöron ifadesi de kullanılmaktadır.  
3 Orijinal ifade “dried blood spot” olarak geçmektedir. Türkçe’ye “kurutulmuş kan lekesi” olarak çevrilebilir. Kurutulmuş kan lekesi testi, kan 
numunelerinin filtre kağıdında kurutulduğu bir biyo örnekleme çeşitidir. Kurutulmuş numuneler analilitk bir laboratuvara gönderilebilir ve DNA 
amplifikasyonu gibi çeşitli yöntemler kullanılarak analiz edilebilir.  
4 Orijinal ifade “polymerase chain reaction” (PCR) olarak geçmektedir. PCR basitçe, nükleotitlerin (DNA ve RNA’yı oluşturan nükleik asitlerin yapı 
taşları) uygun koşullarda tüpte çoğaltılması işlemidir.  
5 Nörofizyoloji sinir sisteminin işleyişi ile ilgilenen bir fizyoloji ve sinirbilim dalıdır. “Fizyoloji” kelimesi Türkçe’ye işlevbilim olarak çevrilebilir. 
Fizyoloji canlıların mekanik, fiziksel ve biyokimyasal fonksiyonlarını ve sistemlerin işleyişini inceleyen bilim dalıdır.  
6 Orijinal ifade “incidence” olarak geçmektedir. Belirli bir sürede, belirli bir hastalığa yakalanma olasılığını gösteren ölçüt. Belirli bir toplumda, 
belirli bir sürede saptanan yeni vaka sayısının o toplumun yıl ortasındaki nüfusa veya risk altındaki kişi sayısına bölünmesi ile elde edilir.  
7 Orijinal ifade “prevelance” olarak geçmektedir. Belirli bir süre içinde bir hastalığın toplumda görüşme sıklığını gösteren ölçüt. Belirli bir süre 
içindeki tüm eski ve yeni vakaların risk altındaki kişi sayısına bölünmesiyle hesaplanır.  
8 Henüz hastalık belirtisi göstermemiş anlamında kullanılmaktadır. Semptom öncesi.  
9 Hastalık belirtisi, bulgu, semptom göstermeyen, sessiz seyreden anlamında kullanılmaktadır.  
10 Orijinal ifade “intrauterine” olarak kullanılmıştır. Rahimiçi olarak da Türkçe’ye çevrilebilir.   
11 Orijinal ifade “motor milestone” olarak geçmektedir. Yeni kazanılan hareket kabiliyeti anlamında kullanılmaktadır.  
12 Orijinal ifade “proximal” olarak geçmektedir. Yakınsal, yakın olan anlamında kullanılmaktadır.  
13 Elektrofizyoloj, vücuttaki merkezi sinir sistemi ve beyindeki sinir hücrelerinin elektrik hareketlerini inceleyen bilim dalıdır.  



GİRİŞ 

Spinal Musküler Atrofi (SMA) çocukluk döneminde en sık görülen nörodejeneretif bir hastalıktır. İlaç tedavileri ortaya çıkmadan 

önce SMA, bebeklik döneminde en sık görülen monogenik14 ölüm nedeniydi. Hastalığın ciddiyetini, hastalığın doğal geçmişi 

üzerinden tanımlayan farklı tipleri bulunmaktadır. Tip 1 hastası olan bebekler oturamazlar ve genellikle hayatlarının ilk 2 

senesinde solunum yetmezliği sebebiyle hayatlarını kaybederler. Tip 2 hastası olan bebekler hastalığın ilk bulgularını 6 – 18 ay 

arasında gösterirler, oturmayı başarabilirler ancak yürüyemezler, orta seviyede solunum bozukluğu yaşarlar ve skolyoz ile 

mücadele etmek durumunda kalırlar. Tip 3 hastası olan çocuklar yürüme yetisini kazandıktan sonra hastalığın bulgularını 

göstermeye başlarlar ve yürüme yetisi genellikle geçici bir kazanım olarak kalır. Tip 0 hastası olan bebekler doğuştan itibaren 

ciddi zayıflık ve solunum yetmezliği gösterirler. Son olarak da Tip 4 hastası bireylerde hastalık belirtileri geç erişkin dönemde 

gözlenir. Tip 4 hastası bireyler toplam SMA vakalarının yalnızca %2’lik kısmını oluştururlar.  

Vakaların %95’inde, kromozom 5q’da yer alan, “sağkalım hareket sinir hücresi15” (SMN) proteininin kodlanmasını sağlayan 

SMN1 geninin çift taraflı16 silinimi, otozamal17 çekinik rahatsızlığın temel sebebidir. Düşük miktarda SMN proteini, omurilikte 

yer alan hareket sinir hücrelerinin ölümüne sebep olur. İnsanlarda, SMN1 geninden sadece birkaç nükleotit18 özlinde farklılaşan 

SMN2 adında bir paralog19 gen bulunmaktadır. Bu gendeki c.840 C>T20 değişimi, protein sentezi sürecinde uçbirleştirme21 

faaliyetinin kurala uymayacak şekilde22 ekzon23 7’nin dışarıda bırakılmasına sebebiyet verir. SMN2 geninin transkripsiyonu24 

yalnızca %5 - %10 seviyesinde fonksiyonel protein üretilmesi ile sonuçlanır. Bu sebeple, farklı genetik sebepler25 olmakla 

birlikte, SMA hastalığının ciddiyeti önemli ölçüde SMN2 kopya sayısı ile ilişkilidir. 2 adet SMN2 geni kopyası olan hastalar 

genellikle Tip 1 hastası olurken, daha az sıklıkla Tip 2 hastası olurlar. 3 kopya SMN2 geni olan hastalar genellikle Tip 2 hastası 

olurlarken, daha az sıklıkla Tip 1 ve Tip 3 hastası da olabilmektedirler. 4 veya daha fazla SMN2 geni olan hastalar ise genellikle 

Tip 3 veya Tip 4 hastası olurlar. Omurilikteki SMN protein ekspresyonu en çok gelişimin erken dönemlerinde gerçekleşir.  

Yenidoğanlardaki SMA hastalığı insidans değeri 1:6.000 ila 1:11.000 arasında değişmektedir. Nöromusküler merkezlerden, 

genetik enstitülerden ve hasta başvurularından toplanan veriler, Almanya’da bu değerin 2014 senesinde 1:7352 olduğunu 

göstermiştir.  

