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ÖZET 

Erdağ E. (2011 ). Atak dönemindeki RRMS hastalarının serum ve beyin omurilik 

sıvılarında hastalığa özgü antikorların SEREX yöntemi ile taranması. İstanbul 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sinirbilim ABD. Yüksek Lisans İstanbul. 

Multipl Skleroz (MS), sıklıkla genç erişkinlerde görülen, santral sinir sistemi 

(SSS) ak maddesini birden fazla lokalizasyonda etkileyen, demiyelinizan kronik bir 

hastalıktır. Etyopatogenezinde, genetik ve çevresel etkenierin karışık etkileşimleri 

sonucu etkinleştiği varsayılan otoimmün mekanizmaların sorumlu olduğu 

düşünülmektedir. Bu mekanizmaların oluşumunda hücresel immünitenin birincil 

öneme sahip olduğu bilinmekle beraber hümoral immünitenin ve anti-nöronal 

antikorların da semptomların oluşumunda önemli rol oynadığı düşünülmektedir. Bu 

antikorların saptanması amacıyla, atak dönemindeki MS hasta örneklerinden 

oluşturulan bir serum havuzu, SEREX (rekombinant cDNA ekspresyon 

kütüphanelerinin serolajik analizi) yöntemi ile, insan beyin cDNA ekspresyon 

kütüphanelerinde taranmıştır. Seçilen klonlardan His-Tag protein purifikasyonu 

yöntemiyle ekstrakte edilmiş proteinlerle ELISA da yapılmıştır. Tarama sonucunda 

izole edilen santral sinir sistemi (SSS) antijenlerine karşı antikor reaksiyon sıklıkları 

RRMS (n=36) ve nörolojik tutulumu olan Behçet hastalarının (n=40) atak sırasında 

alınmış serum ve BOS örneklerinde belirlenmiştir. Atakların olmadığı dönemde serum 

örnekleri alınmış RRMS hastalarının (n=18) örneklerinde, atak sırasında alınmış 

örneklerde saptanan antikorların olup olmadığı araştırılmıştır. Sonuç olarak, SWAP 70, 

ICA, ING, TRAF ve MAZ proteinlerine karşı yüksek titreli otoantikarlar ağırlıklı olarak 

ataklı MS grubunda saptanırken, yüksek titreli PTBP1 ve SH3 otoantikarları ön planda 

ataksız MS ve NBH olgularında saptanmıştır. Bunlardan özellikle SWAP-70 

antikorunun, 36 ataklı MS olgusunun 17'sinde (0/o47.2) saptanması, bu antikorun MS'de 

atak biyobelirteci olarak kullanılabileceğini düşündürmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Multipl skleroz, Behçet hastalığı, otoimmünite, SEREX 

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiştir. Proje No:12094 Soyadı AB. 
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ABSTRACT 

Erdağ, E. Screening of disease specific antibodies with SEREX in the sera and 

cerebrospinal fluids of RRMS cases during the relapse period. Istanbul University, 

Institute of Health Science, Neurosciences Department. MSc Thesis. İstanbul. 2011. 

Multiple sclerosis (MS) isa demyelinating and chronic disease that effects central 

nervous system (CNS) white matter on more than one localization andseenin mostly 

young adults. Autoimmune mechanisms that are activated by the complex interactions 

of genetic and environmental factors are considered to be involved in its 

etiopathogenesis While cellular immunity has a crucial role in these mechanisms, 

humoral immunity and anti-neuronal antibodies might also have important roles in 

symptom appearance. To identify these antibodies, a pool of sera obtained from MS 

cases during the attack period was screened with cDNA expressian libraries by SEREX 

method. ELISA experiments were done following His-Tag protein purification of 

selected clones. Antibody reaction frequencies against isolated CNS antigens were 

determined in RRMS (n=36) and neuro-Behçet's disease patients' sera and 

cerebrospinal fluids (CSF) (n=40). Antibodies detected in sera obtained during a relapse 

were evaluated in RRMS sera obtained during remission (n=18). Consequently, high 

titre autoantibodies againts SWAP 70, ICA, ING, TRAF and MAZ proteins were 

detected predominantly in MS sera obtained during a relapse while high titre PTBP1 

and SH3 antibodies were detected in MS sera obtained during remission and in sera of 

neuro-Behçet's disease patients. Detection of SWAP 70 antibody in 17 of 36 (47.2°/o) MS 

cases during the relapse period suggests that these antibodies may be used as 

biomarkers in MS attacks. 

Key Words: Multiple sclerosis, Behçet's disease, autoimmunity, SEREX 

The present work was supported by the Research Fund of Istanbul University. Project 
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Multipl Skleroz (MS), inflamasyon, demiyelinizasyon ve akson hasarı ile 

karakterize, etiyolojisi belirsiz, otoimmün bir santral sinir sistemi (SSS) hastalığı 

olup sıklıkla genç yetişkinlerde görülür (Karabudak ve ark. 2009). SSS'nin beyaz 

cevherinde miyelinin multifokal yıkımı ile karakterize olan MS, ilerki evrelerde 

kronik lezyonlarda astrogliyal skar dokusu gelişmesi neticesinde akson kaybının 

da eşlik etmesiyle, nörolojik sekellerle sonuçlanır (Bar-Or ve ark. 1999). İlk olarak 

1868 yılında Jean-Martin Charcot tarafından tanımlanan MS genellikle ataklarla 

başlayıp ilerleyici hücre hasarı ile devam ederken, baştan itibaren ilerleyici yıkımla 

giden olgular da mevcuttur. 

MS, ağırlıklı olarak 20-40 yaşları arasında, kadınlarda erkeklere oranla iki kat 

daha fazla görülür (Noseworhty ve ark. 2000). 

MS prevalansı dünyanın değişik bölgelerinde farklılıklar gösterir. Düşük 

prevalansta 5/100.000' den az, orta prevalans 5-30/100.000, yüksek prevalans ise 

>30/100.000 şeklinde belirtilir. Bu sınıflandırmaya göre ekvatordaki bölgeler 

düşük, güney ABD ve Avrupa, orta, kuzey Amerika ve Kanada ise yüksek 

prevalanslı bölgelerdir. MS, yüksek rakımlı ve soğuk bölgelerin hastalığı olarak bu 

enlemdeki ülkelerde daha sık görülür. Ayrıca hastalığa, kırsal kesimden ziyade 

şehirlerde ve sosyoekonomik düzeyin yüksek olduğu yerlerde daha sık 

rastlanmaktadır (Oksenberg ve ark. 2001). 

Genel populasyonda hayat boyu MS geliştirme riski 0/o0,00125 iken MS 

hastalarının kardeşlerinde bu oran °/o2,6, ebeveynlerinde 0/o 1,8 ve çocuklarında 

0/o 1,5 olarak bulunmuştur. Asya halkları ve Afrika' da MS geliştirmeye karşı 

genetik bir rezistans bulunduğu düşünülmektedir (Oksenberg ve ark. 2001 ). 

Behçet hastalığı başta ağız ve genital mukoza, cilt ve gözleri etkileyen, 

multisistemik, yineleyici, inflamatuar bir hastalıktır. İlk kez 1937 yılında İstanbul 

Üniversitesi Dermatoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Dr Hulusİ Behçet 

tarafından 1924, 1930 ve 1936 yıllarında görmüş olduğu üç olgu dolayısı ile üçlü 

semptom kompleksi olarak tanımlanmış, ve uluslararası literatürde de Behçet 

hastalığı olarak anılmaya başlamıştır (Behçet 1937). Daha sonraki yıllarda Behçet 
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hastalığında görülebilen diğer organ tutulumları da tanımlanmıştır. Behçet 

hastalarında damar (özellikle venler ve pulmoner arterler), eklem, gastointestinal 

sistem ve SSS tutulumu oldukça iyi bilinmektedir. Buna karşın, karaciğer, 

böbrekler, kalp ve periferik sinirler ise Behçet hastalığı sırasında görece seyrek 

etkilenen organlardır (Dilsen 1997, Inaba 1989, Berlin 1944, Akman-Demir 1999, 

Siva ve ark. 2001, Al Fahad ve ark. 1999, Kidd ve ark. 1999, Kural-Seyahi ve ark. 

2003). 

