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ÖZET Spinal musküler atrofi (SMA); beyin sapı ve spinal kordda motor nöron dejenerasyonu ile seyreden dejeneratif, genetik bir hastalıktır. SMA’nın motor nöron hastalığı olması yanı sıra sistemik
tutulum yapan bir hastalık olduğunu bildiren klinik ve hayvan çalışmaları artmaktadır. Otonom
sinir sitemi tutulumu da bu sistemik tutulumlardan biridir. SMA Tip 1 hastalarında, otonomik disfonksiyon nadiren görülmektedir ve genellikle uzun dönem yaşayan hastalarda ileri dönemde ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada, kliniğimizde, son 10 yılda SMA Tip 1 tanısı ile izlem altında olan
olgulardan otonomik disfonksiyon bulguları ortaya çıkan 3 olgu sunulmuştur. Olguların hipertansiyon, taşikardi, flushing, kabızlık bulguları vardı. Yapılan elektrokardiyografi, metabolik değerlendirme, enfeksiyon paramatrelerinde bulgularını açıklayacak bozukluk saptanmamıştı. Olgular
taşikardi nedeni ile başlanan propranolol tedavisinden fayda görmüştür. SMA hastalarında ortaya
çıkan hipertansiyon, taşikardi, flushing gibi otonom disfonksiyon bulgularının primer hastalığa
bağlı olabileceği akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Spinal muskuler atrofi; otonomik disfonksiyon; taşikardi; hipertansiyon

ABSTRACT Spinal muscular atrophy (SMA); is a degenerative, genetic disease with degeneration
of motor neurons in brain stem and spinal cord. The incidence of systemic involvement of SMA in
addition to motor neuron disease have increased in clinical and animal studies. Autonomic nervous system involvement is also one of these systemic manifestations. In patients with SMA type
1, autonomic dysfunction is rarely seen and usually occurs in long-term surviving patients. In
our clinic, we presented 3 patients who had autonomic dysfunction with SMA type 1, in the
last 10 years. The patients had hypertension, tachycardia, flushing, constipation. No abnormality was detected in the electrocardiography, metabolic evaluation, infection parameters. Patients
with tachycardia benefited from propranolol treatment. It should be kept in mind that findings of
autonomic dysfunction such as hypertension, tachycardia and flushing in SMA patients may be due
to primary disease.
Keywords: Spinal muscular atrophy; autonomic nervous system diseases; tachycardia; hypertension

pinal musküler atrofi (SMA); beyin sapı ve spinal kordda motor nöron
dejenerasyonuna bağlı olarak güçsüzlük, kas atrofisi ve dilde fasikülasyon ile seyreden dejeneratif, genetik bir hastalıktır. SMA’nın motor
nöron hastalığı yanı sıra sistemik tutulum yapan bir hastalık olduğunu bildiren klinik ve hayvan çalışmaları artmaktadır.1,2 Otonom sinir sitemi tutulumu da bu sistemik tutulumlardan biridir. Kalp, enterik sinir sistemi,
metabolik/endokrin (Örneğin; pankreas), lenfatik, kemik ve üreme sisteminde de bulgular ortaya çıktığı bildirilmiştir.
39
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Hastalığa 5q kromozomunda yer alan Survival
Motor Neuron-1 (SMN1) gen kaybı neden olur.
Aynı bölgede ifade edilen SMN2 geni de SMN1 geninin kodladığına benzer bir protein kodlamaktadır, fakat SMN 2 protein fonksiyonu daha
düşüktür. SMN 2 kopya sayısı, klinik bulgular ve
hastalığın ortaya çıkma yaşı ile birlikte hastalığın
tipini belirlemektedir.1-4
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Yedi aylık kız olgu, dört aylıkken SMA tanısı almış.
İkiz eşi, birinci olgunun kardeşi. PEG kateteri ve
trakeostomi açılmak üzere servise yatırılmış. Olgunun operasyon sonrası çekilen ayakta direkt batın
grafisinde gaz gölgesi gözükmemiş. Bir gün sonra
kusma şikâyeti eklenmiş. Bu şikâyetlerinin pilor
ödemi ve mide boşalmasında gecikmeye bağlı olduğu düşünülerek motilium, zantac ve eritromisin
başlanmış. Fakat tedaviye rağmen olgu tam enteral
beslenmeyi tolere edememiş. Olgu, hipertansif seyretmesi üzerine çocuk nöroloji bölümüne danışılmıştır. Olgunun hipertansif dönemlerine flushing
eşlik etmekte idi. Kliniğini açıklayacak metabolik
bozukluğu yoktu. İkiz eşine bir ay önce otonomik
disfonksiyon düşünülerek propranolol başlanmıştı
ve klinik yanıt alınmıştı. Olguya 1 mg/kg/gün propranolol tedavisi başlandı ve tedavinin ikinci gününden sonra tansiyon değerleri normal seyretti.
Olgunun propranolol tedavisi sonrası beslenme intoleransı azaldı ve tam enteral beslenmeye geçildi.
Gastrik boşalma zamanının uzaması da otonomik
disfonksiyonun göstergesi olarak düşünülmüştür.