SMA hastalğı için var olan tedavi yöntemleri SMN2 uçbirleştirme düzenleyici tedavilerini26 ve gen replasman tedavilerini 

içermektedir. İki yöntemin de hastalığın insanlardaki gelişimini değiştirdiği gösterilmiştir. İntratekal27 yolla uygulanan bir 

antisens oligonükleotit28 olan Nusinersen (Spinraza), 5q-SMA’nun tüm alt tipleri için, FDA29 tarafından 2016 senesinde ve 

 
14 Tek genle ilgili; tek gene bağlı, tek genin sebep olduğu anlamında kullanılmaktadır.  
15 Orijinal ifade “survival motor neuron” olarak geçmektedir.  
16 Orijinal ifade “homozygous” olarak geçmektedir. Tam Türkçe karşılığı “homozigot” veya “eş genli” olarak kullanılabilir. Çevirmen burada “çift 
taraflı” ifadesini hem anneden hem babadan gelen genlerde silinim olduğunu belirtmek için kullanmıştır. Metinde yer alan çift taraflı silinim 
homozigot silinim anlamında kullanılacaktır. 
17 Otozomlar, eşey kromozomu olmayan kromozom grubudur. İnsanda bulunan 23 çift kromozomun 22’si otozomal, 1’i eşey kromozomdur.  
18 Nükleotitler, DNA ve RNA’yı oluşturan nükleik asitlerin yapı taşlarıdır. Nükelotit; 1 fosfat, 5 karbonlu bir şeker ve 1 azotlu organik bazdan 
oluşan bir kimyasal bileşiktir. 
19 Paralog genler, gen duplikasyonu (ikilemesi) sonucu oluşurlar. Duplikasyondan sonra paralog genler aynı işlevi sürdürebilir ancak çoğu zaman 
birbirindedn ayrılır ve farklı işlevler geliştirirler. 
20 C olarak tanımlanan ifade Sitozin anlamında, T olarak tanımlanan ifade ise Timin anlamındak kullanılmıştır. DNA ve RNA’daki temel azotlu 
bazlardır. Bu bazlara ek olarak DNA’da Guanin ve Adenin, RNA’da ise Urasil bulunur. Nükleotitlerin birbirlerine bağlandığı organik bazlardır. 
SMN2 geninde SMN1 geninin ekzon 7 bölgeisnde yer alan Sitozin bazı, SMN2 geninin aynı bölgesinde Timin’e dönüşmüştür.  
21 Orijinal ifade “splicing” olarak geçmektedir. “Splicing”, protein sentezi sürecinde DNA’nın transkripsiyonu esnasında ortaya çıkan mRNA’nın 
öncülü konumunda olan pre-mRNA’da gerçekeleşen işlemlerden birinin adıdır. Bu işlemde, pre-mRNA’nın protein kodlayan “ekzon” ve protein 
kodlamayan “intronları” bir biyokimyasal süreçle ayrışır ve sadece protein kodlayan ekzonlar bir araya gelir. Biraraya getirilme sürecinde ilgili 
ekzonların uçları birleştirildiği için Türkçe’de “uçbirleştirme” ifadesi kullanılmıştır. Splicing kelimesi, esasen bir denizcilik terimi olarak, kopmuş 
gemi halatlarının uçlarını birleştirme işlemi için kullanılmaktadır. 
22 Orijinal metinde “aberrant” ifadesi kullanılmıştır. Türkçe’ye “kurala uymayacak şekilde”, “atipik”, “anormal”, “istisnai” gibi ifadeler ile 
çevrilebilir.  
23 Protein kodlayan DNA dizisi olarak açıklanabilir.  
24 Transkripsiyon, yazılım veya yazılma, DNA’yı oluşturan nükleotit dizisinin RNA polimeraz enzimi tarafından bir RNA dizisi olarak kopyalanması 
sürecidir. Başka bir deyişle genetik bilginin DNA’dan RNA’ya aktarımıdır. 
25 Orijinal metinde ifade “genetic modifier” olarak kullanılmıştır.  
26 Orijinal metinde ifade “splicing modifier” olarak kullanılmıştır.  
27 İntratekal uygulamalarda ilaçlar omurilik kanalına enjeksiyon yoluyla verilir.  
28 Antisens oligonükleotitler, spesifik bir diziye tamamlayıcı olan tek DNA veya RNA zincirleridir. Nusinersen özelinde kullanılan antisens 
oligonükleotitler SMN2 geninde yaşanan ekzon 7 atlmasının önüne geçebilmek için pre-mRNA’nın ilgili dizisine bir tamamlayıcı olarak bağlanır 
ve tam uzunlukta ergin m-RNA oluşmasını sağlar.   
29 Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi. “Food and Drug Administration”. 



EMA30 tararından 2017 senesinde onaylanmıştır. Adeno-ilişkili virüs vektör tabanlı31 gen terapisi olan onasemnogene 

abeparvovec xioi (Zolgensma) ise 2 yaşından küçük 5q-SMA hastaları için FDA tarafından Haziran 2019 senesinde 

onaylanmıştır. EMA onayı ise, 2 veya 3 SMN2 kopyası olan 5q-SMA hastalarını kapsayacak şekilde 2020 senesinin Mayıs 

ayında çıkmıştır. Ağız yolundan alınan uçbirleştirme düzenleyicisi olan Evrysdi (Risdiplam) ise 2 aylıktan daha büyük olan tüm 

5q-SMA hastalarında kullanılmak üzere 2020 senesinin Haziran ayında FDA tarafından onaylanmıştır. SMN bağımsız tedavilerin 

geliştirilmesi için birden çok çalışma devam ettirilmektedir.  

Hastalığın patofizyolojisi32 ve klinik öncesi modellerden elde edilen hareket sinir hücrelerinin çok hızlı bir şekilde öldüğü bilgisi 

göz önünde bulundurulduğunda, daha iyi sonuçlar için erken müdahelenin zorunlu olduğu ortaya çıkmaktadır. Uzmanlar, 

yenidoğan taramasının yapılması konusunda hemfikirlerdir. SMA için yenidoğan taramasının ilk pilot projeleri üzerinde 

çalışmalar devam ettirilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde SMA için yenidoğan taraması tavsiye edilen tarama paneline 

2018 yılında dahil edilmiş ve 2020 yılının Kasım ayından beri 33 eyalette yapılmaya başlanmıştır. Almanya’da SMA hastalığı 

genel tarama panelinin içerisine 2021 yılında dahil edilecektir.  

Bu çalışmanın amacı, SMA için yapılan yenidoğan taramasının klinik ve elektrofizyoljik sonuçlara olan etkisini 

değerlendirmektir. 

 

YÖNTEMLER 

SMA için tarama çalışmaları, öncelikle sistinozis33 ve SMA için pilot proje olarak yürütülen kalıtımsal taramaların bir parçası 

olarak yapılmaya başlanmıştır. 2019 yılının Mayıs ayından beri, SMA taramaları, bu çalışmanın ortak yazarlarının kendi 

insiyatifleri doğrultusunda devam etmektedir. Kurutulmuş kan lekelerinden elde edilen DNA’nın nicel PCR analizleri çift taraflı 

ekzon 7 siliniminin tespiti için yapılmış; tek taraflı silinimlerin – taşıyıcılık – tespiti çalışmanın dışında bırakılmıştır. Tarama 

laboratuvarlarının kapsamı Bavaria’da doğan bebeklerin yaklaşık %78’ini ve Kuzey Rhine-Westphali’da doğan bebeklerin 

yaklaşık %37’sini içermiştir. Projeye ilk etapta katılım göstermeyen 6 adet hastane varken bu sayı proje süresi içinde 1’e 

düşmüştür.   