Behçet hastalığında nörolojik tutulum ilk kez 1941 yılında bir otopsi 

olgusunda bildirilmiştir, ardından pek çok olgu bildirileri ve giderek geniş seriler 

yayınlanmıştır (Dilsen 1997, Inaba 1989, Berlin 1944). Genel Behçet hastalığı grubu 

içinde nörolojik tutulurnun prevalansı için çelişkili oranlar bildirilmişse de, 

ülkemizden bildirilen geniş serilerde bu oran yaklaşık o/o5-0/o7 arasındadır (Akman

Demir 1999, Siva ve ark. 2001). Bununla beraber, hastalar uzarnma izlendiğinde 

zaman içinde nörolojik tutulum oranı 0/o13'lere kadar çıkabilmektedir (Kural

Seyahi ve ark. 2003). Erkeklerde kadınlara oranla 3 ila 4 kat daha sık nörolojik 

tutulum gözlenmektedir (Kidd ve ark. 1999). Benzer bir gözlem damar tutulumu, 

gastrointestinal tutulum gibi ciddi organ tutulumlarında da bildirilmektedir. Az 

sayıda periferik sinir veya kas tutulumlu olgu bildirilmişse de bunlar büyük 

serilerde çok az bir oranı oluşturmaktadır; yeterince incelenmiş ve Behçet hastalığı 

ile periferik sinir sistemi tutulumu arasındaki nedensel ilişkinin sağlam bir 

biçimde ortaya konmuş olduğu olgu sayısı ise çok sınırlıdır (Kural-Seyahi ve ark. 

2003). 

SEREX (Rekombinant cDNA ekspresyon kütüphanelerinin serolajik 

analizi) metodu, tümörlü hastalarda immünoglobulin G (IgG) antikor cevabını 

ortaya çıkaran, yeni tümör antijenlerinin direkt moleküler tanımını mümkün kılan 

bir yöntem olup kanser olgularında kullanımı 1996 yılında Türeci ve arkadaşları 

tarafından geliştirilmiştir (Sahin ve ark. 1995). SEREX metodu ile kanserli olgular 

üzerinde yürütülen araştırmalar oldukça ikna sonuçlar vermiş ve Hodgkin 

lenfoma, renal kanser, astrositoma ve melanoma gibi kanser türleri için spesifik 

antijenlerin ortaya konmasını sağlamıştır (Tureci ve ark. 1996). Örneğin insan 

melanoması türevli cDNA'ların rekombinant olarak bakterilere sentez ettirilmesi 
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ve bu rekombinant tümör proteinlerinin kanserli olguların serumlarıyla 

karşılaştırılması sayesinde, immünojenik özellikte yeni melanoma antijenlerinin 

tanımlanması mümkün olmuştur (Sahin ve ark. 1995, Tureci ve ark. 1996). 

Bu çalışmada; 

I- SEREX analizleri sonucu sinyal intensitesi yüksek olan ve MS' e özgü olan 

spesifik antijenler araştırılmış; sonuçlar, kontrol gruplarmdan biri olan Nöro

Behçet hastalığı ile karşılaştırılmıştır, 

II- MS'in ayırt edici teşhis ve tedavisi hastalığın prognozu için önemli bir 

basamak teşkil ettiğinden, prognozu aydınlatacak spesifik antijenler araştırılmıştır, 

III- Tüm bu analizler atak döneminde olan relapsing remitting MS (RRMS) 

hastaların serum ve beyin-ornurilik sıvılarında (BOS), ataksız MS hastalarında, 

Nöro-Behçet hastalarının serum ve BOS'larmda, ayrıca sağlıklı kontrollerde 

karşılaştırılmalı olarak yapılmıştır, 

IV- RRMS hastalarının Genişletilmiş Özürlülük Durum Ölçeği (Expanded 

Disability Status Score, EDSS) puanları ile spesifik antijenlerin mevcudiyeti 

arasındaki olası ilişki incelenmiştir. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Multipl Skleroz 

MS, dünyada bir milyondan fazla bireyi etkileyen bir hastalık olup genç 

erişkinlerde çoğunlukla bir travma sonrasında tetiklenen, nörolojik özürlülüğe yol 

açan hastalıkların en sık sebebidir. Son yıllarda MS'in tanı ve tedavisi ile ilgili 

bilgilerdeki gelişmelere rağmen, halen hastalığın etiyolojisi ve patogenezi ile ilgili bir 

fikir birliğine varılmış değildir. Yeni veriler MS'in nöro-inflamatuvar, nörodejeneratif 

bir hastalık olduğunu, hem doğuştan gelen, hem de kazanılmış immün sistemin bu 

hastalığın gelişmesinde ve prognozunda önemli rolleri bulunduğunu göstermektedir 

(Altıntaş ve Esen 2008). 

2.1.1. Tarihçe 

MS' in ayrıntılı klinik özellikleri yaklaşık 180 yıl önce tanımlanmıştır. 1820'lerde 

yayınlanmış iki makalede, nöroaksis boyunca multipl, düzensiz odaklı lezyonların 

varlığından bahsedilmiştir. Cruveillhier 1829' da 54 yaşında, bu klinik özelliklere sahip 

ve bugünkü MS tanımıyla örtüşen bir kadın hastadan bahsetmiştir. Fransız araştırmacı 

Charles Prosper Olivier d' Angers, 1824 yılında parapleji nedenlerinin yer aldığı 

medulla spinalis hastalıkları kitabında MS'in semptomlarından bahsetmiştir. Sonraki 

yıllarda Jean- Martin Charcot ve asistanı Edme Vulpian, paralizi ve tremoru olan genç 

hastalardan oluşan otopsi serilerinde, medulla spinalis'te, beyin sapında ve beyinde gri 

yama tarzı tutulumları not etmişlerdir. 1868 yılında Charcot'un çok yönlü klinik ve 

patolojik değerlendirmesi sonucunda ise hastalığın geleceğine çok büyük katkısı olan 

"sch~rose en plaque dissemine" tanımı literature geçmiştir (Şekil1) (Hickey 1999). 

2.1.2. İnsidans ve Epidemiyoloji 

Başlangıç yaşı unimodal bir seyir izlemekte ve MS olgularının üçte ikisinde 

semptomlar 20 ila 40 yaşları arasında başlamaktadır. Çok nadir olarak on yaşından 

küçük ve 60 yaşından büyük bireylerde de görülmektedir. Kadınlarda, erkeklere 

nazaran daha sık görülür ve bu oran farklı çalışmalarda 2:1 ile 3:1 arasında 
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bildirilmiştir. Yine, çocukluk çağı MS'i, kız çocuklarında daha sık görülmektedir 

(Sindern ve Haas 1992, Hooge ve Redekop 1992). 

MS'in coğrafi dağılımı düzensizdir ancak güneş ışınlarının daha az 

sağurulduğu yüksek enlemlerde, kuzey ve güneyde, hastalık insidansı artar. Buna göre 

MS'in en yaygın olduğu yerler; Kuzey Avrupa, Kuzey Amerika, Güney Kanada, 

Güney Avustralya ve Yeni Zelanda olarak belirtilir. Bahsi geçen ülkelerdeki prevalans 

30-80/100.000 ve bu oranın biraz üzerinde izlemektedir (Compston ve Sadovnik 1992, 

Kurtzke ve Beebe 1985). Bu durum, MS'in D vitamini senteziyle ilgisine de 

uymaktadır. 

Vitamin D (kolekalsiferol) insanlarda beslenme ve suplemanlar yoluyla alınan 

ya da deride bulunan ve D vitamininin öncül hali olan 7-dehidrokolesterol'ün 

ultraviyole B radyasyon (güneş ışığı) ile reaksiyonu sonucu sentezlenir. D vitamininin 

kaynağı; balık yağı, karaciğer, süt ve yumurta sarısıdır. Vitamin D, kanda D vitaminini 

bağlayıcı protein tarafından taşınır ve karaciğerde 25-hidroksivitamin D'ye (25(0H)D) 

hidroksillenir. 25(0H)D, ardından böbreklerde, hormonal olarak aktif bir form olan 

1,25-dihidroksi vitamin D'ye çevrilir. 1,25(0H)ıD çok sıkı biçimde regüle edilir ve 

vitamin D yetmezliğinde bile averaj sınırda olur. Vitamin D ve paratiroid hormonu 

kalsiyum homeostasismi sellüler alım ve renal retansiyon yoluyla regüle ederler 

(Holick 2006). D vitamininin bu çevirimi bir çok etmene bağlıdır (etnisite, yaş, cinsiyet, 

vücut yağ oranı gibi). 

