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Üyesi olduğumuz Avrupa Kas Hastalıkları Dernekleri Birliği (EAMDA) tarafından 9-10 
Aralık 2020’da online olarak düzenlenen konferansa Avrupa ülkelerinden temsilci ve 
konuşmacıların yanı sıra Güney Kore, Brezilya, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerika Birleşik 
Devletleri’nden kişiler de katılım gerçekleştirdi.  Online panellerde SMA, DMD, ALS, LGMD, CMT 
ve daha pek çok kas hastalığının güncel tedavi ve terapi yöntemleriyle ilgili akademik tebliğler 
sunuldu.  
 

Yrd. Doç. Damjan Osredkar- Ljubljana Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Kliniği, 
Slovenya, ülkedeki SMA hastalarının çoğunun tedavi edildiği ve takiplerinin burada yürütüldüğü 
üniversite hastanesinde SMA teşhisi konmuş çocuk hastalarla yürüttükleri çalışmalar konusunda 
bilgi aktarımı yaptı. Yeni bir hasta veri tabanı kurulmuş olup, innovatif bakım ve tedavi ve 
yöntemleri üzerinde çalıştıkları bilgisini verdi. Osredkar,  başlangıç aşamasındaki iki ayrı gen 
terapisi ilacının klinik çalışmalarını çocuk hastalarla birlikte yürüttüklerini anlattı. Hastanelerinde 
yaptıkları Nusinersen (Spinraza) uygulamasına yönelik 14 ay süren klinik çalışmalara 65 hastanın 
katıldığı, her üç SMA tipinde de iyileşme gözlendiğini ifade etti. Gen tedavi (Zolgensma) klinik 
çalışmalarında ise çalışmaya katılan hastalarda hastalığın ilerlemesinin durduğu; ancak viral 
terapinin bazı yan etkilere sebep olduğu bilgisi Osredkar tarafından aktarıldı.  
  

Dr. Lea Leonardis, Ljubljana Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Nörofizyoloji Enstitüsü - 
Slovenya, erişkin SMA hastalarıyla birlikte yürütülen tedavi ve terapi çalışmaları aktarımı yaptı. 
Slovenya’da tüm SMA hastalarının bilgilerini içeren merkezi bir hasta veri tabanı olmadığı ve 
bunun eksikliğinin hissedildiğini belirtti.  Leonardis’in çalıştığı enstitüye kayıtlı 44 SMA hastasının 
38’ine 86 enjeksiyon Nursinersen tedavisi uygulanmıştır. Bu 44 hastadan 38’ine Nusinersen 
terapisi uygulanmış.  
 

Dr. David Kemlink , Prag General Üniversite Hastanesi-Çekya, kas hastalıklarının 
ilerleyen aşamalarında başvurulan solunum yolu bakım ve tedavilerinin güncel uygulamaları 
hakkında bir sunum yaptı. Kemlink’in özellikle vurguladığı şey, invazif ventilasyon cihazlarının 
sadece SMA değil DMD, diğer miyopatiler, ALS gibi diğer ileri seviye kas hastalarının yaşam 
kalitesini düşürdüğü olgusu oldu. Hastaların yaşam kalitesini yükseltmek için bazı non-invazif 
ventilasyon destek teknikleri geliştirdikleri ve Ayrıca Prag Üniversitesi’nde kas hastalarının uyku 
kalitesini iyileştirmek için bazı uyku takip ve tedavi yöntemleri uygulandığı aktarımı da yapıldı. 
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Marie-Christine Ouillade, SMA Europe – Fransa, oluşumundan söz konusu oluşumun 
geçtiğimiz dönemde başlattığı Avrupa Yeni doğanlarda SMA Taramaları için Birlik Programı 
(European Alliance for Newborn Screening in Spinal Muscular Atrophy) hakkında konuştu. Bu 
programın bir web sitesi: www.sma-screening-alliance.org 
 

Ouillade, sunumu boyunca yeni doğan tarama programlarının uygulanıp 
uygulanmamasının bir tür maliyet etkinliği sorunu değil, yapısal bir mesele olduğunu vurguladı. 
Bu yeni doğan tarama programı sırasında elde edilecek hasta verilerinden yola çıkarak 
üretilecek yeni bilimsel yayın ve hasta verisi analizlerinin hem biyomedikal hem de toplumsal 
açıdan faydaları olacağını belirtti. Yeni doğanlarda hastalık taraması hem altyapısal yeni 
düzenlemeleri, hem biyoetik açıdan hassasiyetle düşünülmesi gereken meseleleri ortaya 
çıkardığını ifade etti. 
 