İlgili SMA tedavi merkezleri (Münich, Essen veya Münster), tarama sonuçlarının pozitif çıkması durumunda, tarama laboratuvarı 

tarafından bilgilendirildi. Tedavi merkezleri, vakit kaybetmeden (genellikle bilgilendirmelerinin kendilerine ulaşmasından 1 gün 

sonra) ailelerden randevu aldılar. Bu randevularda ailelere konuyla ilgili bilgilendirme sağlandı. Devam eden süreçte tanının 

onaylanması ve SMN2 geni kopya saysının belirlenmesi ile ilgili süreçler yürütüldü.  

Takip süreçlerine Ocak 2018 ve Ocak 2020 arasında doğan çocuklar dahil edildi. Veri toplama süreci Nisan 2020’de 

sonlandırıldı.  

Veri toplama süreci ileriye dönük bir kohort34 çalışmasının bir parçası olarak gerçekleştirildi. Uzmanlaşmış nöromüsküler 

merkezlere yönlendirme sonrasındaki prosedür, merkezlerimizdeki tüm SMA hastlarına sunulan standart bakım kapsamında 

tasarlandı. SMN2 geni kopya sayısının belirlenmesi, yeni bir kan numunesi kullanılarak, MLPA35 yöntemi ile, insan genetiği için 

çalışılan ortak kullanımlı bir labrotuvarda gerçekleştirildi. İzlenen yöntem, Şubat 2019’da, orijinal MLPA kitinin modernize 

edilmiş versiyonun kullanılmaya başlanması ile birlikte değiştirildi. Bir hastaya yanlış tanı konmasının farkedilmesiyle birlikte, 

tüm numuneler yeni kit kullanılarak 2 bağımısız labrotuvarda tekrardan analiz edildi.  

Tedavi kararının verilmesi ile ilgili çalışma protokolü, “Çıkdisiplinli Amerikan SMA Yenidoğan Çalışma Grubu” 36 nun 

önerilerini esas almıştır. Buna göre 2 ve 3 SMN2 kopyası olan çocuklarda Nusinersen tedavisine hemen başlanması önerilmiş ve 

 
30 Avrupa İlaç Ajansı. “European Medicines Agency”. 
31 Adeno ilişkili virüsler, insan ve bazı diğer primatları enfekte edebilen, küçük, replikasyon kusurlu, zarfsız virüslerdir. Adeno ilişkili virüsler 
genomunu konak hücre içine entegre edebilirler. Bu virüslerin hastaığa neden olduğuna dair bir bilgi yoktur ve çok hafif bağışıklık sistemi 
tepkilerine neden olurlar. Bu özellikleri nedeniyle gen tedavilerinde tercih edilmektedirler. 
32 Patofizyoloji, bir hastalık ya da hastalık olarak adlandırılamayacak anormal sendromlar ya da durumlar nedeniyle normal mekanik, fiziksel ve 
biyokimyasal işlevlerde ortaya çıkan bozukları inceleyen tıp disiplinidir. 
33 Sistinozis hastalığı; lizozomların (çok hücreleri canlılarda hücre sıvısında bulunan, ana görevi hüre içindeki maddeleri sindirmek olan, asidik 
yapılar) içinde sistin (proteinleri oluşturan 20 aminoasitten biri) birikimi ile karakterize, başta böbrekler ve gözlerde olmak üzere, kaslar, 
karaciğer, pankreas ve beyin gibi farklı organ ve dokularda hasara neden olan metabolik bir hastalıktır. Genetik kökenli nadir bir hastalık olan 
sistinozis hastalığı, DNA yapısındaki 17. kromozomdaki gen mutasyonundan kaynaklanmaktadır. Hem anne hem de babanın mutasyonlu geni 
taşıdığı durumlarda çocuğun sistinozisli doğma olasılığı %25’tir. 
34 Anlam olarak, aynı ortak özellikleri taşıyan insan grubunu ifade eder.  
35 “Mutliplex Ligation-Dependent Probe Amplification” ifadesinin kısaltması. Türkçe’ye “Çoklu Ligasyona Bağlı Prob Amplifikasyonu” olarak 
çevrilebilir. Genomik DNA ve RNA dizisindeki artmış ya da azalmış kopya sayısını tespit etmek için kullanılan bir yöntem.  
36 Çalışma grubunun metinde kullanılan orijinal ismi “SMA NBS Multidisciplinary Working Group” tur.  



4 veya daha fazla SMN2 kopyası olan çocuklarda “dikkatli bekleyiş” stratejisi takip edilmiştir. Her 2-4 aylık süreçte, hastalar 

standart nöropediatrik değerlendirmelere tabii tutulmuşlardır. Elektrofizyolojik değerlendirmelere ek olarak bu 

değerlendirmelerin içerisinde, SMA hastaları için güvenilir bir test olan, hastaların hareket kabiliyetlerinin 16 maddeden oluşan 

bir değerlendirme ile ölçüldüğü “Philedelphia Çocuk Hastanesi Bebek Nöromüsküler Bozukluk Testi”37 (CHOP INTEND) ve 

bebeklerin yeni hareket kazanımlarını 8 maddelik bir test ile değerlendirildiği “Hammersmith Bebek Nörolojik Muayenesi Bölüm 

2”38 (HINE 2) testleri bulunmaktadır.  

CHOP INTEND puanı 35’den yüksek ve ulnar39 CMAP40 büyüklüğü 1mV41’dan fazla ölçülen (çocuklar 6-14 günlük iken 

yapılan ölçümler, ilk değerlendirme sonuçları) ve ilk 4 haftalık süreç içerisinde kas tonusunda42 herhangi bir gerileme 

görülmeyen normal kas tonulu çocuklar presemptomatik olarak değerlendirilmiştir.     

Çalışmaya katılan üniversitelerin yerel etik komiteleri çalışmayı onaylaşmışlardır.  