1,25(0H)ıD'nin biyolojik etkilerinin çoğu, vitamin D reseptörü aracılıdır. 

Reseptör, SSS'nin farklı hücrelerinde olduğu gibi monosit, antijen sunucu hücreler ve 

aktif lenfasitler gibi immün hücrelerde de eksprese edilir (Garcion ve ark. 2002). D 

vitamini reseptörünün aktivasyonu, immün hücrelerin transkripsiyon alternasyonunu, 

proliferasyonunu ve farklılaşmasını indüklemektedir. Ayrıca 1,25(0H)ıD, anti

inflamatuar prosesleri de MHC-sınıf II ekspresyonunu azaltmak suretiyle etkiler. Bu 

durum, D vitamininin nöroinflamatuar bir hastalık olan MS üzerine olan immün 

modülatör etkisini açıklamaktadır (Provvedinive ark. 1983, Veldman ve ark. 2000). 

MS prevalansının düşük olduğu ülkelerden, MS prevalansının yüksek olduğu 

ülkelere göç eden topluluklar üzerinde yapılan epidemiyolojik çalışmalarda; 14-15 

yaşından önce göç edenlerde prevalans göç edilen ülkeye uymakta; 14-15 yaşından 
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sonra göç edenlerdeki prevalans ise terk ettikleri ülkeye uymaktadır. Buna neden olan 

faktörler ya yaşamın erken dönemlerinde etkili olan bir takım çevresel etmenlerdir, ya 

da uzun inkübasyon periyodu olan infeksiyöz (muhtemelen virüs) bazı ajanlardır 

(Kurtzke ve ark, 1985, Ebers 1994). 

Bunun yanı sıra, MS' in ailesel kümelenmesi de bilinen bir gerçektir. MS 

hastalarının yaklaşık 0/o 15'inde ailede etkilenmiş bir başka birey daha vardır; en 

yüksek risk ise hastanın kardeşlerinde söz konusudur. Sandovnick ve arkadaşları tek 

bir biyolojik ebeveynin payiaşıldığı yarım kardeşler arasında MS gelişme riski ile her 

iki ebeveynin ortak olduğu tam kardeşler arasında MS gelişme riskini karşılaştırarak 

hastalığın kahtımsal yönünü incelemiştir. Tam kardeşlerdeki risk yarım kardeşlerdeki 

riske oranla 2-3 kat daha yüksek bulunmuştur ve bu sonuçların genetik geçişi 

desteklediği düşünülmüştür (Victor ve Ropper 2001). 

2.1.3. Etyolojİ ve İmmunpatogenez 

2.1.3.1. Genetik: 

MS'in kahtımsal yönü ikizler üzerinde gerçekleştirilen çalışmalarla 

desteklenmiştir. Bu çalışmalardan en geniş kapsamlı olanında 35 monozigotik ikiz 

çiftinden 12'sinde MS tanısı doğrulanmıştır (%34), buna karşın dizigot ikiz çiftinden 

sadece 2' sinde MS tanısı doğrulanmıştır (o/o4). Dahası, iki monozigot ikiz eşinde klinik 

bulgu olmaksızın MRG' de MS ile uyumlu lezyonlar saptanmıştır (Victor ve Ropper 

2001). 
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Şekil 1. MS genetik araştırmalarının tarihsel ilerleyişi. HLA: İnsan lökosit antijeni, 
IL2RA: İnterlökin 2 reseptör alfa, RPL5: Ribozomal protein L5, CD58:Lenfosit 
fonksiyon ilişkili antijen, CLEC16A: C tipi lektin domain ailesi (MS ilişkili gen), 
EVI5: Ektropik viral integrasyon bölgesi 5, IRF8:İnterferon regülatör faktörü 8, 
TNFRSFIA: Tümör nekroz faktörü reseptör üst aile üyesi lA, TYK2: Tirozin 
kinaz 2. 

MS genetiğinin poligenik modeli uzun yıllar boyu kabul edilen bir konsept 

temeli oluştursa da, hastalığın heterojenilesi ve açık ve homojenik transmisyonun 

görüldüğü geniş ailelerin yokluğu ile bağlantılı olarak bu konudaki çalışmalar önemli 

oranda yetersiz kalmıştır. Tek kuraldışı durum, 6p21.3'te bulunan insan lökosit antijen 

gen kümeleridir (HLA). MS hastalarında bazı HLA haplotiplerinin kontrollere oranla 

daha sık görülmesi, MS etyolojisinde genetik faktörlerin rolüne ilişkin en önemli 

verilerden biridir. HLA ile ilgili çalışmalar, MS'e duyarlı lokusları ve muhtemel MS 

alakah genleri genom üzerinde çarpıcı biçimde gösterir. Bilinen en güçlü ilişki 6. 

kromozomdaki HLA-DR bölgesinde gösterilmiştir. MHC sınıf II segmentinde bulunan 

HLA-DRB1 geni MS olgularında sıklıkla bildirilmiştir (Oksenberg ve ark. 2008, Yeo ve 

ark 2007). Ayrıca MS hastalarında sık görülen diğer HLA haplotiplerinin (HLA- DR2 

ve daha az oranda DR3, B7 ve A3) muhtemelen immün cevap geni olan olası bir MS 

"yatkınlık geni" nin belirteçleri olduğuna inanılmaktadır. Bu belirleçlerden birinin 

bulunulması kişinin MS geliştirme riskini 3 ila 5 kat artırır. Aslında bu antijenterin 

hastalık sıklığı ile ilişkili olduğu kanıtlansa bile tam olarak rollerinin ne olduğu açık 

değildir (Tablo 1, Şekil2 ve Şekil3) (Ebers 1994, Victor ve Ropper 2001). 
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Yeni bir çalışmada, IL-7 reseptörü a-zincirinin MS yatkınlığıyla ilgisi 

gösterilmiş, 5p14-p12' de bulunan genin T ve B hücre proliferasyonu ve reaktifliği için 

önemine değinilmiştir (Davila ve ark. 2010). IL-7Ra geninin amplifikasyonu ve DNA 

dizilernesi sonucunda, 13 adet tek nükleotid polimorfizmine, eksondaki 3 arnina asit 

değişimine rastlanmıştır (Bennetts ve ark. 2003). 

Tablo 1. Genetik etmenlerin MS etiyolojisindeki önemini gösteren bulgular. 

Genetik etmenlerin MS etyolojİsindeki önemini gösteren 

bulgular 

• MS prevalansı etnik gruplar arasında farklılık 
göstermektedir. 

• MS, aileler içinde toplanmaktadır. 
• Bir MS hastasıyla yaşayan ve hastayla genetik bağı olmayan 

bireylerin sonradan MS geliştirme riski yoktur. 
• Monozigotik ikizlerin dizigotik ikizlerden çarpıcı oranda 

yüksek (%25-30) MS riski vardır. 
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Şekil 2. 6p21-23 bölgesindeki ULA ile ilgili genler .. MHC bölgesinin full sekansı, MHC 
sekanslama konsorsiyumu tarafından 1999' da tamamlanmış ve 
bildirilmiştir. 224 identifiye edilmiş lokustan 128'i 0/o40 oranında immün 
cevap fonksiyonu üstlenir. Diagram, antijen sunumunda MHC sınıf I ve II 
lokuslarının ilişkili pozisyonlarını göstermektedir. MHC bölgesindeki 
haritaianmış diğer genler kompleman proteinleri, 21-hidroksilaz için 
genleri, tümör nekroz faktörünü ve ısı şoku proteinlerini içerir ve bunlann 
tamamı MHC sınıf III içinde değerlendirilir (Oksenberg ve ark. 2001; 2008, 
Yeo ve ark. 2007).(MHC: Majör histokompatibilite kompleksi, MOG: 
Miyelin oligodendrosit glikoprotein, GABA: Gama aminobütirik asit, HLA
A: İnsan lökosit antijen lokusu, TNF: Tümör nekroz faktörü, BAT: Vitamin 
D sentezi geni, HLA-DRIDQ: İnsan LökositantijeniDR ve DQ lokusu. 
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Geniş, çok merkezli DNA koleksiyonları, yeni laboratuvar ve analitik 

yaklaşımları da beraberinde getirmiş ve kapsamlı tüm genoru analizi (genome-wide 

assodation study, GW AS) yöntemi, MS'in HLA ile ilişkili olmayan genetik 

komponentlerinin incelenmesine olanak sağlamıştır (McElroy ve Oksenberg 2011). 

