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ÖNSÖZ DIZIN

Sevgili Ebeveynler, Sevgili Aileler,

Çocuğunuzda ender rastlanan kalıtsal bir kas zayıflığı olan Spinal 
Kas Atrofisi (SMA) tespit edilmiştir.

Elbette tanı önünüze büyük zorluklar çıkarmakta ve birçok 
bilinmezlik ile karşı karşıyasınız. Çocuğunuzun sağlığı önümüzdeki 
dönemde çok ilgi gerektirmektedir. 

Spinal kas atrofisinde erken tedavi çok önemlidir. Hekiminizle birlikte 
hızlı bir şekilde çocuğunuzla ilgili önemli kararlar verebilmeniz için 
bilgiye ihtiyacınız bulunmaktadır.

Bu nedenle bu broşürde size, hastalık ve semptomları, sebepleri ile 
tedavi imkanları hakkında bilgiler verilerek, hekiminizle yapacağınız 
görüşmede desteklenmeniz amaçlanmaktadır. 

Başkaca sorularınız olması durumunda, hekiminiz size yardımcı 
olmaktan memnuniyet duyacaktır.

En iyi dileklerimizle.

04 SMA nedir?

06 SMA’ya ne neden olur?

10 Nasıl SMA olunur?

12 Hastalığın seyri nasıldır?

13 Değişik SMA tipleri

16 SMA Tip 1: Erken formu

18 SMA şüphesi ve tanısı

20 Tedavi imkanları

22 SMA’nın basit anlatımı

24 Sözlük

İşbu broşür eksiksiz olma iddiasında değildir. Broşür, spinal kas atrofisiyle ilgili yararlı 
bilgiler içerebilir, ancak hekiminizle yapacağınız görüşmenin yerini tutmaz.2 3



SMA NEDIR?

Spinal kas atrofisi (SMA), kas zayıflığı ile kendini gösteren, ender 
bir nöromusküler hastalıktır. Bu zayıflığın nedeni, farklılaşmış ve 
hareket için önemli olan ve Motor Nöron adı verilen (motorik) sinir 
hücrelerinin ölümüdür.

Motor nöronların görevi, sinyalleri beyinden omurilik vasıtasıyla 
kaslara iletmektir. Bu sinyaller kasların hareketlerini kontrol eder. 
Sağlıklı insanlarda motor nöronlar tamamıyla işlevseldir. 

 Sağlıklı Insanlar  SMA hastalığına sahip insanlar

SMA hastalığına sahip insanlarda, bir gen defektine bağlı olarak 
motor nöronlar ölür.

Motor nöronlar öldüğünde sinyaller artık beyinden kaslara iletilmez. 
Kaslar artık sinyal almazsa küçülürler ve zamanla artan şekilde 
zayıflarlar. Bu gerilemeye tıpta Atrofi adı verilir.

Beyin 
Burada her tekil kas hareketi için sinyal 
ve bilgiler oluşur.

Motor Nöronlar 
Sinyalleri beyinden omurilik vasıtasıyla 
kaslara ileten farklılaşmış motorik sinir 
hücreleri.

Kas 
Kasılma ve gevşemeyle insan vücudunun 
tüm hareketleri oluşur. Buna nefes alıp 
vermek de dahildir.

!

Beyin 
SMA hastalığına sahip hastalarda da 
burada, her tekil kas hareketi için sinyal 
ve bilgiler oluşur.

Motor Nöronlar 
SMA’da, bir gen defektine bağlı olarak 
motor nöronlar ölür. Beyinden gelen 
hareket sinyalleri iletilmez.

Kas 
Kaslara artık sinyal gelmezse küçülürler 
ve giderek zayıflarlar (Atrofi).
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SMA’YA NE NEDEN OLUR?

SMN proteininin motor nöronlar için hayati önemi bulunmaktadır. 
 
Motor nöronların ve dolayısıyla kasların doğru şekilde işlev 
görebilmesi için vücut SMN adı verilen proteine (SMN proteini) 
ihtiyaç duyar. SMN’nin İngilizce açılımı “Survival Motor Neuron” 
olup, “Motor nöronların hayatta kalması” anlamına gelir. Sağlıklı 
insanlarda, vücut bu proteini kendi üretebilir. 

Bu önemli proteinin üretimi için gerekli bilgiler SMN geninde 
bulunur. 

SMN Proteini
Motor nöronlar için gerekli olan, vücudun kendisi 
tarafından üretilen protein. SMN’nin açılımı “Survival 
Motor Neuron” olup, “Motor nöronların hayatta 
kalması” anlamına gelir.