 

SONUÇLAR 

Demografikler ve İlk Ölçüm Değerleri 

Yukarıda bahsedilen proejelerden elde edilip, analiz edilen toplam kurutulmuş kan lekeleri kartlarından %87’si - 297,163 adet - 

SMA taraması için kullanılmıştır. Analiz edilen kartlardan 43 tanesinde çift taraflı SMN1 geni silinimi tespit edilmiştir. SMN1 

geninin çift taraflı silinimi tespit edilen toplam vaka sayısı, SMA doğum prevelansını 1:6910 olarak vermiştir. Pozitif sonuçlanan 

testlerin nöromusküler merkezlere bildirim süresinin medyan değeri (3-9 gün aralığında, tümü normal prosedür süresi içinde 

olacak şekilde) doğumun 6. günüdür. İkinci kan numunesinin alınma süresinin medyan değeri (6-14 gün aralığında, tümü normal 

prosedür içinde olacak şekilde) doğumun 8. günüdür. Yenidoğan taramasında elde edilen tüm pozitif test sonuçları MLPA analizi 

ile doğrulanmıştır. Tanının doğrulanması ve SMN2 geni kopya saysının belirlenmesi için geçen sürenin medyan değeri (9-23 gün 

aralığında, bir çocuğun numunesi postada kaybolduğundan tanının doğrulanmasında ve SMN2 gen sayısının belirlenmesinde 

gecikme yaşanmıştır) doğumun 14. günüdür. İyileştirilen (modern versiyon) kitin kullanılarak testlerin tekrar edilmesi ile birlikte 

SMN2 geni kopya sayısının belirlenmesinde 3 kere yanlış sonuca ulaşıldığı tespit edilmiştir. Bu 3 yanlış sonucun ikisinde 

hastalarda 5 SMN2 kopyası varken ilk yapılan test, kopya sayısını 4 olarak belirlemiş, birinde ise 3 olması gereken kopya sayısı 4 

olarak değerlendirilmiştir. Nihai olarak, 17 hastada (%39.5) 2 adet SMN2 geni, 10 hastada (%23) 3 adet SMN2 geni, 14 hastada 

(%32.5) 4 SMN2 geni ve 2 hastada (%4.5) 5 SMN2 geni teni tespit edilmiştir. Şu ana kadar yenidoğan taramasının tespit 

edemediği SMA hastası olmamıştır.  

Doğumun hemen sonrasında yapılan değerlendirmelerde solunum problemlerine ve bulbar kas zayıflığı ile ilişkili hastalık 

etkilerine hastaların hiçbirinde rastlanılmamıştır. Yapılan ilk değerlendirmelerde 3 veya daha fazla SMN2 geni kopyası olan 

çocukların tamamı ve 2 adet SMN2 geni olan 9 çocuk asemptomatik olarak değerlendirilmiştir. Asemptomatik olan çocukların 

ulnar CMAP değerleri 1 mV’den fazladır. 2 SMN2 geni olan 8 hastada hastalığın başlangıcına dair emareler saptanmıştır. 5 

hastada ulnar CMAP değerleri 1mV’den az ölçülmüş, yapılan ilk değerlendirmelerde bu hastaların 3’ü CHOP INTEND testinden 

35 veya daha düşük puan almıştır. 35 veya daha düşük puan alan hastalardan biri 2 haftalık iken alt ekstremitelerinde43 ciddi kas 

zayıflığı göstermiştir. Elektrofizyolojik değerlendirmesi olmayan bir hasta 2 haftalık süreçte ciddi anlamda gerilemiştir. Bir 

çocukta düşük izole CMAP değerleri ölçülmesine rağmen hızlıca başlanan tedavi altında klinik olarak gerileme gözlenmemiştir. 

2 çocukta, ulnar CMAP değerleri sırasıyla 1.2 ve 1.1 mV ölçülmesine rağmen, doğumlarının ilk haftasında bacaklarda güç kaybı 

 
37 CHOP INTEND, “Children’s Hospital of Philadelphia Infant Test of Neuromuscular Disorders” ifadesinin kısa adı. 3 aylıktan 4 yaşına kadar olan 
çocukların fiziksel gelişimlerini değerlendirmek için geliştirilmiş bir ölçek. SMA Tip 1 Hastalarının ve diğer hastalıklara sahip çocuklarının 
gelişimleri incelenerek hazırlanmıştır. Ölçek içerisinde 16 farklı hareketin puanlaması bulunmaktadır, her bir hareket için 0’dan 4’e kadar 
puanlama yapılabilmektedir. Puanlamada 0 hareketin hiç yapılamadığına işaret ederken, 4 hareketin tamamiyle yapılabildiğini gösterir.  
38 HINE, “The Hammersmith Infant Neurological Examination” ifadesinin kısa adı. 3 aylıktan 24 aylığa kadar olan bebeklerin kaba ve ince motor 
fonksiyonlarını ölçmek için geliştirilmiş bir değerlendirme yöntemi. Ölçeğin içerisinde 26 farklı değerlendirme mevcuttur; yüz ve baş hareket 
sinir fonksiyonları, hareketler, refleksler ve koruyucu reaksiyon ve davranışlar gibi farklı nörolojik fonksiyonlar değerlendirilir 
39 Dirsek kemiğine ait olan, kolla ön kol kemiklerinin oluşturduğu kolun iki kısmı arasındaki bükülmeyi sağlayan kol bölümü. 
40 Orijinal ifade “Compunded Muscle Action Potential” olarak kullanılmıştır. Türkçe’ye “Birleşik Kas Aksiyon Potansiyeli” veya “Bileşik Motor 
Hareket Potansiyeli” olarak çevrilebilir.  Sinir ve çizgili kasların elektrik potansiyelinin incelenmesine dayanan EMG adı verilen tetkiğin genellikle 
ikinci kısmında, özel olarak üretilmiş iğnelerin kullanılmasıyla, kas aktivitelerinin incelenmesi sayesinde ölçülür.  
41 Orijinal ifade “amplitute” olarak geçmektedir. Türkçe kullanımlarda “amplitüd” kelimesi de büyüklük ifadesini anlatmak için kullanılmaktadır. 
Büyüklük değerleri milivolt (mV) cinsinden ifade edilir. CMAP büyüklük değeri uyarılan ve potansiyeli oluşturan kas lifi sayısını yansıtır.  
42 Kas tonusu, dinlenme esnasında kastaki gerilim, kasın harekete hazır halde bulunması ya da hareket öncesi aktivasyon derecesi olarak 
tanımlanabilir. Kas tonusu kasılma için zemini oluşturan kastaki gerilimdir.  
43 “Alt ekstremite” ifadesi genellikle, kalça, uyluk, bacak, ayak bileği ve ayağı ifade eder.    

 



raporlanmıştır. Tanının doğrulanması ile tedaviye başlanılması arasında geçen sürenin medyan değeri (1-16 gün aralığında, bir 

çocukta sağlık sigortasının tedaviyi karşılaması ile ilgili yaşanan süreçte gecikme yaşanmıştır) 6.5 gündür.  

Tedavi Edilmiş 2 SMN2 Kopyası Olan Çocuklardaki Sonuçlar 

2 SMN2 kopyası olan 17 çocuktan 15’i yalşarı 14 – 39 gün aralığındayken Nusinersen ile tedavi edilmiştir. Presomptomatik 

olarak değerlendirilen 8 çocuk, bugüne kadar herhangi bir semptom göstermemiş ve aynı yaş grubundaki sağlıklı çocukların 

hareket kazanımlarını elde etmişlerdir. Hastalık belirtileri geri kalan 7 çocukta belirgin ya da hafif olacak şekilde yaşamlarının ilk 

günlerinde ya da haftalarında bulunmaktaydı. Tedavi edilen tüm çocuklarda CHOP-INTEND ve HINE-2 puanlarında artış 

gözlenmiştir. Bununla birlikte semptomatik hastalarda yeni hareket kazanımları presemptomatik çocuklara göre gecikmiştir. 