evre. el 
ehneııleı 

Şekil 3. Kompleks genetik bir hastalık olarak MS. MS, diğer kompleks genetik 
hastalıklada ortak yönlere sahiptir; poligenik kahtım komponenti, epistatik 
interaksiyonlar, iki ya da daha fazla gen tarafından programlı ya da 
stokastik oluşu, birçok postgenomik DNA değişiklikleri ve çok yüzlü 
interaksiyonlar ile çevresel faktörler gibi. Bu kategori, kanser, 
kardiyovasküler hastalıklar, davranış bozuklukları, allerjiler, otoimmünite 
gibi yaygın hastalıkları da kapsamaktadır. MS'te, genetik duyarlı 

bireylerin çeşitli çevresel faktör ya da faktörlere maruz kalmalan nöronal ve 
immün kompartmanlarda inflamasyon olarak beliren ve doku hasarına 
kadar varan bazı değişikliklere sebep olur (McElroy ve Oksenberg 2011). 

2.1.3.2. Otoimmünite 

MS'in miy lin kılıf v oligod ndrosit (OGS) antijenlerine karşı gelişen immün 

yanıt nu unda rtaya ıkhğı düşünülmektedir. Bu immün yanıtı meydana getiren 

fakt .. rl rd n biri mikrobiyal patoj nl rl çapraz reaksiyon olabilir. MS patogenezinde 

h d f antij n v immünopatolojik ür cin d tayları henüz tam anlaşılmış değildir. 

Ha tahğın aktif v ya iz d·· n ml rind hem kanda hem de BOS' da normaller le 
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karşılaştırıldığında immün hücrelerin miktarında değişiklikler saptanması MS'in 

disimnıün bir hastalık olduğunu desteklemektedir (Sadiq 2000). MS'te gözlenen 

miyelin komponentlerine karşı olan otoimmün atağın tetikleyicisi bilinmemekle 

birlikte, infeksiyon, genetik faktörler, atipik mikroglial aktİvasyon ve OGS apoptozu 

üzerinde durutmaktadır (Freedman ve Gray 1989). Otoiınmün tetiklenme sonucu, 

OGSlere ve miyeline karşı inflamatuvar kaskat başlar ve zaman içinde tekrar eder. Bu 

kaskad birçok hastada gözlenen tekrarlayıcı ataklardan sorumludur. Bu 

inflamasyonun başlama zamanı bilinmemekle birlikte MS lezyonlarının erken 

dönemlerinde belirdiği bildirilmiştir (Sadiq 2000, Freedman ve Gray 1989). 

Aktive olmuş lenfositlerin kan-beyin bariyeri (KBB)' den geçişi çok hasarnaklı 

bir işlemdir (Şekil 4). SSS' de, penceresiz ve "tight junction" adı verilen sıkı 

bağlantıtarla birbirine bağlanmış, özelleşmiş kapiller endotelyal hücreler bulunur. 

İnflamatuar cevapta, TNF-a ve interferon-P (IFN-p) bu kapiller hücrelerin vasküler 

adhezyon molekülü (VCAM) ve MHC sınıf II moleküllerini eksprese etmelerini 

indükler. Aktive olmuş T hücreleri, VLA-4 (very Iate antigen) ve immünoglobulin üst 

sınıfından CD4 gibi VCAM' a ve MHC sınıf II' ye bağlanabilen integrinleri eksprese 

ederler. Bir kez aktive olunca, VLA-4'ü eksprese eden herhangi bir T hücresi 

inflaınasyonlu endotel yüzeyindeki adhezyon moleküllerine bağlanabilir ve 

endotelden içeri geçebilir (Freedman ve Gray 1989, Nicoletti ve ark. 2008, Steinman 

2001 ). 

MS patogenezinde hücresel immünitenin önemli rol oynadığı bilinmektedir. 

Bunun önemli kanıtlarından biri yardımcı T hücreleri (CD4+) olarak adlandırılan 

hücrelerin MS plaklarında ve plakların yakınındaki venüllerin etrafında bol miktarda 

bulunmasıdır (perivasküler kılıflanma). SSS' de, lenfatik organlarda ve sistemik 

dalaşımda bulunan CD4+ Th 1 hücreler, diğer çeşitli hücreler (baskı layıcı CD8+ hücreler, 

B hücreleri, makrofajlar ve mikroglialar) ve çözünebilir ürünler (proteazlar, sitokinler 

ve nitrik oksit (NO)) esas olarak MS patogenezinde etkilidir. T-hücre reseptörlerinin, 

makrofaj ve astrositler üzerinde bulunan majör doku uygunluğu kompleksi ("major 

histocoınpatibility complex"- MHC) sınıf II moleküllerine cevap verdikleri 

gösterilmiştir. Bu etkileşimin T-hücre proliferasyonunu uyardığı ve B-hücrelerinin ve 

makrofajların aktivasyonu ve sitakin salgılanması gibi (IFN-y vs.) bir dizi ilişkili 
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olaylar kaskadını başlattığı düşünülmektedir. Bu hücresel olaylara KBB yıkımı eşlik 

eder. MS hastalarında bir atağın hemen öncesinde yardımcı/baskılayıcı T -hücre 

oranında artış görülebilir ve bunun artan özürlülük ile ilişkili olduğu düşünülmektedir 

(Freedman ve Gray 1989, Nicoletti ve ark. 2008). 

Normalde yardımcı ve baskılayıcı T hücreleri arasında B lenfositlerin 

aktivasyonuna da yansıyan bir denge söz konusudur. MS'te bu denge, çoğu otoimmün 

hastalıkta olduğu gibi bozulur. ikincil lenfatik dokulardaki T lenfositleri, çok iyi 

bilinmeyen nedenlerle, başta MBP olmak üzere miyelinde bulunan çeşitli antijenlere 

karşı otoreaktif hale gelirler. MS olgularında saptanan otoreaktif T hücrelerinin çoğu 

yardımcı T (CD4) yüzey molekülü taşır (Hillert 1994, Björn 1994, Seth ve Raymond 

1991, Tsujisaki ve Hirata 1991). Genel olarak kabul gören bir modele göre MS'te 

otoreaktif T hücreleri aktive olur ve selektin gibi moleküllerin de yardımıyla KBB'yi 

geçerek SSS'ye girerler. Viral infeksiyonlar ve reaktif metabolitler gibi faktörlerin bu 

proseste kolaylaştıncı rol aynadıkları bilinmektedir. SSS'ye girişi takiben, ekstraselüler 

matriksi yıkan matriks metalloproteinazlarını (MMP) üreten immün hücreler, KBB'yi 

parçalayarak immün hücrelerin ve B lenfasitleri tarafından salınan antikorların girişini 

kolaylaştırırlar. Mikroglia ve astrositler gibi perivasküler antijen sunan hücrelerin 

MHC molekülleri ve kostimülatör moleküllerin yardımıyla hedef miyelin antijenlerini 

sunmalarıyla daha ileri bir stimülasyonla T lenfasitlerden proinflamatuar sitakin ve 

kemokin salınımı gerçekleşir (Seth ve Raymond 1991, Tsujisaki ve Hirata 1991). Bu 

maddeler SSS'ye daha çok hücrenin göç etmesini sağlayarak inflamatuar cevabı 

arttırırlar. SSS'ye geçen immün sistem hücrelerinden salınan sitotoksik maddelerin ve 

fagositer hücrelerin yardımıyla miyelin yıkımı ve OGS ölümü gerçekleşir (Şekil4). 

