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SMA Nedir?
• Spinal Müsküler Atrofi

• Ölümcül ve ilerleyici bir kas hastalığıdır

• Genetik yapısı itibariyle otozomal ve çekiniktir

• Teşhisi genetik test yoluyla olur

• Bebeklik, çocukluk veya gençlik döneminde teşhis konur

• Tedavisi bulunmadan önce tüm dünyada bebek ölümlerine yol açan 
genetik geçişli hastalıklar arasında 1. sıradaydı!

• 2016 sonuna kadar çaresizdi, artık çaresiz değil!



Nedeni
• Motor sinir hücrelerinin bir 

mutasyon nedeniyle proteinini 
yeterli miktarda üretememesi 

• 5Q Kromozomunda, SMN1 
geninde mutasyon

• SMN 1 geni: SMN proteininin 
üretimi ile ilgilidir

• SMN: Survival Motor Neuron
(Sağkalım Hareket Sinir 
Hücresi) 



SMA Hastalığının

Sonuçları
• Temel sonuçlar

• Motor sinir hücrelerinin zayıflaması

• Motor sinir hücrelerinin devredışı kalması 

• Vücudun çeşitli bölgelerindeki kasların çökmesi

• Hareket kabiliyetinin kısıtlanması. Ayak, bacak ve 

kolların zayıflaması

• Skolyoz, eğrilikler

• İstemli kasları hareket ettirememe ve fiziksel güçlükler

• Akciğerlerin zayıflaması ve solunum problemleri

• Ölüm…



Genetik Özellikler

• Her 50 kişiden biri 

taşıyıcı

• Canlı doğumlarda 

10 binde bir 

rastlanır



Bazı Önemli Kavramlar
• Kas hastalığı

• Nadir hastalık

• 2000 kişide bir ya da daha ender görülen hastalığa verilen isimdir

• Bilinen 6000’den fazla nadir hastalık vardır

• Bilinen toplam hastalık sayısı?

• Yetim ilaç

• Tedavisi bulunmayan bir hastalık için geliştirilmekte olan ilaç

• FDA ve EMA gibi kurumlardaki onay sürecini kısaltmasını sağlar



Sinir Hücresi - Kas İlişkisi



SMA Hastalığının Tipleri



Tiplere Göre SMA
• Tedavi görmeyen 1. tip hastaların %65’inin 2 yaşına gelmeden 

hayatlarını kaybettikleri bilinmektedir. 

• 1. tip SMA hastaları baş kontrolü, kol-bacak hareketleri, dönemez, 
yürüyemez, yutkunamaz ve ememezler. 

• 1. tip SMA hastalarının büyük bölümü trakeostomi işlemi geçirmiştir 
ve cihaza bağlı yaşamaktadır. Bu hastaların çoğu solunum yetmezliği 
veya akciğer enfeksiyonları nedeniyle yaşamlarını yitirmekteydi.

• 2. tip hastalar desteksiz oturma, emekleme, ayakta durma, yürüme 
kabiliyetlerini kaybederler

• 3. tip SMA hastalarının da büyük bölümü ayakta durma ve yürüme 
yetilerini zaman içinde kaybederler

• 2. ve 3. tip hastaların büyük bölümü çocukluk çağlarından itibaren 
ancak bir tekerlekli sandalye ile hareket ederler

• Zihinsel anlamda diğer bireylerden bir farkları yoktur.





SMA Hakkında 

Yanlış Bilinenler

• Akraba evliliği sonucu olur

• Evreleri vardır

• İlacının Türkiye’deki bir hastaya bir yıllık maliyeti 

yüzbinlerce dolardır

• SMA bir bebek ve çocuk hastalığıdır



SMA’yı Anlatan Bir Video

www.youtube.com/watch?v=vLFvt66dMrM

http://www.youtube.com/watch?v=vLFvt66dMrM


SMA Hastalığı 

Dünyadan ve Türkiye’den Veriler

• Dünyadaki Hasta Sayısı: 20 bin – 30 bin arası

• Türkiye’deki Hasta Sayısı: <1000

• Tip-1: ~450

• Tip-2 & Tip-3 : ~400



SMA Hastalığının 

Gen Seviyesindeki Açıklaması



SMA’da

Tedavi Yaklaşımları
• Yedek gen SMN2’nin mekanizmasının düzeltilmesi

• ➔ Yedek gen üzerinden protein üretimin sağlamak

• Biogen / Ionis : Nusinersen (Spinraza)