Erken tedavi edilen 2 SMN2 kopyası olan çocukların hiç birinde solunum ile ilgili bir müdahaleye veya g-tüp44 ile beslenme 

desteğine ihtiyaç duyulmamış ve bu çocukların hiçbirinde skolyoz ya da kontraktür45 gibi ortopedik komplikasyonlar 

yaşanmamıştır.   

Tedavi Edilmemiş 2 SMN2 Kopyası Olan Çocuklardaki Sonuçlar 

2 SMN2 kopyası olan 2 çocuk tedavi edilememiştir. Bir aile, hastalığın doğal gelişiminin ciddiyetini ve erken tanı neticesinde 

başlanan tedavilerde elde edilen başarılı sonuçlarla ilgili kısıtlı veri bulunmasını göz önünde bulundurarak, sunulan tedaviyi 

almak istememiştir. Diğer aileye yüksek maliyetli tedavinin masraflarını karşılayacak sigorta imkanları, Kalıcı oturum ve/ya 

vatandaşlık haklarının bulunmaması sebebiyle sunulamamış ve neticede tedavi uygulanamamıştır. İkinci ailenin çocuğu 

yaşamının ilk haftalarında hastalığın semptomlarını göstermeye başlamıştır. İlk ailenin çocuğunda ise hastalık, çocuk 3 aylık 

olana kadar semptom göstermemiş, ancak bu süreden sonra çok hızlı bir şekilde ilerlemiştir. İki çocuk da solunum yetmezliği 

sebebiyle 5.5 aylık iken vefat etmiştir.  

Tedavi Edilmiş 3 SMN2 Kopyası Olan Çocuklardaki Sonuçlar 

3 SMN2 kopyası olan 10 çocuktan 6’sı 20 ila 29 günlük iken Nusinersen ile tedavi edilmiştir. Yeni hareket kazanımlarının takibi 

için geçen sürenin medyan değeri 13 aydır (ortalama 13,2 ay, 5-24 ay aralığında). Gözlem süresinin değerlendirme yapılmasına 

imkan verdiği kadarıyla (3 SMN2 kopyası olan çocukların bazıları 12-15 aylık olana kadar herhangi bir semptom göstermediği 

için), tedavi edilmiş 3 SMN2 kopyası olan çocukların tamamı bu sürede asemptomatik kalmışlardır. Eklem geveşkliği olan ancak 

nörofizyolojik bulgu göstermeyen bir hasta motor kazanımlarında minimal ölçüde gecikme yaşamıştır. Bu kohortta tedavi edilen 

diğer tüm hastalar asemptomatik kalmışlar ve normal hareket kazanımlarını elde etmişlerdir. Bu çocukların hiçbirinde hastalığın 

solunum ile ilgili bir bulgusuna rastlanılmamıştır.    

Tedavi Edilmemiş 3 SMN2 Kopyası Olan Çocuklardaki Sonuçlar 

3 SMN2 kopyası olan 4 çocukta hızlı bir şekilde tedaviye başlanılamamıştır. İkiz çocukları olan bir aile tedaviyi reddetmiştir. 

Çocukların doktoru ile görüşüldüğünde, tedaviyi reddetmelerinin sebeplerinden birinin dini inançları gereği olduğu, diğerinin de 

o dönem onaylı olan tek tedavi konumunda bulunan Nusinersen tedavisinin invazif46 olması ile iligli duyulan korku olduğu 

anlaşılmıştır. 11 aylık olduklarında 2 çouckta da proksimal zayıflık gözlenmiştir. Bir aile, pozitif tarama sonucu hakkında 

bilgilendirildiğinde herhangi bir tıbbi teması reddetmiştir. Bu çocukta hareketlerde gerileme 6 aylıken farkedilmiş ve çocuk ilk 

defa o zaman tedavi merkezine getirilmiştir. Her iki aile de semptomlar ortaya çıktığında farmakolojik tedaviye karşı verdikleri 

karara sadık kalmışlardır. Bir çocuk 4 SMN2 kopyası ile yanlış tanı almış ve 8 aylıkken proksimal zayfılık göstermeye 

başlamıştır.  

4 veya Daha Fazla SMN2 Kopyası Olan Çocuklarda Tedavi, Sonuçlar ve Kardeşlerdeki İkincil Tanı 

14 hastada 4 SMN2 kopyası, 2 hastada 5 SMN2 kopyası tespit edilmiştir. Yeni hareket kazanımlarının takip edildiği sürenin 

medyan değeri 13,2 ay olmuştur (ortalama 13 ay, 1,5 – 26 ay aralığında). 4 SMN2 geni olan bir çocuğun ailesi, ailenin 

geçmişinde pozitif vaka olması sebebiyle tedavi almaya karar vermiş ve bu çocuğa 6,5 aylık iken Nusinersen tedavisi 

sağlanmıştır. Son muayeneye kadar bu çocukların hiçbirinde semtpom gözlenmemiştir.  

Yenidoğan taraması ile 4 SMN2 geni olduğu tespit edilen 2 çocuğun aileleri, tanı konan çocukların yaşça büyük olan 

kardeşlerinde net olmayan semptomlar gördüklerini belirtmişlerdir. Bir kardeşte 3 yaşından itibaren dengesiz yürüyüş olduğu ve 

titreme görülmeye başlandığı, diğer kardeşte ise yine 3 yaşından itibaren olmak üzere, parmak ucunda yürüyüş ve kas yorgunluğu 

 
44 Mideye beslenme amacıyla yerleştirilen tübün ismidir. Kilo kaybı, kilo almama ve yutma güçlüğü gibi durumlarda tercih edilir.  
45 Kontraktür, kasların kısalmasından dolayı eklemin anormal bir şekil almasıdır. Bir kas hareket açıklığının tümünde düzenli olarak kullanılmadığı 
zaman, o kasın tendonları kısalır. Bu durum kasın gerilmesini daha da zorlaştırarak, kasın daha da fazla kısalmasına ve gerilme yeteneğinin daha 
da azalmasına sebep olan bir ksır döngü yaratır.  
46 İnvazif kelimesi, genellikle cildin kesilerek, delinerek veya bir takım aletler kullanılarak vücuda girilerek yapılan tıbbi prosedürü ifade eder.  



görülmeye başlandığı belirtilmiştir. Bahse konu ilk kardeşe, konjenital ataksi tanısı konduğu belirtilmiş, ikinci kardeşe de sakar 

olduğu söylenmiştir. Yapılan testlerde iki çocukta da SMN1 geninin çift taraflı silindiği ortaya çıkmış ve iki çocukta da tedaviye 

başlanmıştır. Taraması yapılan 2 hastanın ailesi ile (hastalığın gelişiminden bağımsız olacak şekilde hastaların yaşamlarının ilk 

senelerinde) tedaviye başlanılması için görüşülmeye devam edilmektedir. 4 SMN2 geni kopyası olan 3 hastanın ailesi ile 

sürdürülen takip süreci farklı zamanlarda kaybedilmiştir.  