Th17 hücreleri, MS gibi otoimmün hastalıkların immünpatogenezinde, Th1{Th2 

dengesinin bozulmasına neden olurlar. Bu hücreler, retinoik asit ilişkili "orphan" 

reseptörünün (ROR)yt ve transkripsiyon 3 (STAT 3) faktörlerinin sinyal 

dönüştürücüsü ve aktivatörüdür. Th17 tarafından üretilen sitokinler IL17, 6, 21, 22, 23 

ve proinflamatuar fonksiyonlarıyla MS immün patogenezinde önemli yeri olan olan 

tümör nekroz faktörü (TNF)-a'dır (Jadidi-Niaragh ve Mirshafiey 2011 ). Ağırlıklı olarak 

interferon gama (IFN-y) üreten Th1 hücreleri ise kronik inflamatuar durumlarda 

hücresel immün cevapları düzenlerler (Bonecchi ve ark. 1998). 
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MS'te hücresel otoimmünitenin en önemli olası nedensel mekanizma olduğu 

düşünüise de, yakın zaman önce yapılmış çalışmalar hümoral immünitenin de önemli 

rol oynadığını göstermektedir (Sadiq 2000, Freedman ve Gray 1989, Nicoletti ve ark. 

2008). Hümoral immün sistemin hastalık sürecinde rol oynadığı, hastaların çoğunun 

BüS'unda SSS' de bulunan B lenfasitleri tarafından üretilen oligoklonal immün protein 

antikarlarının bulunmasından anlaşılmaktadır (Nicoletti ve ark. 2008). Miyelin 

oligodendrosit glikoprotein (MüG) ve miyelin bazik proteine (MBP) karşı 

otoantikarlar bulunduğu gösterilmiştir. Ayrıca, bazı T hücre alt gruplarının (CD4 Thı 

hücreleri) MBP ve MüG tarafından aktive olarak B hücrelerini, oligoklonal bant 

sentezini, membran atak kompleksini ve sitakin sentezini (TNF-a, interlökinler, IFN-y) 

aktivite ettikleri de gösterilmiştir (Freedman ve Gray 1989, Nicoletti ve ark. 2008). 

2.1.3.2.1. MS'te B hücre Yanıtları ve Antikor Sentezi 

BüS'ta lokal antikor sentezi; üKB'lerin saptanması ve intratekal IgG üretimi ile 

belirlenmektedir. BüS'ta üKB varlığının incelenmesi MS tanısında kullanılan tek 

laboratuvar bulgusu olmasına karşın, MS'te B hücreleri uzun yıllardır göz ardı 

edilmekteydi. Bu durumun en önemli nedeni; B hücrelerinin EAE modelindeki 

etkisizlikleri ve B hücre fonksiyonlarını yeterince detaylı şekilde inceleyebilecek 

teknolojinin eksikliği şeklinde açıklanabilir (Cross ve ark. 2001). Bu sebeplerden dolayı 

MS patogenezindeki etkileri ancak yakın zamanda çalışılmaya başlanmıştır. B hücre 

reseptörlerinde mutasyonların gözlendiği dominant B hücre klonları BüS'ta ve MS 

lezyonlarında saptanmıştır, bu da antijenin yönlendirdiği bir sürece işaret etmektedir 

(Qin ve ark. 1998, Baranzini ve ark. 1999, Colombo ve ark. 2000). Aynı B hücre 

klonotipleri, hastalık seyri sırasında da BüS'ta gösterilmiştir, bu bulgu B hücrelerinin 

BüS' a periyodik olarak girdikleri ya da SSS içinde yerleştiklerini düşündürmektedir 

(Colombo ve ark. 2003). Immünglobulinler (ağırlıklı olarak IgG1) BüS'a salınmaktadır 

ve MS lezyonlarında da saptanabilmektedir. B hücre sitakinleri de MS lezyonlarında 

gösterilmiştir (Krumbholz ve ark. 2005). Bu bulgular hümoral immün yanıtın 

hastalığın patogenezinde önemli bir rolü olduğunu gösteriyor olsa da, B hücrelerinin 
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özgüllükleri ve hastalıktaki rolleri hala açıklığa kavuşturulmayı beklemektedir 

(Altintaş ve Esen 2008, Hemmerve ark. 2006). 

MS'te B hücrelerinin rolünü destekleyen bulgular ise şöyle sıralanabilir (Meinl 

ve ark. 2006): 

• İntratekal lg üretimi [örneğin OKB ve Kızamık, Kızamıkçık, Varicella zoster 

virüslerine karşı antikor reaksiyonu (MRZR)] 

• Somatik hipermutasyon ve baskın lg klonları ile antijene spesifik B hücre yanıtı 

olması 

• MS olgularının beyinlerinde miyelin antikorları, lgG depozitleri, meningeal B 

hücreleri saptanması 

• Bazı MS olgularında plazmaferezin yararlı olması 

• BüS'ta B hücre sayısı ve lgM OKB ile klinik progresyon ve kontrast tutan MRG 

lezyonu arasında korelasyon olması. 
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ekil 4. immün hücrelerin SSS'ye girişi. . (T=t lenfositi, B= B lenfositi, VLA-4= "very Iate 
antig n 4" adhezyon mol külü, LFA= Lökosit fonksiyon antijeni, ICAM= 
Hücr içi adh zyon mol külü, MMP= matriks rnetalloproteinaz, ASH= antijen 
unu u hücr , A= astrosit) 

2.1.3.3. Enfeksiyon 

MS' d viral t ori üzerinde durulmaktaysa da bugüne kadar hastaların 

dokularından virü izol dil m miştir. Etyolojik ajan virüs olsa bile hastalığın aktive 

Iabilm i i in mutlaka kond r bazı faktörlerin varlığı gerekecektir. Sekonder 

faktör! r i ri ind en popül r olanı humoral immüniteyle ilgili otoimmün 

r ak iy nlardır. Öz llikl p diatrik MS hasta grubu olmak üzere MS hastalarında 

p t in-Barr virü (EBV) s ropozitifliğinin sağlıklı bireylere kıya la daha yüksek 

olduğu aptanmı hr (Br tt chn id r v ark. 2009). Başka bir çalışmada ise, heterofil 

EBV antik rları pozitif olan ki il rd MS ri ki artmış olarak bulunmuştur. Aynı 

alışmada, M ha talarında, kontrall rl karşılaşhrıldığında kızarnık virüsü ile 

ha talanına ya ının daha g olduğu bildirilmiştir (Simon ve ark. 2011, Ebers 200 ). 
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Koyunlarda ve keçilerde visna virüsü, köpeklerde Canine distemper virüs ve 

Theiler' in murine ensefalomiyeliti, hayvanlarda demiyelinizasyon nedeni olarak 

bilinen viral infeksiyonlardır. Viral infeksiyonlar insanda da deıniyelinizasyon nedeni 

olabilir. Örneğin progresif multifokal lökoensefalopati (JC Papilloma virüs), subakut 

sklerozan panensefalit (kızamık virüsü) ve insan T hücre lenfotrofik ya da lösemi 

virüsü tip I (HTLV-1 ile miyelopati) sayılabilir (Brettschneider ve ark. 2009, Simon ve 

ark. 2011, Felgenhauer ve Reiber 1992). 

Bir virüsün MS patogenezinde rol oynayabilmesinin birçok yolu vardır: 

• SSS dışındaki geçici ya da kalıcı bir infeksiyon otoreaktif T hücrelerini 

moleküler benzerlik ya da süperantijen gibi diğer non-spesifik nedenlerle 

aktive edebilir. 

• Geçici SSS infeksiyonu bir otoimmün olaylar dizisi başlatabilir ("foster 

otoinımünite") 

• Yineleyici SSS infeksiyanları yineleyen inflamasyon ve demiyelinizasyonu 

hızlandırabilir. 

• Süreğen SSS infeksiyonunun başlattığı inflamatuar reaksiyon üGS'leri 

etkileyebilir ya da doğrudan yıkabilir. 