• Roche’un bazı denenen ilaçları

• Gen tedavisi: Asıl gen olan SMN1’in vücuda enjekte edilmesi

• ➔ Sistemdeki eksik geni tamamlayarak normal seviyede protein üretimi

• Novartis / Avexis: AVXS-101



İlaç Araştırmaları

• İlaç Geliştirme Ön Çalışması

• Öncü Moleküllerin Belirlenmesi İyileştirilmesi (Optimizasyonu)

• Klinik Öncesi Geliştirme (Laboratuar Çalışmaları)

• IND (Investigational New Drug - Araştırma Safhasında Olan Yeni İlaç)

• 1. Faz İlaç Denemeleri: Sağlıklı bireylerle yürütülür.

• 2. Faz İlaç Denemeleri: Hasta bireylerle yürütülür. Güvenlik ve yan etki tespiti amacıyla yürütülür.

• 3. Faz İlaç Denemeleri: Hasta bireylerle yapılır. İlacın etkisinin ve doğru dozunun tespiti amaçlanır.

• FDA Onayı İçin Başvuru

• FDA'den Onayın Alınması ve Piyasaya Çıkarılması

• Toplam Süre: 10-15 Yıl !!!

• Sadece FDA'in onay vermesi bile 6 ila 18 ay sürmektedir



Nusinersen / Spinraza’nın

Mekanizması (1)



Nusinersen / Spinraza’nın

Mekanizması (2)



Nusinersen / Spinraza’nın

Mekanizması (3)



Bu İlacı Keşfeden Kim?
• Cold Spring Harbor Laboratory: 1999

• Daha fazla bilgi için ➔ www.cshl.edu

• Professor Adrian Krainer

• RNA Splicing (uçbirleştirme) alanında 30 yıllık 
birikim

• İnsanlardaki Denemeler: 2011 – 2017

• Ionis Pharmaceuticals (Eski adı Isis)

http://www.cshl.edu/


Soru 1: Bir İlaç Denemesi Var. 

Ülkede Şartları Sağlayan 100 Hasta 

Var, 5’i Katılacak. Ne Yapılmalı?

A. Devlet kurumları uygun hastaları belirleyip kura 

çekmeli

B. Dernekler ve vakıflar uygun hastaları belirlemeli

C. Hastalar veya aileleri denemeyi yürütecek olan tıp 

fakültesine başvurmalı. İlk 5’i kabul edilmeli

D. Hiçbiri



Dünyada Spinraza Alan 

Hasta Sayıları

• Dünya:

• Çocuk: ~5000

• Yetişkin: ~1000

• Türkiye: 

• İlaç alan 1. tip hasta sayısı: ~370



Türkiye’deki Güncel Durum

• 1. tip hastalar

• 5 Temmuz 2017 ve 9 Eylül 2017 tarihlerinde Sağlık Uygulama 

Tebliği’nde (SUT) değişiklik yapan tebliğ Resmi Gazete’de yayınlandı.

• Bazı kriterler olmakla birlikte solunum cihazına bağlı olsun veya 

olmasın hepsi kapsama alındı

• 2. ve 3. tip hastalar 

• Sağlık Bakanlığı 15 Kasım 2018’den itibaren başvuruları kabul 

etmektedir.

• SGK tarafından henüz ilacın geri ödemesi yapılmamaktadır.

23



Soru 2: Yeni Bir İlaç Çıktı. 

Türkiye’ye Getirmek İçin Ne Yapardınız?

A. Devlet kurumlarına başvururduk

B. Basına röportaj verir ve sesimizi duyurmaya çalışırdık

C. Siyasetçilerle görüşürdük, baskı yapardık

D. Sokak mitingleri ve gösterileri yapardık

E. Sosyal medyadan hastalık ve ilaçla ilgili farkındalık kampanyası 

yürütürdük

F. Hepsi ☺



2016 Aralık –

2017 Temmuz Arası

• Bunların hepsi yapıldı!

• Basında onlarca haber çıktı

• Bütün siyasetçilere ulaşıldı

• SGK kararı ve tebliği yayınlanmadan önce 60’dan 

fazla 1. tip SMA hastası bebek kaybedildi!