 

 



 

Şekil 1 - Tanı Konulan Bebeklerin HINE 2, CHOP Skorlamaları ve CMAP Büyüklük Değeri Gelişimi47 

Elektrofizyoloji 

Tüm hasta gruplarında ölçülen ulnar CMAP büyüklüğü Şekil 1c’de gösterilmiştir; CMAP değeri 1 mv’dan küçük olan çocukların 

tamamı semptomatik olarak değerlendirilmiştir. Bununla birlikte, klinik parametrelere göre semptomatik olarak değerlendirilen 

tüm çocukların CMAP değerleri 1,5 mV’dan küçük çıkmıştır. Presemptomatik çocukların tamamında bu değer 1,5 mV’dan 

büyüktür. Tedavi sonrasında erken semptomatik gruptaki hastaların tümünde CMAP değerleri yükselmiş ancak asemptomatik 

çocuklarda ölçülen değerlere erişememiştir.  

 

DEĞERLENDİRMELER 

Bu çalışma bebeklik dönemi başlangıçlı SMA hastalarının yenidoğan taraması ile tespitinin hemen ertesinde SMA spesifik 

tedaviler ile tedavi edilmesi durumunda nörolojik sonuçların önemli ölçüde iyileştiğini göstermektedir. Tedaviye presemptomatik 

dönemde başlanması durumunda, 2 adet SMN2 geni kopyası olan çocuklarda bile, çocukların hasta olmayan bebeklerin hareket 

kazanımlarına sahip olmaları gerçeği, presemptomatik dönemde tedaviye başlanmasının hareket sinir hücrelerinin ölümünü 

engellediğinin açık bir göstergesidir. Aksi argümanın da geçerli olduğu söylenebilir, tedavi edilmeyen 2 veya 3 SMN2 kopyası 

olan tüm çocuklarda tutarlı bir şekilde SMA hastalığı gelişmiştir.  

2 yıllık bir klinik takip sonrasında, 2 SMN2 kopyası olan hastaların önemli bir oranında, doğumdan sonraki ilk günlerde 

hastalığın aktif bir şekilde ilerlediği tespit edilmiştir. Bu hastaların neredeyse yarısında, doğumdan sonraki ilk haftada hareket 

sinir hücresi fonksiyon bozukluğu tespit edilmiştir. Özel bir not olarak, rutin muayenelerde kas kuvvetlerinde gözle görülmeyen 

zayıflık veya düşük ulnar CMAP değerleri gözden kaçabilmektedir. Yenidoğan taraması bu anlamda teşhisin gecikmesini 

engellemiştir. Klinik sonuçlarımız, henüz başlangıç aşamasındaki hareket sinir hücresi aktivitelerinin olduğu dönemde tanının 

konması durumunda bile, hastalarda hareket gelişminin olabileceğini göstermektedir.  

Sonuçlarımız, Biogen’in erken dönemde, doğumdan kısa bir süre sonra tanı alan, 2 veya 3 SMN2 kopyası olan 25 hastanın 

katıldığı Faz 2 çalışması (NCT02386553 NURTURE) ile uyumludur. Biogen’in ilk sonuçları, etkinin en az 4 sene boyunca 

devam edeceğini göstermektedir. Avexis’in benzer hasta grubunda onasemnogene abeparvovec-xioi’nin etkinlik ve güvenlik  

 
47 Şekil 1 a. HINE-2, b. CHOP INTEND ve c. Ulnar CMAP büyüklük değerinin yaşla beraber gelişimi. n.t. : tedavi edilememiş. * Pat 11: Hasta 11, 8 
aylıkken semptomatik, 10 aylıkken tedavi edilmeye başlandı. ** Pat 15 ve Pat 16: Hasta 15 ve Hasta 16 tedavi edilemedi. Ailelerin isteği ile daha 
uzun süreli ölçüm yapılmamıştır.  



 

 Şekil 2 - Zamana Bağlı Hareket Yetilerine Ulaşamama İhtimali Gelişimi48 

 

değerlendirmesini yaptığı faz 3 çalışmasının (NCT03505099 SPR1NT) takip süresi Biogen’in takip süresi kadar uzun olmasa da, 

bu çalışmada da benzer umut verici sonuçlar üretilmiştir. İki çalışmada da, tedavi edilen çocukların hiç biri solunum problemi 

yaşamamış ve vefat etmemiştir. Biogen’in Nusinersen’in klinik etkinliğini - kontrol grubuna karşı - değerlendiren bebeklik 

dönemi başlangıçlı semptomatik SMA hastalarında yürüttüğü faz 3 deneyinde ise (NCT02193974 ENDEAR) ventilatörden 

bağımsız solunum oranı ise sadece %61 olarak ölçülmüştür.  

Çalışmalardan elde ettiğimiz veriler, CMAP değerinin ilk değerlendirmede tanının konması açısından çok ilişkili olduğunu 

göstermektedir. Semptomatik olduğu ortaya çıkan tüm hastlarda CMAP değerleri düşük değerlerdedir. Özellikle 2 adet SMN2 

geni kopyası olan çocukların, klinik olarak asemptomatik olsalar bile, CMAP değerlerinin ölçülmesi ile birlikte elektrofizyolojik 

 
48 X ekseni: ay bazında bebeğin yaşı (ilgili yeni hareket kazanımına ulaştığı dönem), y ekseni: yeni hareket kazanımına ulaşamama ihtimali. 
Kesiksiz çizgiler sonuç çizgilerini, kesikli çizgiler güven araılığını göstermektedir. Grafiklerde yer alan turuncu çizgiler 2 SMN2 kopyası olan 
semptomatik çocukları, yeşil çizgiler 2 SMN2 kopyası olan asemptomatik çocukları, mor çizgiler 3 SMN2 kopyası olan çocukları göstermektedir. 
Grafiklerdeki kare işareti tedavi edilmemiş hasta bilgisini, üçgen işareti ise vefatı simgelemektedir.  



olarak semptomatik oldukları anlaşılabilir. Klinik olarak tespit edilmesi mümkün olmayan çocuklarda düşük CMAP değerleri bir 

alarm sinyali olarak değerlendirilmeli ve hiçbir koşulda tedavinin geciktirilmesi kabul edilmemelidir. NURTURE çalışmasına 

katılım kriteri olarak kullanılan 1mV’lık CMAP eşik değeri, hastalığın belirtilerini göstermeye başladığının bir işareti olarak 

kullanılması açısından çok düşük bir değerdir. Kendi ulnar CMAP büyüklüğü grafiklerimizi değerlendirdiğimizde, 1.5 mV 

değerinin bir eşik değeri olarak kullanılmasının daha güvenilir olabileceğini düşünmekteyiz. Ayrıca, tedaviye yanıt verenlere dair 

bir altgrubun olması da muhtemel gözükmektedir. Ancak semptomatik grubun mevcut takip süresi bu konuda nihai bir 

değerlendirme yapabilmek için çok kısadır; bu sebeple bir veya iki yıl sonra yeniden analiz yapmak faydalı olacaktır.  