Spekülasyon ve epidemiyolojinin ötesinde MS' de viral infeksiyon ların 

patojenik rollerini destekleyen az bulgu vardır. Birçok MS hastası, kızamık ve herpes 

simpleks gibi virüslere karşı BüS'ta artmış antikor titrelerine sahiptir. Bir dönem MS 

patogenezinde HTLV-I'in etkisi üzerinde durulsa da yeni tarama teknikleriyle BüS'ta 

ve beyinde yapılan viral genarn araştırmaları HTLV-I ile MS birlikteliğini 

desteklememiştiL Endojen retrovirüslerin MS ataklarını başlatıcı etkisi ileri sürülmüş 

ancak çok duyarlı yöntemlerin kullandığı çalışmalarda BüS'ta artmış "reverse 

transcriptase" aktivitesi belirlenememiştir (Felgenhauer ve Reiber 1992, üge 2004 

pp.508-552, Felgenhauer ve Reiber 1992). 

Son zamanlarda insan herpes virüsü 6 (HHV-6), Epstein-Barr virüsü (EBV) ve 

Clılamydia pncumoniae MS'in olası tetikleyicileri olarak ilgi odağı haline gelmişlerdir. 

HHV-6, MS hastalarının plaklarının yakınındaki üGS'lerde bulunmuştur. Bu bulgu 

devam eden bir SSS infeksiyonunu düşündürür. MS'in progresif olmayan formlarında 
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meningeal EBV kümelerine rastlanmıştır (Simon ve ark. 2011). Virüsler, diğer 

mikroorganizmalar ve MS arasındaki ilişkiye ait son sözleri söylemek için çalışmalar 

sürmektedir (Simon ve ark. 2011, Felgenhauer ve Reiber 1992, Shenoy ve ark. 2011, Oge 

2004 pp.508-552). 

2.1.3.4. Diğer çevresel etmenler 

Aşılar, cıva maruziyeti, amalgam diş dolguları, oral kontraseptifler, güneş 

ışınları, D vitamini aktivitesi, iklim ve hava koşulları, diyet ve beslenme alışkanlıkları 

yoğun olarak araştırılmış başlıca nedenlerdir; ancak hiçbiri ile kesin bir neden-sonuç 

ilişkisi kurulabiimiş değildir. Başlangıç yaşının rolü, infeksiyonlar ve gebelik gibi 

tetikleyici nedenler, diabetes mellitus, hipertansiyon, neoplaziler, psoriasis ve üveit ile 

birlikteliklerin altında yatan nedenler de diğer önemli araştırma konularıdır (Oge 2004 

pp. 508-552, Katter ve ark. 2011). 

2.1.4. Patogenez: 

MS'in patolojik işareti beyin ve medulla spinalis'teki plaklardır. Ayrıca hastalığın 

ilerleyen dönemlerinde değişen derecelerde atrofi ve ventriküler dilatasyon ortaya 

çıkabilir. Makroskopik muayenede beyin kesitlerinde taze ve aktif plaklar sınırları 

belirsiz pembe-sarı renkte görülürken, eski plaklar mavi-gri renkte ve sınırları keskin 

olarak görülür. Lezyonlar genellikle 1-2 cm çapında olup bazen birleşip geniş plaklar 

oluşturabilirler. Plaklar daha sık olarak periventriküler ak madde, beyinsapı ve 

medulla spinaliste görülürler. Bununla birlikte bazı olgularda, mikroskobik inceleme 

ile korteksde intrakortikal miyelinli lifleri etkilemiş olan çok sayıda küçük plak 

görülebilir (Oge 2004 pp. 508-552). İntrakortikal plakların doğası ak maddede 

görülenlerden farklı olup daha az inflamasyon ve önemli miktardareaktif mikrogliozis 

içerir. Bu bulgular, bugüne değin başlıca bir ak madde hastalığı olarak ele alınan MS 

konusunda yeni soruları gündeme getirmiştir (Kotter ve ark. 2011, Langer-Gould ve 

ark. 2011). 

Akut MS plaklarının en erken bulgularından biri MRG görüntüleme 

incelemelerinde de görülen ve plakların kontrast tutmasıyla anlaşılan KBB 

bozulmasıdır. Beyin endotelyal hücreleri arasındaki sıkı bileşkelerden (tight junction) 

oluşan KBB bütünlüğünün bozulması lezyon patogenezinde kritik bir basamak olarak 
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görünür. Aktif plakların histolojik incelemesi perivasküler lenfosit infiltrasyonu, 

makrofaj ve az miktarda plazma hücre infiltrasyonu ortaya koyar. Özellikle plakların 

merkezinde yıkılmış miyelin ve miyelin yıkım ürünlerini temizleyen makrofajlar 

görülür. Reaktif astrositlerin de plakta aktif olduğu görülür. İmmunhistokimyasal 

çalışmalarda aktif plaklarda sitokinlerin ve komplemanların arttığı görülür, bu bulgu 

devam eden immunoreaktiviteyi ortaya koyar. Plaklarda soluk OGS'ler bulunur ve 

genel olarak sayıları azalmıştır (Şekil S)(Kotter ve ark. 2011, Langer-Gould ve ark. 2011, 

Dieude ve ark. 2011). 
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Şekil 5. Aksonal kayıp oluşum mekanizması. ASH= Antijen sunucu hücre, B=B hücresi, 
T= T hücresi (Wingerchuk ve ark. 2001) 

2.1.4.1. Patogenez Tipleri 

Çok sayıda MS lezyonunun nöropatolojik incelernesinin yapıldığı 2000 tarihli 

bir çalışmada, lezyonlarda gözlenen derniyelinizasyonun irnrnünopatojenik paternler 

bakırnından b lirgin farklılıklar gösterdiği ortaya koyulmuştur (Lucchinetti ve ark. 

2000). Hastalar ara ında lezyon patemleri farklılık göstermekle birlikte her bir 

hastadan izole dil n aktif I zyonların hep aynı paterni gösterdiği bildirilmiştir. Bütün 
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aktif lezyonlarda esas olarak T hücreleri ve makrofajlardan oluşmuş bir inflamatuar 

süreç tespit edilmiştir (Noseworthy ve ark. 2000, Altıntaş ve Esen 2008). 

Demiyelinizasyon bakımından lezyonlar dört ayrı paterne ayrılmıştır : 

o Patern I: Makrofaj bağlantılı demiyelinizasyon 

o Patern II: Antikor/kompleman-bağlantılı demiyelinizasyon 

o Patern III: Distal "dying-back" oligodendrogliopati 

o Patern IV: Primer OGS dejenerasyonu 

Patern I ve II' de, makrofajlar ve T hücreleri küçük ven ve venülleri çevreleyen 

düzgün sınırlı plakalarda yoğunlaşmaktadırlar. Patern II lezyonlarda aktif miyelin 

yıkım bölgelerinde immünoglobulin ve aktive kompleman birikimi de eşlik 

etmektedir. Bütün miyelin proteinlerinin (MBP, PLP, MAG, MOG) ekspresyonu benzer 

şekilde azalmıştır. Aktif kenarlarda OGS'lerin sayısı azalmış olmakla birlikte, plak 

merkezinde sayıları artmıştır ve remiyelinizasyon yaygındır. Patern I, aktive 

makrofajların toksik ürtünlerinin (TNFa, NO) etkisiyle miyelin yıkımının gerçekleştiği 

EAE modeline benzemektedir (Lassman ve ark. 2001, Proberet ve ark. 1995). Patern II 

benzeri lezyonlar ise, MOG' a karşı sensitize edilerek oluşturulan EAE' de 

görülmektedir (Altın taş ve Esen 2008, Griot ve ark. 1990). 

Patern III lezyonları makrofaj aktive mikroglia ve T hücrelerinden oluşan bir 

inflamatuar infiltrat içermektedir. Fakat bu lezyonlar silik kenarlı ve damarları 

çevrelemeyen yapıdadır. Bu paternde miyelin asosiye glikoprotein (MAG)'nin diğer 

miyelin proteinlerinin kıyasla seçilmiş bir kaybı söz konusudur. Yoğun OGS apoptozu, 

OGS'lerde belirgin azalma ve minimal remiyelinizasyon da tabloya eşlik etmektedir. 

MAG kaybı ile distalden praksimale doğru bir oligodendrogliopati gelişmekte ve 

aksonun gerekli metabolik ihtiyaçlarının hücre gövdesinde karşılanmadığı 

düşünülmektedir. Bu pattern, OGS'nin periaksonal bölgedeki en distal kısmında 

ultrastrüktürel değişiklikler ile karakterizedir (Altıntaş ve Esen 2008). 