SMA Tip 1 bir hastalarında, otonomik disfonksiyon nadiren görülmektedir.3 Bu çalışmada;
son 10 yılda kliniğimizde SMA Tip 1 tanısı ile izlem
altında olan, otonomik disfonksiyonu bulunan ve
bulguları tedavi ile düzelen üç SMA Tip 1 olgusunun sunulması amaçlanmıştır.
Hastalardan bilgilendirilmiş onam alınmıştır.

OLGU SUNUMLARI

OLGU 1

Altı aylık kız olgu; dört aylıkken SMA tanısı almış.
5 aylıkken trakeostomi açılmış ve perkütan endoskopik gastrostomi (PEG) kateteri takılmış. İkiz eşi
olan ve ev tipi mekanik ventilatörde takip edilen
olgu, solunum sıkıntısı ve bronşiyolit tanıları ile
servise yatırılmış. Ventolin, atrovent ve steroid tedavisi alan olgunun, ventolin ve steroid tedavisinin
7. gününde birkaç saat süren hipertansiyon atakları
olması üzerine çocuk nöroloji bölümüne danışılmıştır. Olgunun tansiyon değerleri yaşa göre 97.
persentil üzerinde seyretmekte idi ve hipertansif
dönemlere taşikardi ve flushing eşlik etmekteydi.
Dakika solunum sayısı normal sınırlarda olan olgunun, hipertansif dönemleri, uyku uyanıklık
döngüsü, tedavi saati, aspirasyon dönemleri ile
ilişkisizdi. Olgunun kan gazı, hemogram, biyokimya ve tiroid fonksiyon testleri normal sınırlarda
saptandı. Yapılan elektrokardiyografi incelemesi
normal bulundu. Başlanan anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü [angiotensin converting
enzyme (ACE)] tedavisine rağmen tansiyon değerleri yüksek seyretti. Otonomik disfonksiyon düşünülerek ACE inhibitörü kesilerek 1 mg/kg/gün
propranolol başlandı. Propranolol tedavisi sonrası
olgunun tansiyon izlemi normal seyretti, flushing
bulgusu tekrarlamadı.

OLGU 3

On bir aylık kız olgu, iki aylıkken SMA tanısı
almış. Dört doz nusinersen tedavisi alan olgu,
pnömoni tanısı ile servise yatırılmış. Yatış sırasında taşikardi ve takipnesi olan olgunun, tedavinin 7. gününde dakika solunum sayısı normale
dönmüş, fakat taşikardisinin devam etmesi üzerine çocuk nöroloji bölümüne danışılmıştır. Taşikardisinin dış uyaranlardan bağımsız olması ve
metabolik durumunun stabil olması nedeni ile
otonomik disfonksiyon düşünülmüştür. Olgunun
elektrokardiyografisi normal saptandı. Propranolol
1 mg/kg/gün başlandı. Tedavinin 3. gününden
sonra olgunun taşikardisi olmadı.

TARTIŞMA

SMA hastalığı, SMN gen kaybı nedeni ile ortaya
çıkmaktadır. SMN proteini, ribonükleoprotein
(snRNP) biyogenezi ve nöronlardaki RNP trafiği ile
ilişkilidir ve böylelikle global gen ekspresyonunda
etkilidir.4,5 RNP’ler “splicing” mekanizmasının yapı
taşlarıdır ve tüm dokularda gereklidir. Embriyoge40

Betül DİLER DURGUT ve ark.