Prof. Francesco Muntoni, Londra Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü - Birleşik Krallık,  
DMD hastalarına yönelik geliştirilen gen terapi çalışmaları hakkında konuştu. 
Muntoni, sunumunun başında bir dürüstlük beyanı olarak bu gen terapi çalışmalarını geliştiren 
ilaç firmalarının pek çoğunun danışmanlık kurullarında çalıştığını belirtti.  DMD gen çalışmaların 
her biri başlangıç aşamasında olup 2017’den beri gen terapi çalışmalarında bir patlama 
yaşandığı aktarımı yapıldı. Viral vektörler kullanılarak hastalara sunulan bu gen terapilerinin 
kullandığı yöntemler, son dönemde Covid-19 aşıları geliştirmek için Astrazeneca-Oxford, 
Sputnik-V ve benzeri aşılarda kullanılan yöntemlere benzediğinde; söz konusu viral terapilerin 
her birinin bazı yan etkilere sebep olma ihtimalinden bahsedildi ve bundan dolayı çalışmaların 
ağır tempoda ilerlediği aktarımı yapıldı.  
 

Dr. Tanja Golli, Ljubljana Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Kliniği- Slovenya, genetik 
yöntemler yerine geleneksel klinik yöntemlerle DMD tedavilerinin günceli hakkında bir sunum 
yaptı. Golli, geleneksel klinik tedavi yöntemlerine dair yaklaşımlara değindi: Kalp 
fonksiyonlarının iyileştirilmesi, enflamasyonun seviyesinin azaltılması, miyostatin ilaçlarının 

kullanımı, anti-fibrotik ilaçlarının kullanımı, utrofin modülator ilaçlarının kullanımı, bitkisel 
destek verici nötrasötiklerin kullanımı ve diğer yaklaşımlar. 
 

Dr. Livie Mensova, Prag Motol Üniversitesi Hastanesi - Çekya, Limb Girdle Müsküler 
Distrofi hastalarıyla çalışma deneyim ve bulgularını anlattığı bir sunum yaptı. Sunumda kas 
biliminin (miyoloji) kurucularından John Walton ve F.J. Nattrass’ın yazdığı alanın kurucusu kabul 
edilen  makalenin yayımlandığı 1954’ten bugüne yeni 32 ayrı LGMD geninin tespit edildiğini 
belirtti. 
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     YAYINLAR 
 

Konferansta konuşmacılar tarafından atıf yapılan yayınların orjinallerine aşağıdaki linklere 
tıklayarak ulaşabilirsiniz:  

 
 SMA Hastalığı  

Diagnosis and Management of Spinal Muscular Atrophy: Part 1: Recommendations For 
Diagnosis, Rehabilitation, Orthopedic and Nutritional Care 

Diagnosis and Management of Spinal Muscular Atrophy: Part 2: Pulmonary and Acute Care; 
Medications, Supplements and İmmunizations; Other Organ Systems; and Ethics. 
 
Drug Tratment For Spinal Muscular Atrophy Type I. Cochrane Database of Systematic Reviews 
 
Drug Tratment For Spinal Muscular Atrophy Type II and III. Cochrane Database of Systematic 
Review   
 
New treatments in spinal muscular atrophy: an overview of currently available data  
 

 
 DMD Hastalığı  

 
Assessment of Systemic Delivery of rAAVrh74.MHCK7.micro-dystrophin in Children With 
Duchenne Muscular Dystrophy: A Nonrandomized Controlled Trial 
 
AAV genome loss from dystrophic mouse muscles during AAV-U7 snRNA-mediated exon-
skipping therapy 

 
Diagnosis and Management of Duchenne Muscular Dystrophy, Part 1: Diagnosis, And 

Neuromuscular, Rehabilitation, Endocrine, and Gastrointestinal and Nutritional Management 
 

 LGMD Hastalığı 
 
Limb Girdle Muscular Dystrophy Workshop Publication 
 
 
 
 

                                                         

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29290580/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29290580/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29305137/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29305137/
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD006281.pub5/full
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD006282.pub5/abstract?cookiesEnabled
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD006282.pub5/abstract?cookiesEnabled
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31973611/
https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2767086
https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2767086
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3734654/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3734654/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29395989/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29395989/
https://www.nmd-journal.com/article/S0960-8966(18)30214-1/fulltext
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 Kas Hastalıklarında Beslenme 
 
Nutritional Practices in Pediatric Patients with Neuromuscular Disorders 
 

 Ventilasyon 
 

Noninvasive Respiratory Management of Patients With Neuromuscular Disease 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31968103/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28971036/