Patern IV lezyonları makrofaj aktive mikroglia ve T hücrelerinden oluşan bir 

inflamatuar infiltrat içermektedir. Bu lezyonlarda öncelikli bir MAG kaybı, lg veya 

kompleman birikimi ile ilgili bir bulgu saptanmaz. Lezyona komşu normal görünümlü 
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ak maddede apoptotik olmayan OGS ölümü gözlenir. Bu, en nadir patterndir ve 

sadece az sayıda PPMS'te tanımlanmıştır. Bu bulgular OGS'lerdeki metabolik bir 

bozukluğun bu hücreleri özellikle inflamasyonun toksik hasarına karşı 

hassaslaştırabileceğini akla getirmektedir (Altıntaş ve Esen 2008, Hemmer ve ark. 

2006). 

2.1.5. MS Kliniği 

2.1.5.1. Semptom ve Bulgular 

Klinik bulguları çok çeşitli olan MS'in bazı bulguları karakteristiktir ve sıklıkla 

hastalığın başlangıcında görülür. Diğer bulgular ise hastalığın sonraki aşamalarında 

daha sık izlenir. Duysal belirtiler en sık karşılaşılan ilk belirtilerdir. Hastaların o/o52-

70'inde ortaya çıkar. Duyu kaybı, paresteziler, dizesteziler ve hiperesteziler sıktır. 

Bunlar herhangi bir dağılımda olabilir, bir ya da iki ekstremitede, ekstremitelerin bir 

bölgesine sınırlı, gözde, yüzde ya da dağınık olarak bulunabilir (Oge 2004 pp. 508-552, 

Miller ve ark. 2003, Victor ve Ropper 2001 pp. 954-979). Sık karşılaşılan bir tablo, 

ayakta ya da elde karıncalanma hissinin başlaması ve önce İpsilateral ve sonra da 

kontralateral yükselmesidir. Hastaların yarısında başlangıç semptomu 

ekstremitelerden en az birinde güçsüzlük şeklindedir. Ayrıca dengesizlik, intansiyonel 

tremor ve koordinasyon bozukluğu ile kendini gösteren serebellar bulgular, medulla 

spinaliste arka kordon tutulumuna bağlı derin duyu kaybı da sık görülür. Serebellar 

ataksinin en şiddetli formlarından olan kontrolsüz ataksik tremor da MS' de görülebilir. 

Sorumlu lezyon beyin sapında tegmentum ve dentatorubrotalamik trakt ve 

bitişiğİndeki lezyonlardır. Serebellar ataksi, medulla spinalis arka kordon lezyonları ve 

beyin sapı medial lemniskus lezyonları nedeni ile olan sensoryal ataksi ile birlikte 

olabilir. Boynun pasif veya aktif fleksiyonu ile omuzların altında, sırtta karıncalanma, 

elektriklenme hissi (Lhermitte işareti) olur. Bu özellikle servikal korddaki demyelinize 

aksonların basınç veya germeye karşı artmış duyarlılığı nedeni ile olur (Sadiq 2000 pp. 

941-962). Hastalar sıcağa maruz kaldığında geçici görme kaybı (Uhthoff fenomeni) 

yaşarlar (Ropper ve Brown 2001 pp. 771-796). 

Tüm MS'lilerin %25'inde başlangıç semptomu retrobulber optik nörit (ON) 

olabilir. Karakteristik olarak bu hızlı gelişen (saatler günler içinde) ve parsiyel/total 
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görme kaybına neden olan tablodur. Bazı hastalarda görme kaybından birkaç gün önce 

orbitada göz hareketleri ve göz küresinin palpasyonu ile artan ağrı olur (Sadiq 2000 pp. 

941-962). Monosemptomatik optik nörit hastalarında yapılan kraniyal MRG'de hiç 

lezyonu olmayan hastalarda 5 yıl içinde MS gelişme riski %22 iken, bir veya üzerinde 

lezyon olan grupta bu oran %56' dır (Beck ve ark. 2003). Optik nöritli hastaların 1/3'ü 

iyileşir. Geri kalanların çoğunda optik diskte solukluk ve vizüel kayıp oluşur. 

Diskromatopsi sık görülen bir bulgudur. MS'in bir diğer başlangıç şekli akut transvers 

miyelit şeklinde olabilir. Kliniğinde birkaç saat veya gün içinde gelişen paraparezi, 

gövdede seviye gösteren duyu defisiti, sfinkter disfonksiyonu ve bilateral Babinski 

bulguları olur (Sadiq 2000 pp. 941-962). 

MS'in diğer başlangıç semptomları beyin sapı semptomları ve miksiyon 

bozuklukları olabilir. MS' de beyin sapı etkilenmesinin en önemli bulguları diplopi, 

fasial paralizi, trigeminal nevralji, vertigo, nistagmus, bulantı ve kusmadır. Geçici fasial 

anestezi veya trigeminal nevralji ve kranyal alana ait diğer ağrı sendromları MS'i akla 

getirmelidir. Yüze ait duysal bulgular intramedüller V. kranial sinir liflerinin 

etkilenmesi ile olur (Sadiq 2000 pp. 941-962). Daha nadir olarak tinnitus, sağırlık ve 

koklear bağlantıdaki etkilenmeden dolayı olan şekillenmemiş işitsel hallüsinasyon 

gelişebilir. Mesane işlev bozukluğu semptomları otonom sistem tutulumuna bağlıdır. 

İdrar aciliyeti, pollakuri, inkontinans genelde spinal kord etkilenmesine bağlıdır. 

Sakral segmentlerin etkilenmesine bağlı üriner retansiyon daha nadirdir. Erkeklerde 

bu semptomlar sıklıkla impotans ile birliktedir. MS atakları sırasında nadir olarak 

epileptik nöbet, stupor ve koma görülebilir (Sadiq 2000 pp. 941-962, Beck ve ark. 2003). 

Nörolojik muayenede sık rastlanan bulgular yüzeyel ve derin duyu kaybı, zaaf, 

görme kaybı ve serebellar bulgulardır. Derin tendon refleksleri korunmuş veya artmış 

bulunabilir. Taban derisi cevabı tek veya iki yanlı ekstansör (Babinski bulgusu) olabilir 

(Sadiq 2000 pp. 941-962). İleri dönemlerde sfinkter kusuru, günlük yaşamı etkileyen 

kognitif ve afektif bozukluklar görülebilir. Bazı olgularda özellikle hastalığın ileri 

evrelerinde ekstremitelerde kortikospinal traktus tutulumuna bağlı spastisite 

saptanabilir. 

MS nedeniyle ölüm nadirdir ve aspirasyon veya progresif respiratuvar 

yetmezlik sonucu olan bronkopnömoniler en sık ölüm nedenidir. Bunun haricinde 
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kalp yetmezliği, malignite, septisemi (dekübit ülserleri, üriner enfeksiyonlar nedeniyle) 

ve intihardır. MS hastalığı ölümcül değildir ve MS grubunda normal popülasyona göre 

mortalite çok az bir miktar yüksektir (Ragonese ve ark. 2008). 

2.1.5.2. Laboratuvar Bulguları 

MS' e spesifik bir laboratuvar testi yoktur. Hastaların °/o40'ında BüS proteini 

hafif artmış olarak bulunur ki, bu artış 100 mg/di' den fazla ise altta yatan başka 

hastalıklar araştırılmalıdır. Atak sırasında protein, glukoz ve laktat genellikle normal, 

az sayıda hastada protein miktarı hafif yükselmiş olabilir ve hastaların °/o30' u ila 

50'sinde hafif lenfositik pleositoz (<50/ı-.ıl) görülebilmekle beraber hastaların o/o66'sında 

hücre sayısı normaldir (lFN beta study group 1993). BüS incelemesi ventriküle yakın 

lokalizasyonlu lezyonlar ile ilgili bilgi verir. Non-spesifik olarak, lenfasit ve 

monositlerin dışında lipid yüklü makrofajlar da BüS'ta görülebilir. Hastaların üçte 

ikisinde BüS'ta lgG miktarı seruma kıyasla artar. Bunun için lgG indeksi çok önemli 

bir parametredir ve şu denklemle hesaplanır: 

BOS IgG / BOS Albu·rnin 

S e·rum lgG / Serurn Albu·rnin 

lgG indeksinin 0,7' den büyük olması intratekal lg sentezi olduğunu gösterir. 