SMA hastalığında SMN1 gen defekti bulunur 
Motor nöronlar için önemli olan SMN proteini, SMN geni 
yardımıyla üretilir. Bunun normalde iki versiyonu mevcuttur:

SMN2 
SMN2 geni daha çok takviye olarak görev alır (Yardımcı 
Gen) ve proteinin sadece az miktarlarını üretir. Her 
insan, SMN2 geninden farklı sayıda kopyalarına sahip 
olabilir. SMN2 geninin çok sayıda kopyasının bulunması 
genellikle daha zayıf bir SMA seyri ile ilişkilidir.

SMN1 
SMN1 geni, pek çok protein üretimine yol açan çok 
etkin bir gendir. SMN1, proteinin ana tedarikçisidir.

1

2
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SMA hastalığı, etkin gen olan SMN1 genindeki defektten 
kaynaklanır. Diğer bir deyişle SMA’da SMN1 geni hatalıdır veya gen 
tamamen eksiktir. Bu nedenle az işlev gören bir SMN proteini söz 
konusudur. 

Sonuç:  
SMN’ye mutlaka ihtiyacı olan motor nöronlar ölürler. 

 SMA hastalığına sahip insanlar Sağlıklı Insanlar

Kas

Motor Nöron

Yeterli miktarda 
SMN Proteini

1

SMN1 Geni

2

SMN2 Geni

Kas Atrofisi

Ölü Motor Nöron

2

SMN2 Geni

X

Defektif 
SMN1 Geni

!

Yetersiz miktarda 
SMN Proteini

1
!

İşlevsel SMN Proteini
İşlevsiz SMN Proteini
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NASIL SMA OLUNUR?

SMA bir gen defekti veya gen eksikliğinden kaynaklandığından, 
SMA genetik bir hastalık olarak nitelendirilir. Genetik hastalıklar 
kural olarak kalıtsal olarak ortaya çıkar. 

Her insanda bir genin iki versiyonu bulunur (cinsiyete özel genler 
hariç). Bu iki genden bir tanesi hatalı olursa, ilgili kişi hasta olmaz, 
lakin diğer hatasız gene sahiptir. 

Ancak hatalı geni, çocuk sahibi olduğunda, sonraki nesillere 
aktarabilir. Bu bakımdan kendisi hasta olmaksızın, hastalığın 
taşıyıcısıdır.

Kalıtsal bilginin, yani genlerin, yarısı babadan, diğer yarısı da 
anneden kaynaklanır. Ancak ve ancak her iki ebeveynden SMN1 
geninin defektif versiyonu çocuğa aktarılırsa hastalık ortaya çıkar.

Anne ve babanın her ikisi hastalığın taşıyıcısı 
olduklarında, SMA hastası bir çocuğa sahip olma 
olasılıkları %25’tir.

Her 50 kişiden biri bu hastalığın taşıyıcısıdır.

Almanya’da yaklaşık her 10.000 yenidoğandan 
bir tanesi SMA hastasıdır.

  SMA kalıtımla nasıl geçer?

 SMA’dan etkilenmeyen  SMA’dan etkilenen  Taşıyıcı

1/ 50

%25

SMA

Taşıyıcı 
Kalıtsal bilgi, SMN1 

geninin defektif (mavi) 
ve sağlıklı (yeşil) bir 

kopyasını ihtiva eder.

Taşıyıcı 
Kalıtsal bilgi SMN1 
geninin defektif (mavi) 
ve sağlıklı (yeşil) bir 
kopyasını ihtiva eder.

Hastalıklı (%25) 
Çocuğa, anne ve 

babanın her birinden 
defektif kopya 

aktarılmıştır ve bu 
nedenle hastalıktan 

muzdariptir.

Sağlıklı (%25 ) 
Çocuğa, her iki 

ebeveynden sağlıklı 
kopya aktarılmıştır.

Taşıyıcı (%50) 
Çocuğa bir sağlıklı ve bir 

defektif kopya aktarıldığından 
kendisi de hastalık için 

taşıyıcıdır, ancak kendisi 
sağlıklıdır.

Çocuğun kalıtsal 
bilgisinin yarısı 
babadan, yarısı 
da anneden 
kaynaklanır.

Erkek ve kız çocukları SMA hastalığından eşit düzeyde etkilenirler.
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HASTALIĞIN SEYRI NASILDIR?

SMA, şikayetleri yaş ve hastalığın ağırlığına göre farklılık gösteren, 
ilerleyen nöromusküler bir hastalıktır.

