
Hipotoni 1,7

•  Hipotonili bir bebek kollarındaki ve bacaklarındaki 
güçsüzlük nedeniyle sıklıkla ‘gevşek’8 olarak tanımlanır1,7

•  Distalden daha çok proksimal olan simetrik güçsüzlük3 
bir bebeğin kollarını ve bacaklarını kaldırırken 
zorluk yaşayacağı, ancak ellerinin ve parmaklarının 
kullanımını koruyacağı anlamına gelir8

•  Bebeğin bacakları kollarından daha güçsüz görünebilir3

•  İlerlemiş vakalarda bebek uzanırken kurbağa benzeri 
bir postür alabilir1,9

Arefleksi 2

•  Var olmayan veya azalmış tendon refleksleri SMA'nın 
karakteristik özellikleridir1,2 ve hipotoni vakalarında 
bebek muayenesinin kritik bir parçasıdır9

•  Derin tendon reflekslerde değerlendirme; özel bir 
çekiçle bebeğin tendondaki vuruşlara yanıtının 
gözlemlenmesiyle sağlanabilir10

Kafanın geriye düşmesi 11

•  Bir bebek kafasını kaldıramıyorsa veya kafa kontrolü 
zayıfsa,1,3,8 kafanın geriye düşmesini teyit etmek 
amacıyla oturur pozisyonda kollarından çekme  
testi kullanılabilir12

•  Tipik olarak gelişme göstermeyen bir bebeğin, boynu 
tamamen uzanmış halde, kafası büyük ihtimalle 
gövdesinin arkasına düşecektir1,11–13

•  Yüzü aşağı bakarken yatay şekilde tutulduklarında 
başlarını sırt çizgisinin üstüne kaldıramazlar9

SMA BELİRTİLERİ: YAŞ 0–6 AYLIK
Çok erken SMA belirtileri genelde bebek 6 aylık1,2 ve çoğunlukla 3 aylık olana kadar görülür.2,7  

Bebekler semptomatik olabilse de, uyanık ve dikkatli olmaya devam edeceklerdir; bilişleri etkilenmez1

Tedaviden önce meydana gelen hasar 
geri döndürülemediğinden SMA, hızlı 
tanıtın kritik olduğu zamanla yarışılan 
bir hastalıktır4,5 Ebeveynler veya bakıcılar 
herhangi bir endişe bildirirse rutin 
kontrollerde aşağıdaki belirtilerin olup 
olmadığını kontrol edin3,6

Spinal müsküler atrofi 
(SMA) erken belirtilerine 
dikkat edin 1–3

Solunum güçlüğü 7,8

•  Diyafram korunarak interkostal kasların güçsüzlüğü 
bebeğe, bazen 'karın nefesi' olarak anılan çan şeklinde 
bir göğüs ve paradoksikal solunum düzeni verebilir1

YUTMA GÜÇLÜĞÜ 1,3

•  Emme, beslenme veya oral sekresyonların  
(tükürük) kontrolündeki zorluklar dil ve yutma 
güçsüzlüğünü düşündürebilir1,3,11

•  Daha ilerlemiş vakalarda boğulma,  
tekrarlayan aspirasyon veya yavaş ya da  
azalan büyüme bulunabilir1,8,11

DİLDE FASİKÜLASYON 1–3

•  SMA'lı bir bebekte atrofi ile birlikte sıklıkla dilde 
fasikülasyonlar veya seğirme görülecektir1–3

Zayıf ağlama ve öksürük 3

•  SMA'lı bir bebekte ağlama zayıf olabilir3,8

•  Solunum kaslarının güçsüzlüğü öksürükle birlikte 
şiddetli solunum güçlüklerine de neden olabilir8
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Hipotoni 1

•  Belki de yaşamın ilk birkaç ayında zayıf kas tonusu 
geçmişi ile muayenede gözlemlenen azalmış kas tonusu 
ve kuvveti SMA'nın temel belirtisidir2

•  Kollarda ve bacaklarda biraz güçsüzlük bulunabilir1

•  Bebek nesnelere ulaşırken veya nesneleri alırken 
zorluk yaşayabilir16

•  Belirgin bacak güçsüzlüğü nedeniyle bebek  
ayağa kalkamaz ve bağımsız şekilde yürümesi 
muhtemel değildir1,3

Arefleksi 2

•  Hiç olmayan veya azalmış tendon refleksleri SMA'nın 
karakteristik özellikleridir2 ve hipotoni vakalarında bebek 
muayenesinin kritik bir parçasıdır9

•  Derin tendon reflekslerde değerlendirme özel bir 
çekiçle bebeğin tendondaki vuruşlara yanıtının 
gözlemlenmesiyle sağlanabilir10

İnce tremor 3

•  Bebek parmaklarını açtığında veya elleriyle bir nesneyi 
tutmaya çalıştığında bir ince tremor görebilirsiniz3,17

•  Ayrıca omuzlarında seğirme de olabilir17

İlerleyen skolyoz ve eklem kırıkları 1–3,18 
•  Bebekte üste kıyasla alt ekstremitelerde daha şiddetli 

hareket kısıtlamaları olabilir19

•  Büyük olasılıkla C şeklinde olmak üzere ilerleyen 
skolyoz, özellikle diz ve ayak bileğinde olmak üzere 
kırıklar ve pelvik obliklik de gözlemlenebilir1–3,18,19

Solunum semptomları 2

•  Özellikle bebekte ayrıca skolyoz mevcutsa,  
ilerleyen interkostal kas güçsüzlüğü2 nedeniyle 
akciğer hastalığı oluşabilir1 

•  Kısıtlayıcı akciğer hastalığı belirtileri,  
korunmuş ekspiratuvar hacimle birlikte  
toplam akciğer kapasitesinde ve zorlu vital  
kapasitede azalmayı içerebilir20

Geciken/kaybolan motor aşamalar 2,3

•  Bebek motor aşamalara erişse bile1–3  
muhtemelen gecikmiştir2

•  Sonuç olarak motor fonksiyonda kademeli bir azalma 
görülür ve yardımsız oturma veya ayağa kalkma gibi 
bazı motor aşamalar kaybolacaktır2

SMA BELİRTİLERİ: YAŞ 6–18 AYLIK
Erken SMA belirtileri genelde bebek 18 aylık1 ve sıklıkla 10 aylık olana kadar görülür.7  

Bebekler semptomatik olabilse de, normal konuşma gelişimi ile uyanık olmaya devam edeceklerdir15

Spinal müsküler atrofi (SMA) erken 
belirtilerine dikkat edin 1–3

Bir sağlık çalışanı olarak, bir bebeğin olması gereken şekilde  
geliştiği noktaları belirlemek açısından önemli bir konuma sahipsiniz6 
Ebeveynler veya bakıcılar herhangi bir endişe bildirirse, rutin 
kontrollerde aşağıdaki belirtilerin olup olmadığını kontrol edin3,6 
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