4 veya daha fazla SMN2 geni olan hastalara yaklaşım konusu hala tartışmalıdır. Halihazıırda 4 SM2 kopyası olan hastaların 

semptom gösterip göstermeyeceği ve gösterirse de ne bu semptomlarım ne zaman belirginleşebileceği hakkında tartışmalar 

devam etmektedir. Bununla birlikte geç semptom göstermeye başlayacak olan hastalarda erken tedaviye başlamanın getireceği 

yüke karşılık tanının geç konması neticesinde geri döndürülemez hareket hasarının oluşması riski de tartışılmaktadır. Bu ikilem, 

SMA Yenidoğan Taraması Çokdisiplini Çalışma Grubu’nun 2018 ve 2020 senelerinde üzerinde konsensus sağlayamadığı bir 

konudur. Neticede çalışma grubu, 4 SMN2 kopyası olan çocuklarda tedaviye başlanması ve 5 SMN2 kopyası olan çocuklarda 

dikkatli bekleyiş stratejisinin takip edilmesi için oylama yapmış, ancak bu oylamada da farklı uzmanlardan farklı fikirler dile 

getirilmiştir. Bizim verilerimiz henüz bu ikilime bir cevap sağlayabilecek yeterliliğe sahip değildir. Bu ikileme cevap verebilmek 

için uzun dönemli verilere ihityaç duyulmaktadır ve bu sebeple çalışmaya katılan kohort yakından takip edilecektir. Buna karşın, 

4 SMN2 kopyası olan çocukların bulunduğu gruptaki hastaların, benzer genotipe sahip olduğu 3 aile yakınında, SMA Tip 3 

hastalığının erken çocukluk döneminde geliştiği gerçeği, 4 SMN2 kopya sayısının geç erişkin dönemde hastalık belirtisi 

göstermek durumunda olmadığının ve çocukluk döneminde tedaviye başlanmasının SMA Tip 3 hastalığın bulgularının ortaya 

çıkmasını engelleyebileceğinin açık bir işaretidir.  

SMN2 kopya sayısı tahmininin yapılması metodolojik olarak bazı problemleri barındırmaktadır. Vakaların %45’inde, sonradan 

yapılan testler, ilk kopya sayısı için yapılan tahminin yanlış olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu problem DNA’nın kalitesine bağlı 

olarak, daha çok 4 veya daha fazla SMN2 kopyası olan çocuklar için geçerli olsa da, aslında tüm hasta grupları için geçerlidir. Bu 

çalışma kohortunda, 3 SMN2 kopyası olan bir çocuğa ilk tanısında 4 SMN2 kopyası ile tanı konmuş ve çocuk daha sonra 

semptom göstermeye başlamıştır. 2 çocuğa ilk olarak 4 SMN2 kopyası ile tanı konmuş ancak daha sonra çocukların 5 SMN2 

kopyasına sahip olduğu anlaşılmıştır. Tedavi algoritmaları SMN2 kopya sayısına bağlı olduğundan bu durum, SMN2 kopya 

sayısının belirlenmesi için ikincil bir laboratuvarın da kullanılmasının bir gereklilik olarak ortaya çıkarmaktadır. 

Yenidoğan taraması için temel kriterler bellidir; duyarlılık ve özgüllük yüksek düzeydedir. Çoğu aile yenidoğan taramasının 

yapılmasından yana tercihlerini kullanmışlardır. Bundan önce yapılan bir çalışma, İngiliz toplumunda SMA için yenidoğan 

taraması yapılması için geniş bir kabul olduğunu ortaya koymaktadır. SMA genetik taramasının, mevcut genetik taramalara 

eklenmesinin, genetik taramalarının genel kabülünün üzerinde olumsuz bir etki yaratmamıştır. Kritik bir konu, doğum 

uzmanlarını, SMA yenidoğan taraması faydalarının, genetik tarama için ek bilgilendirilmiş onam sağlanmasıyla ilişkili ek iş 

yükünden daha ağır bastığına ikna etmektir. 

Maliyet faktörleri açısından SMA yenidoğan taraması değerlendirildiğinde; ilgili laboratuvar test maliyetlerine ek olarak, mevcut 

yenidoğan taramaları içerisine SMA taramasının da eklenmesi, tarama uygulamalarının hayata geçirilmesi ile ilgili belirleyici bir 

faktördür. PCR kendi başına değerlendirildiğinde, göreceli olarak düşük maliyetli bir testtir. Bununla birlikte taramaların hayata 

geçirilmesi çok sayıda test yapılması anlamına gelecektir. Diğer taraftan, hastalık sayısının düşürülmesi, sağlık sistemi açısından 

maliyet düşürücü bir faktör olacaktır. Bugüne kadar, çalışmanın içerisinde yer alan çocuklar için tedavinin maliyeti haricinde 

herhangi bir ek maliyet oluşmamıştır. Tedavi maliyetleri ile ilgili bundan önce yapılan çalışmalar Almanya’da hasta başına 

maliyetin 2013 senesinde 70.566 € olduğunu göstermektedir. Kullanılan ilaçlardan bağımsız olacak şekilde ABD’de tedavi edilen 

SMA Tip 1 hastalarının hasta başına tedavi maliyetlerinin 92.618 US$ olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda yenidoğan 

taramasının sağlık bakım maliyetlerini ciddi bir şekilde düşüreceği ortadadır. Hastalığın daha hafif seyretmesi sebebiyle hastanın 

yaşam kalitesinin de artacağı beklenebilir. Semptomatik SMA hastalarının ve bu hastalara bakım sağlayan yakınlarının 

üzerindeki psiko-sosyal49 yüklerin de yüksek sosyal ve ekonomik maliyetler sebebiyle olduğu bilinmektedir.  

SMA'ya özgü ilaç sağlayan ülkelerde SMA için yenidoğan taramasının evrensel hale getirilmesini şiddetle tavsiye ediyoruz. 