Kas zayıflığı bilhassa gövdeye yakın kasları etkiler. Buna karın, sırt 
ve göğüs kasları gibi üst gövdenin kasları girer. Kas kaybına bağlı 
olarak SMA’lı insanlar, tedavi görmedikleri taktirde, görünüşte basit 
faaliyetleri yerine getirmekte giderek zorlanırlar. 

Buna başın kaldırılması, kol ve bacakların hareket ettirilmesi, yemek 
yemek ve hatta nefes almak da dahildir. 

SMA bilhassa, hareketi kontrol eden motor nöronları etkiler.

SMA’nın, beynin düşünmekten sorumlu diğer sinir hücrelerine etkisi 
yoktur. Duyular, düşünceler, algı ve zeka SMA’dan etkilenmez. 

SMA’lı çocukların düşünme gelişimi ve algısı, hastalık 
nedeniyle olumsuz etkilenmez.

DEĞIŞIK SMA TIPLERI

SMA’nın nasıl gelişim göstereceği, diğer faktörlerin yanında SMN2 
gen kopyalarının sayısına da bağlıdır. Lakin çok sayıda SMN2 gen 
kopyaları ile daha çok SMN proteini üretilebilir ve SMN1 geninin 
defekti dengelenebilir. Bu nedenle daha çok sayıda SMN2 gen 
kopyası, daha hafif bir SMA seyri ile ilişkilidir. 
 
SMA genellikle her ilgili kişide farklı seyreder ve bu nedenle sadece 
kabaca farklı tiplere ayrılabilir. 

Bu ayrım, ilk şikayetlerin ortaya çıktığı yaşa göre yapılır. Bilhassa 
tipler arasındaki geçiş akıcı olduğundan, değişik tipler için öngörüde 
bulunmak zordur. 

Bilhassa erken tanı ve tedavi, seyri olumlu etkileyebilir. 
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SMA TIP 3

Hastalığın ortaya 
çıkma yaşı:

>18 ay

Teşhis zamanı:
3. yaşına gelmeden (Tip IIIa) ila geç ergenliğe 
kadar (Tip IIIb)

Motor kabiliyetleri 
sınırları:

Desteksiz yürüyebilir, ancak bu kabiliyetlerini 
tekrar yitirebilirler.

SMA TIP 1

Ilk şikayetlerin 
ortaya çıkması: 

0 – 6 ay

Semptomlar:
Diğerlerinin yanında kol ve bacakların seyrek 
hareketi, güçsüz bağırma ve öksürme, atrofik  
ve zayıf kaslar.

Motor kabiliyetleri 
sınırları:

Oturma mümkün değil.

SMA TIP 2

Hastalığın ortaya 
çıkma yaşı:

7 – 18 ay

Teşhis zamanı: 2. yaşına gelmeden

Motor kabiliyetleri 
sınırları:

Oturabilirler ama asla bağımsız ayakta duramaz 
veya yürüyemezler

SMA TIP 4

Hastalığın ortaya 
çıkma yaşı ve 
teşhis zamanı:

Yetişkinlikte; ilk şikayetler 35 yaşından sonra, 
ender olarak 18 – 30 yaşında

Motor kabiliyetleri 
sınırları:

Desteksiz yürürler, ancak bu kabiliyetlerini  
yavaşça kaybedebilirler.

Kaynak: https://www.initiative-sma.de/hintergrundwissen/spinale-muskelatrophie-typ-i-typ-ii-typ-iii-typ-iv/14 15



SMA TIP 1: ERKEN FORMU

SMA Tip 1’in seyri ağır olup, ne yazık ki aynı zamanda en sık 
görülen formudur. SMA’dan etkilenenlerin yaklaşık %60’ı Tip 1 
olarak sınıflanır.

SMA Tip 1’e sahip her çocukta hastalık farklı seyir gösterir.  
SMA Tip 1 aldatıcı olabilir, çünkü bebekler doğumdan sonra ilk 
olarak sağlıklı görünebilir.

  SMA Tip 1’de erken alametler ve semptomlar

  Kol ve bacaklarda seyrek hareket 
(gövdeye yakın)

 Hacmini kaybetmiş, zayıf kaslar 
 
 Mevcut olmayan refleks

  Başını kaldıramama 

  Kendi salyasını da dahil, yutma güçlüğü 

  Dilde fasikülasyon (seyirme)

  Çan şeklinde göğüs kafesi

 Nefes alıp vermede güçlük 
 
 Güçsüz bağırma ve öksürme
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SMA ŞÜPHESI VE TANISI

Genetik tetkik ile tanı

Hekiminiz semptomların arkasında yatan nedenin SMA olduğundan 
şüphelendiğinde, çocuktan bir miktar kan alınır. Lakin, SMA’nın söz 
konusu olup olmadığı ancak genetik bir tetkik ile belirlenebilir.  
Kandan, SMN1 geninde bir defekt bulunup bulunmadığı veya 
genin tamamen yokluğu tespit edilir. Aynı zamanda SMN2 gen 
kopyalarının sayısı belirlenir.