Turkiye Klinikleri J Pediatr. 2019;28(1):39-42

nelik verilen tedaviler ile klinikte belirgin bir düzelme saptanmamıştır. Propranolol başlandıktan
sonra ise olgunun beslenme intoleransı kısa sürede
düzelmiş ve hastane yatışından önce ortaya çıkan
kabızlık şikâyetinde de azalma olmuştur. Bu sebeple gastrointestinal bulguların da otonomik disfonksiyonla ilişkili olduğu düşünülmektedir. Son
10 yılda kliniğimizde SMA tanısı ile görülen 46
hastanın üçünde otonomik disfonksiyon saptanmıştır. Fakat 46 hastanın 17’si düzenli kontrollerine gelmeyen veya izlemlerine dış merkezde
devam eden hastalardır. Bu sebeple otonomik disfonksiyon açısından oran vermenin yanıltıcı olduğu düşünülmektedir. Literatürde de SMA
hastalarında görülen otonomik disfonksiyon bulgularının oranına dair net veri bulunmamaktadır.
Messina ve ark.nın çalışmasında; terleme, tremor,
gastrointestinal bulgular gibi semptomları olan
SMA Tip 1, Tip 2 ve Tip 3 tanılı 10’ar hastada tilt
testi ile (26/30) ortostatik hipotansiyon saptanmıştır ve SMA hastalarının adrenerjik bir hiperaktiviteye sahip olabileceği ve bu hipotezi
destekleyecek geniş çalışmalara ihtiyaç olduğu
vurgulanmıştır.9

nez boyunca çoğu dokularda SMN ekspresyonunun yüksek sevide olduğu bilinmektedir.6 SMN
ekspresyonunun birçok dokuda yüksek seviyede
olması, SMA hastalığının sistemik tutulum yapabileceği fikrini desteklemektedir.

SMN proteinin embriyogenezde birçok dokuda ifade edilmesi; periferik organ tutulumunun
sadece nöronal hasar ve kas atrofisine bağlı değil,
SMN protein kaybına da bağlı olduğunu düşündürmektedir. SMN2 kopya sayısının az olduğu hastalarda daha ağır klinik bulguların ortaya çıkması
da periferik organ tutulumunda SMN proteinin rolünü ortaya koymaktadır. Kalp kusurlarının büyük
çoğunluğu tek SMN2 kopya sayılı SMA Tip 1 hastalarında bildirilmiştir.1 Bazı hastalarda görülen
terminal bölge ve kulak nekrozu da SMN2 kopya
sayısı ile ilişkilendirilmiştir.

Otomon sinir sistemi SMA hastalarında tutulan sistemlerden biridir. Heier ve ark., SMN Delta
7 SMA fare modellerinde miyokard tutulumu ve
otonomik disfonsiyon olduğunu göstermişlerdir.7
Biondi ve ark. ise wild-tip ve ve Tip 2 SMA hayvan modellerinde (SmnDelta7/-7; SMN2+/-) yaptıkları çalışmada; kardiyak ve solunum fonksiyonlarının bozulduğunu, fakat sempatik aktivitede sorun olmadığını, kalp hızı değişikliklerinin
kardiyak iletim defektlerine bağlı olduğunu savunmuşlardır.8

Bu çalışmada, SMA Tip 1 tanılı hastalarda
otonom disfonksiyon bulgularının ortaya çıkabileceğine ve bu bulguların primer hastalıkla
ilişkilendirilebileceğine dikkat çekilmesi amaçlanmıştır. Otonomik disfonksiyon SMA hastalarında taşikardi/bradikardi, kan basıncı dalgalanmaları, hiperhidrozis, gastroözofagial
reflü, konstipasyon ve gecikmiş mide boşalımı,
vasküler perfüzyon anormallikleri ve parmakta
soğukla indüklenen vazodilatasyon yanıtının
anormal olması ile ortaya çıkabilmektedir.10 Bulgularının nonspesifik olmasının otonomik disfonksiyonun az tanınmasına neden olduğu düşünülmektedir.

Uzun yaşayan Tip 1 SMA hastalarında otonomik sinir sistemi tutulumu daha sıktır. Hachiya ve
ark., bu hastalarda; kan basıncı ölçümü, kalp tepe
atımındaki dalgalanmalar, taşikardi ve tilt testi sırasında plazma katekolamin artışı ve parmakta soğukla indüklenen vazodilatasyon yanıtının anormal olduğu 3 hasta bildirmişlerdir.3

Olgularımızda taşikardi, fluktuasyon gösteren
tansiyon değerleri ve buna eşlik eden flushing ve
beslenme intoleransı bulguları nedeni ile otonomik
disfonksiyon düşünülmüştür. Olgulara başlanan
propranolol tedavisi ile olgunun taşikardi ve hipertansiyon bulgularının düzelmesinin bunu desteklediği düşünülmektedir. İkinci olgumuzda,
beslenme intoleransı öncelikli olarak pilor ödeminin, mide boşalmasında gecikme gibi sebeplere
bağlı olabileceği düşünülmüştür, fakat bunlara yö-
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