SMA'yı halka açık bir tarama programında uygularken, etkilenen çocukların erişim vb. sorunlar nedeniyle çok gecikme 

yaşanmadan zamanında tedavi edilmeleri sağlanmalıdır. Asemptomatik sinir hücresi hasarının rahimde meydana gelme 

olasılığının olduğu ve 2–6 haftalık bir dönemde tedaviye başlanmadığı durumunda hastalığın prognozunun daha da kötüleşeceği 

varsayılmalıdır. Tanı konduğunda hiç vakit kaybetmeden uzmanlaşmış bir tedavi merkezine hastanın yönlendirmesi çok 

önemlidir; bu sebeple tarama merkezleri ile tedavi merkezleri arasında doğrudan bir bağ kurulmasını önermekteyiz. Bu şekilde 

kurulmuş bir bağ, hasta ve yakınlarına zaman kazandırabileceği gibi aynı zamanda hastaların ve ailelerin üzerindeki stres 

 
49 Psikoloji ve sosyal kelimelerinin birleşiminden oluşan tanım, insanın çevre faktörlerinden etkilenen ve ruhsal açıdan çeşitli evrelere ayrılan 
yaşamını ifade eder.  



faktörünü azaltacak, hem de uzman olmayan veya farmakoterapi50 sağlayamayan tıp merkezlerinin gereksiz konsültasyonlarını da 

engelleyecektir.  

Sağlık sisteminin daha az sağlam olduğu ülkelerde bile, pozitif SMA yenidoğan bulguları olması durumunda, bir haftadan kısa 

sürede teşhisin doğrulandığı ve hızlı tedavinin başlatıldığı hızlı bir prosedür uygulanmalıdır. Yenidoğan taramasının erken 

semptomatik çocuklar için faydası zaman kaybedildikçe azalacaktır. SMA tüm dünyada mevcuttur. SMA’da insidans oranı 

1:6.000 veya 1:11.000 olarak verilmektedir. En son bildirim Tayvan’da 1:17.000 olacak şekilde yapılmıştır ve bu insidans 

oranları sebebiyle SMA, “nadir hastalık” olarak değerlendirilmektedir. SMA taraması için yöntem oldukça spesifiktir. Buna göre 

tarama çalışmalarının gerekliliği yönetilebilir bir hasta sayısı için geçerlidir.  

 

SINIRLAMALAR 

Yapılan bu çalışma, randomize vaka kontrol çalışması değil, tanımlayıcı bir çalışmadır. Çalışmada sağlanan iyileştirmelerin 

netliği değerlendirildiğinde, örneğin ENDEAR çalışması ile karşılaştırıldığında, böyle bir çalışma51, en azından tüm hastalar için 

farmakoterapinin mevcut olduğu ülkelerde, artık etik olarak haklı görünmemektedir. Bununla birlikte, özellikle 4 SMN2 kopyası 

olan hastalarda tedaviye başlanması için en doğru zamanlama konusundaki sorular mevcudiyetini korumaktadır.  

Bu çalışmada kullanılan örneklem sayısı, daha derin bir istatistiksel analizin yapılmasını sınırlandırmıştır. Takip süresi göreceli 

olarak kısadır ve veri toplama süreci tam anlamıyla tektip değildir. Bu faktörler konunun yeni olmasıyla ilişkili olmakla birlikte, 

gelecekte daha uzun süreli verilere ihtiyaç duyulacaktır.  

Tedavilere başlandığı esnada ve çalışmaya sonradan dahil edilen hastaların takip süresi içerisinde, henüz EMA tarafından gen 

terapisi onaylanmadığı için tüm hastalar Nusinersen ile tedavi edilmiştir. Almanya’da gen terapi artık onaylı olduğundan, gen 

terapi SMA yenidoğan taraması ile tanısı konan bazı hastalar için şu aşamada ilk tedavi opsiyonu olabilir. Farklı 

farmakokinetikler52, özellikle de henüz çok yeni semptom göstermeye başlamış hastalarda, elde edilecek sonuçların üzerinde 

etkin olabilir.  

Peşisıra sunulacak tedavi seçenekleri olmadan tarama çalışmalarının başlatılması önemli bir etik ikilem yaratacaktır. Ayrıca bu 

tip bir uygulama Dünya Sağlık Örgütü’nün genel tarama kılavuzlarıyla da çelişecektir. Genel sağlık sigortasının bulunduğu bir 

ülkede yapılan bu çalışmada bile, tedavi imkanının sunulamadığı bir çocuğa SMA tanısı konmuştur.  

Tüm vatandaşlar için geçerli bir sağlık sigortasının olmadığı ülkelerde nasl bir yol izlenebileceği sorusuna gelince, bu çalışma, 

sigorta kapsamının en azından SMA hasta grubu için gerekli olduğu sonucundan başka bir çıkarım yapamaz.  

 

ÖZET VE ÇIKARIMLAR 

Bebeklik dönemi başlangıçlı SMA’da genetik yenidoğan taraması sonrasında hemen tedaviye başlanması, elde edilen sonuçları 

ciddi bir biçimde iyileştirmektedir. Duyarlılık ve özgüllük yüksektir ve şuana kadar yanlış pozitif veya yanlış negatif test 

sonuçları alınmamıştır. Veriler, hastalığın klinik olarak tezahür etmediği hastaların tespit edilmediğini göstermektedir; çünkü 

mevcut Almanya verileri ile karşılaştırıldığında, yenidoğan taramasının insidans değerinde bir artışa yol açmadığı doğrulanmıştır. 

Yenidoğan taramasının topluma getireceği ek maliyetler değerlendirildiğinde, taramnın maliyet-fayda değeri tercih edilebilir 

durmaktadır. Bu veriler ile 4 SMN2 kopyası olan çocuklarda tedavi başlangıç zamınının optimum değeri belirlenememektedir. 

Eğer dikkatli bekleyiş stratejisi tercih edilecek ise, metod halen tamamen güvenilir gözükmediğinden, SMN2 kopya sayısının iki 

kere tespit edilmesi gereklidir.  

SMA yenidoğan taramasının, SMA spesifik tedavilerin bulunduğu yerlerdeki yenidoğan tarama panellerine eklenmesini güçlü bir 

şekilde öneriyoruz. Pozitif tarama sonucunun ortaya çıkışı ile hastanın tedavi merkezine yönlendirilmesi arasında geçen süre kısa 

olmalıdır. Elektrofizyoloji, hareket sinir hücrelerinin rahim içinde hasar görmeye başladığı varsayılan hastalarda tedavinin 

aciliyetini desteklemek için ilişkili bir parametre olarak kulllanılabilir. Tedavi opsiyonlarının garanti altına alınmadığı yerlerde 

SMA yenidoğan taramasının yapılması etik bir ikilem doğuracaktır. 

Çeviri: Ali Güleç 

 
50 İlaçlarla tedavi anlamına gelmektedir. 
51 Burada randomize kontrol gruplu çalışmalardan bahsedilmektedir 
52 Farmakokinetik, farmakoloji biliminin ilaçların vücuda emilimi, dağılımı, dönüşümü ve atılması gibi süreçlerini matematiksel modeller kurarark 
inceleyen bir alt dalıdır.   