SMA’da erken tedavi çok önemlidir

Daha önce de belirtildiği gibi, SMA her çocukta farklı seyir izler.  
Ancak hastalık nedeniyle, semptomlar ortaya çıkmadan bile motor 
nöronlar ölür. Bu nedenle erken tanı çok önemlidir

Kaslar değişik tedavilerle güçlendirilebilir, ancak motor nöronlar 
için ne yazık ki aynı şey söz konusu değildir. Diğer bir deyişle, sinir 
hücrelerinde halihazırda var olan hasar geriye döndürülemez.

Uzun zaman ağırlıklı olarak destekleyici tedaviler mevcutken, bugün 
SMA için ilaçlar bulunmaktadır. Tıpta son yıllarda bu alanda büyük 
gelişmeler yaşanmıştır. 

Kan tetkiki 
SMA şüphesi 
mevcutsa kan tetkiki 
yapılır. 

Analiz 
SMN1 ve SMN2 genleri 
analiz edilir. 

Sonuç 
Şüphe doğrulanır 
(Tanı) ya da SMA 
ihtimali reddedilir 
(Bulgu yok).

  Genetik tetkikin yapılışı

Birlikte hızla tedavi kararları vererek, çocuğunuzun hekimini 
destekleyebilirsiniz. Sorularınız olması durumunda hekiminiz 
size yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaktır. 
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TEDAVI IMKANLARI

Ilaç tedavisi 

Bugün, ender görülen SMA hastalığı için halihazırda tedavi imkanları 
bulunmakta, yeni imkanların geliştirilmesi için klinik çalışmalar 
yürütülmektedir. Bu tedaviler farklı etki mekanizmalarına sahip olup 
aşağıda açıklanacaktır.

  SMN1 Gen replasmanı
SMA hastalığının nedeni, SMN1 gen defektidir. Tedavi yakaşımlarından 
bir tanesi, defektif olan SMN1 geninin, bir kereye mahsus bir infüzyon 
sayesinde işlevsel bir SMN1 geni ile replasmanıdır (gen replasman 
terapisi).

  SMN2 yardımcı geninden gerçekleşen protein 
üretiminin iyileştirilmesi 

Yukarıda açıklandığı gibi, her insanın farklı sayıda SMN2 geni 
bulunmaktadır. Ne kadar çok sayıda SMN2 geni varsa, SMA 
hastalığının seyri de o kadar hafif olacaktır. SMN2 geninin 
üretkenliğini arttıran ilaçlar bulunmaktadır. 

Kas

Motor Nöron

Daha fazla SMN Proteini

2

SMN2

Diğer tedavi imkanları 

Aşağıdaki diğer metotlar, SMA terapisinde destekleyici olarak 
kullanılmaktadır.

Suni solunum, 
örneğin bir uyku 
maskesiyle

Solunum yollarının 
açılması için 
destek

Beslenme 
desteği

Fizyoterapötik 
tedaviler

Ortopedik  
tedaviler

Solunum yolu 
enfeksiyonlarının 
önlenmesi, örneğin 
antibiyotikler veya aşılar ile

Kas

Motor Nöron

1

SMN1 Geni

! X

1

Yedek SMN1 geni

YENI
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SMA’DAN ETKILENMEYEN

Kas hareketleri pek çok faktöre bağımlıdır

Kas

Motor NöronMotor nöronlar sinyalleri iletir

Kaslar, motor nöron adı verilen 
uzman sinir hücrelerinin, beyinden 
gelen sinyalleri kasa iletmesiyle 
hareket edebilirler.

SMN genleri, SMN proteinini 
üretirler

Her motor nöron SMN1 geni ile, 
yeterli miktarda SMN proteinini 
kendi üretebilir. SMN2 gen 
kopyaları, sağlıklı insanlarda aslında 
gerekmeyen, küçük miktarda SMN 
proteini üretirler.

Kas hareket eder

Beyinden gelen sinyaller sayesinde 
kasın hareketi kontrol edilebilir. 
Kas sağlıklı ve güçlüdür.

Motor nöronlar SMN 
proteinine ihtiyaç duyar

Düzgün işlev görmek için her motor 
nöronun yeterli mitarda SMN 
proteinine ihtiyacı bulunur. 