Dernekleşme Öncesindeki 

Mücadele

• 8 Şubat 2017, Ankara TBMM Buluşması

• 5 Mart 2017, İstanbul Taksim Mitingi

• 22 Mart 2017, Ankara Kızılay Mitingi

• 13 Haziran 2017, Ankara TBMM Buluşması







SMA Benimle Yürü Derneği 

Hakkında
• Mayıs 2017’de İstanbul merkezli olarak kuruldu.

• Neden «Benimle Yürü»?

• Neden bir derneğe ihtiyaç duyuldu?

• Derneğin kurucuları ve yöneticileri kimler?

• Sahada hangi etkinlikleri gerçekleştirdi?

• Sürekli olarak yaptığı işler nelerdir?



Önce Bir Video…

https://www.youtube.com/watch?v=RzomhQ9YckY

https://www.youtube.com/watch?v=RzomhQ9YckY


Neden «Benimle Yürü»?
• Benimle Yürü; çocuklarımızın bu mücadelesinde tüm 

toplumu yanlarında, yanımızda yürümeye davetimizdir. Bir 
çağrının adıdır. 

• Tip ayırt etmeksizin, bir gün tüm çocuklarımızın 
yürüyeceğine olan umudumuz ve inancımızdır. 

• İlaç ya da ilaçlara ulaşmamız birincil hedeflerimizden olsa 
da, bu uzun bir yürüyüş.

• Bizim için; adım adım ve yanımızdaki adımları çoğalta 
çoğalta, tüm SMA ailesinin ayağa kalkış hikayesinin adıdır, 
«SMA Benimle Yürü»



Neden Bir Derneğe 

İhtiyaç Duyuldu?
• SMA konusuna odaklanma zarureti

• Kas hastalıklarına odaklanan derneklerin bizim 

ihtiyaçlarımızı karşılamayışı

• Kısa vadeli ihtiyaçlarımızın yoğunluğu

• Uzun soluklu çalışmalar

• Devlet kurumları ve hastanelerde muhatap alınmayla 

ilgili meseleler



Derneği Kimler Kurdu?

• Hasta Aileleri

• Yetişkin Hastalar

• Gönüllüler



Etkinliklerimiz

• 4 Kasım 2017 İstanbul Sarıyer Aile Bilgilendirme 

Semineri

• 1 Nisan 2018 İstanbul Taksim Mitingi

• 15 Nisan 2018 Sosyal Medya Balon Patlatma 

Kampanyası

• 27 Mayıs 2018 Ankara Ulus Mitingi

• 1 Ekim 2018 – 15 Kasım 2018 Sağlık Bakanlığı Önü 

İlaç Nöbeti



Kasım 2017

Seminerimizin Haberi

www.youtube.com/watch?v=fZ6FPNkXqYE 

http://www.youtube.com/watch?v=fZ6FPNkXqYE


Nisan 2018, İstanbul



Mayıs 2018, Ankara



Düzenli Faaliyetlerimiz

• Hastalar ve aileleriyle temas halinde olmak

• Devlet kurumlarıyla görüşmek ve lobicilik yapmak

• SMA Durum Raporu’nu güncellemek ve ilgililere iletmek

• Hastalar ve aileleri için bilgilendirme videoları çekmek

• Yurtdışındaki gelişmeleri takip etmek ve Türkçeye çevirmek

• TV ve Basında haber yaptırmak



Hangi Kişiler ve 

Kurumlar ile Muhatabız?
• T.C. Sağlık Bakanlığı 

• TİTCK: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

• T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  

• SGK: Sosyal Güvenlik Kurumu

• İlacın uygulandığı hastaneler

• Türkiye genelinde 30 farklı üniversite veya devlet hastanesi

• Bütün siyasi partiler ve milletvekilleri

• Medya



Ailelerimizden Gelenler

• Tip-1

• Tip-2

• Tip-3

• Tip-4



1. Tip Ailelerimizden…
• 3,5 yaşında SMA 1. tip hastası bir oğlum 

var.

• 2,5 yaşında iken Spinraza’nın ilk dozunu 

aldı. 

• Her hastalıkta olduğu gibi bu hastalıkta da 

erken tedavinin çok önemli olduğunu 

gördük. 

• Kaslar işlevini yitirmeden tedaviye başlamak 

bu hastalıkla mücadelede en etkili yöntem. 

• Ülkemizde geciken geri ödeme sisteminden 

dolayı maalesef bu şansı elde edemedik.

• SGK tebliğindeki ağır şartlardan dolayı her 

an ilacımızın kesileceği korkusu var.



1. Tip Ailelerimizden…

• SMA hastalığıyla karşılaştığımız günden itibaren en 

büyük mesele 

• Takip edebilecek bir doktor bulamamamız

• Çoğu doktor bu hastalığın tedavisi olmadığı için 

hastanın ömrünü uzatabilecek hayati tedbirler 

almak yada aldırmak yerine «bu zamanlarını iyi 

geçirsinler» gözüyle bakıyordu.



1. Tip Ailelerimizden…
• SGK artık evde fizik tedavi almamızı kabul etmiyor. 

• Yani makinalarla hayatta duran bir çocuğu alıp haftada iki kere fizik 
tedavi merkezine götürmek zorundayız 

• Üstelik tedavide en olmazsa olmaz öğelerden bir tanesini olan fizik 
tedaviyi ancak her seansına 200 TL ödeyerek eve de getirebiliriz. 
Pek çok aile aynı durumda ve bu yüzden ilaçtan fayda da göremez 
durumdayız

• Bir SMA tip-1 hastasının son kur artışlarından sonra aylık 
2.000 TL lere varan bir tıbbi malzeme ihtiyacı var. 

• Devlet bunun yaklaşık 800 TL sini karşılıyor geri kalan miktarı biz cebimizden 
karşılıyoruz. Ciddi maddi zorluklarla mücadele ediyoruz, çocuğumuza evde 
bakması gereken bir kişi olmak zorunda eşim çalışamıyor.

• Bazı ailelerin bunu karşılayamadığı ve daha az steril bir şekilde çocuklarına 
bakmak zorunda kaldığı hatta bu yüzden çocuklarını kaybettiklerine de şahit 
olduk. 



1. Tip Ailelerimizden…
• Sosyal hayatımız zaten yok. Sürekli meraklı gözlerle yada 

acır gözlerle bakan insanlarda dolayı artık doğru düzgün 

dışarı da çıkamaz olduk.

• Kesilen her elektrikte «makinanın şarjı yetecek mi» 

korkusu, »Acaba ne zaman elektrik gelir» düşünceleri

• Bozulan psikolojimiz ile eşlerin birbirini yıpratması cabası.

• Aynı şekilde 8 yaşındaki kızımın hasta kardeşiyle ilgilenmek 

için çaba sarf ederek yaşından çok daha büyük sorumluluk 

hissetmesi. Onun da psikolojisinin bozulması



2. Tip Hastaların Hayatı

• Fizik tedavi ihtiyacı

• Okula erişim zorlukları

• Solunumun kötüleşmesi nedeniyle sıklaşan hastane 

yatışları

• Skolyoz gelişimi (4 yaşından sonra)

• Beslenme ve hareketsizlikle ilgili meseleler



2. Tip Hastalarımız



2.Tip Aile ve Hasta Videosu

www.youtube.com/watch?v=YrsiKNU9cYE

www.youtube.com/watch?v=JQt-K83x0K8

http://www.youtube.com/watch?v=YrsiKNU9cYE
http://www.youtube.com/watch?v=JQt-K83x0K8


3. Tip Hastaların Hayatı

• Fizik tedavi ihtiyacı

• Okula erişim zorlukları

• Sosyal hayata katılımla ilgili güçlükler

• Psikolojik zorluklar



3. Tip Aile ve Hasta Videosu

https://twitter.com/i/status/1052247980122750978

https://twitter.com/i/status/1052247980122750978


Soru 3: SMA hastaları için ne 

yapabilirsiniz?
A. Sosyal medyada takip eder ve destek veririm

B. Ailelerin ve derneğin etkinliklerine katılırım

C. Konuyu daha iyi anlamaya çalışırım ve okulumda konunun 
takipçisi olurum

D. Derneğin faaliyetlerine gönüllü olarak destek olur, emek-
yoğun işler yapmaya çalışırım

E. Çeviri yapma, doküman üretme, araştırmaları paylaşma gibi 
bilgi-yoğun katkılar sunmaya çalışırım

F. Hepsi ☺



Teşekkürler