Motor Nöron

SMN Proteini

SMN Proteini

2

SMN2 Geni

1

SMN1 Geni

SMA’nın basit anlatımı SMA’nın basit anlatımı

SMA’DAN ETKILENEN

Spinal kas atrofisi genetik bir hastalıktır

Motor nöronlar ölür

Motor nöronlar ölür ve bu nedenle 
beyin sinyallerini iletemez.

SMN1 geni hatalıdır veya 
mevcut değildir

SMN1 genindeki bir gen defekti 
nedeniyle, SMN proteini yeterli 
miktarlarda üretilemez. Mevcut 
SMN2 gen kopyaları yeterli miktarda 
SMN proteini üretemezler.

Kas zayıflar

Beyin sinyalleri artık kasa ulaşamaz. 
Kaslar artık sinyal almadıklarında 
zayıflar ve körelir (atrofi). 

SMN proteini yeterli miktarda 
mevcut değil

Motor nöronların mutlaka ihtiyaç 
duyduğu SMN proteini çok düşük 
miktarda mevcuttur

Kas Atrofisi

Defektif 
motor nöron

Defektif 
motor nöron

SMN Proteini

!

SMN Proteini

2

SMN2 Geni
Defektif 
SMN1 Geni

1
!

Kas Atrofisi

Çocuk

Kas

Çocuk
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SMN Proteini “Survival Motor Neuron” (“Motor nöronların 
hayatta kalması”) proteininin, motor nöron 
adı verilen motorik sinirler için hayati önemi 
bulunmaktadır. Motor nöronların sağlık ve 
işlevselliği SMN proteininin miktarına bağlıdır.

SMN1 Geni SMN proteininin yapı planı. Bununla, vücutta 
bulunan toplam SMN proteininin büyük kısmı 
üretilir. SMA hastalarında bu gen ya bulunmaz ya 
da hatalıdır.

SMN2 Geni SMN proteininin üretimi için destekleyici gen. 
SMN2 gen kopyası ile SMN proteininin gerekli 
miktarlarının sadece az bir kısmı üretilir. SMN2 
gen kopyalarının sayısı bu bakımdan hastalığın 
ağırlık derecesi üzerine etkilidir. Bir insanda altı 
adede kadar SMN2 gen kopyası bulunabilir.

Spinal kas 
atrofisi (SMA)

Motor nöronların yetersiz miktarda SMN tedariki 
nedeniyle öldüğü ender bir nöromusküler 
hastalıktır. Bu, beyinden kaslara azalmış sinyal 
aktarımına yol açmakta, kaslar körelmekte ve 
zayıflamaktadır.

SÖZLÜK

Atrofi Bir organ veya dokunun körelmesidir.

Gen Kalıtsal bilgide yer alan, vücutta belirli bir işlevi 
bulunan belirli bir proteinin yapı planıdır. 

Gen defekti Bir gen ya hatalıdır (mutasyon nedeniyle) veya 
tamamen eksiktir (delesyon).

Gen tetkiki Bir kan tetkiki, SMN1 gen defekti bulunup 
bulunmadığını ve SMN2 geninin kaç kopyasının 
mevcut olduğunu gösterir. SMA böylece teşhis 
edilebilir.

Motor Nöron Hareket kontrolü için önemli olan, beyinden gelen 
sinyalleri omurilik üzerinden kaslara ileten bir 
sinir hücresidir.

Nöromusküler Sinir ve kaslarla ilgili.

1

2

!
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Diagnosegruppe SMA in der  
Deutschen Gesellschaft für Muskelkranke e. V.  
(Alman Kas Hastalıkları Derneği SMA Tanı Grubu) 

c/o Steffi Vogler
Seidlhofstraße 14
80639 München, Almanya
Tel.: 0176 22792965 
steffi.vogler@dgm.org
www.dgm.org/diagnosegruppe/sma

DGM danışmanlık hizmetleri ve muhatap kişi arama
www.dgm.org

Initiative „Forschung und Therapie für SMA“ 
(“SMA Araştırma ve Tedavi” Insiyatifi)

c/o Dr. med. Inge Schwersenz
Seidlhofstraße 14
80639 München, Almanya
Tel.: 089 12717447
info@initiative-sma.de
www.initiative-sma.de

Deutsche Muskelstiftung Phillip und Freunde –  
SMA Deutschland e. V. (Alman Philip ve Arkaşları Kas Vakfı  
Alman SMA Derneği)

Plättigweg 11
76189 Karlsruhe, Almanya 
info@muskelstiftung.de

ya da

Werner-von-Siemens-Ring 13
75015 Bretten, Almanya 
Tel.: 07252 973663
info@sma-deutschland.de
www.muskelstiftung.de

NOTLAR ADRESLER
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