MS'lilerde BüS' daki SSS tarafından üretilen immünglobulinler elektroforezde üKB 

oluşturur. lgG indeksinde yükseklik ve üKB pozitifliği MS'li hastaların °/o80-90'ında 

görülmekle birlikte, lgG indeksi %70-90 MS olgusunda 0.7' den büyüktür ve başka 

inflamatuar/non-inflamatuar SSS hastalıklarında da görülebildiği için yine kesin bir 

tanı kriteri olarak kullanılmamaktadır (Freedman ve ark. 2005). 30'lu yıllardan beri 

MS'te BüS protein düzeylerinde artış olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte, 60'lı 

yıllarda yapılan jel elektroforezi çalışmaları ile serumda bulunmayan BüS lg bantları 

belirlenmiş ve agaroz jel elektroforezi ile MS için üKB sensitivitesi 0/o50-80 olarak 

saptanmıştır (Luque ve Jaffe 2007). Bugün en duyarlı yöntem izoelektrik odaklama ve 

immunblot yöntemidir. Yineleyici MS' de 0/o95' ten fazla; klinik izole sendrom da (KİS) 

%65-80 oranında üKB pozitifliği saptanır. üKB pozitifliği serumda bulunmayan 2 

veya daha fazla bandın BüS'ta saptanması anlamına gelir. üKB, BüS veya SSS' de 
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plazma hücreleri tarafından üretilen IgG, IgM, IgA, IgD, serbest kappa ve lambda hafif 

zincirlerinden oluşur. MS olgularının BüS örneklerindemiyelin antijenlerine, ısı şoku 

proteinlerine ve bazı virüs ve bakteri antijenlerine karşı antikorlar bulunmakla beraber, 

üKB'nin antijen spesifisitesi kesin olarak belli değildir. 

MS için şu üKB paternleri uluslararası standartlar içinde değerlendirilir: 

• Patern 1: BüS ve serum örneklerinde bant yok 

• Patern 2: BüS'ta izole bantlar, serumda bant yok (MS'te sık) 

• Patern 3: BüS'ta izole bantlar yanı sıra, BüS ve serumda eş bantlar 

• Patern 4: BüS ve serumda eş bantlar 

• Patern 5: BüS ve serumda monoklonal bantlar 

Bu paternlerden Patern 1 normal bulgu iken, Patern 2 ve 3 intratekal IgG 

sentezini, Patern 4 ise intretekal olmayan sistemik IgG sentezini göstermektedir. Patern 

5 ise paraproteinemi varlığını gösterir. 

Ayrıca, MRG; beyin, beyin sapı, optik sinir ve spinal kord üzerindeki 

asemptomatik plakların gösterilmesinde çok duyarlıdır (Yetkin ve Haughton 1991, 

Leeve ark. 1991, Kertesz ve ark. 1988). T2 ağırlıklı kesitlerde, birçok asimetrik, iyi sınırlı 

lezyonlar ile genellikle periventriküler ve lateral ventriküle dik olarak uzanan ovoid 

şekilli lezyonların bulunması MS'i akla getirir. Akut atak döneminde lezyonlarda 

kontrast madde tutulumu gözlenebilir. BüS ve MRG' den başka uyarılmış potansiyeller 

de tanıya yardımcıdır (Kertesz ve ark. 1988). Vizüel uyarılmış potansiyeller (VEP) 

optik sinir, kiazma veya trakt patolojilerine duyarlıdır; klinik MS'lilerin %85'inde ve 

olası MS'lilerin °/o58'inde anormal yanıt alınır ve en sık bulgusu interoküler PlOO 

latans farklılığıdır. PlOO dalga şekli korunmuşken latansın uzamış olması, görme 

yolları üzerinde demiyelinizyon olduğunu gösterir. Beyin sapı uyarılmış potansiyelleri 

(BSUP); klinik olarak kesin MS'lilerin %67'sinde, olası MS'lilerin °/o4l'inde bozuktur. 

Somatosensoriyel uyarılmış potansiyeller (SUP) normal klinik sensariyel bulguları olan 

MS'lilerin sensariyel anamalilerini açığa çıkarmak için kullanılır. Klinik olarak kesin 

MS'lilerin °/o77'sinde, olası MS'lilerin o/o67'sinde pozitiftir (Filippi ve Campi 1995). 

Günümüzde MS tanısı için kullanılmakta olan 201 O' da yenilenmiş olan Mc Donald 
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kriterleri içinde VEP anormallikleri yer alırken BSUP ve SUP anormalliklerine yer 

verilmemiştir (Polman ve ark. 2010). 

2.1.6. Tanı Kriterleri 

MS tanısı, diğer bütün nedenler dışlandığında, klinik veriler eşliğinde zaman 

ve mekan içerisinde dağılmış ak madde lezyonlarının görülmesine dayanır. Geçmiş 

yıllarda Poser ölçütlerine (1983) göre tanı konulurken MRG, BOS, VEP ve bazı 

moleküler tetkiklerin MS tanısında etkin bir şekilde kullanılması ile yeni tanı ölçütleri 

olan McDonald tanı kriterleri (EK-4) geliştirilmiştir. 2005 yılında tanı kriterleri revize 

edilmiştir (Polman ve ark. 2005). Ancak MS tanısı bu tabioyu taklit edebilecek diğer 

tüm nedenler dışlandıktan sonra kanabilir (Hillert 1994, Palman ve ark. 2010). 

2.1.6.1. Ayıncı Tanı 

MS'in ayıncı tanısında akut dissemine ensefalomyelit, kene ısırmasıyla bulaşan 

Lyme hastalığı, HIV ile ilişkili miyelopati, HTL V -1 miyelopatisi, nörosifiliz, progresif 

multifokal lökoensefalopati (Tablo 2), sistemik lupus eritamatozus, poliarteritis 

nodosa, Sjögren sendromu, nörolojik turulumlu Behçet hastalığı, sarkoidoz, 

paraneoplastik sendromlar, subakut kombine dejenerasyon, nöromiyelitis optika, 

adrenomiyelonöropati ve diğer herediter demiyelinizan hastalıklar (Tablo 2), 

spinoserebellar sendromlar, herediter spastik paraparezi, primer lateral skleroz, 

nörobruselloz, serebral arterit, beyin sapı ve medulla spinalis'in kanamalada giden 

vasküler malformasyonları ve tropikal spastik paraparezi akla gelmelidir (Sadiq 2000 

pp. 941-962). 



Tablo 2. Demiyelinizan hastahklar (Herndon 2003 pp. 185-197). 

Demiyelizan Hastalıklar 

İnfeksiyöz ajaniara bağlı demiyelizanizasyon: 

Progresif multifokallökoensefalopati 

Subakut sklerozan panensefalit 

Miyelinin metabolik hastalıkları: 

Metakromik lökodistrofi 

Globoid hücre lökodistrofisi 

Pelizaeus-Merzbacher hastalığı 

Fibrinoid lökodistrofi (Alexander Hastalığı) 

Miyelini etkileyen peroksizomal hastalıklar: 

Jeneralize peroksizomal bozukluklar 

Zellweger sendromu 

Çocukluk çağı Refsum hastalığı 

Neonatal adrenolökodistrofi 

Hiperpipekolik asidemi 

Yaygın patolojili tekli peroksizomal enzim bozuklukları: 

Thiolase yetmezliği 

Acyl-CoA oksidaz yetmezliği 

Rizomelik kondrodisplazi 

Sınırlı patolojili tekli peroksizomal enzim bozuklukları: 

Adrenolökodistrofi kompleksi 

Bilinmeyen etiyolojisi olan hastalıklar: 

Multipl Skleroz 

Relapsing Remitting MS 

Sekonder Progresif MS 

Primer progresif MS 

Primer relapsing MS 

MS'in Marburg varyantı 

Bal o' nun konsantrik sklerozu 

Schilder'in difüz sklerozu 

Nöromiyelitis optika (Devic Hastalığı) 

Akut Dissemine ensefalomiyelit 
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2.1.6.2. Sınıflandırma 

MS' in klinik seyri dört farklı biçimde olabilir: 

I- Atak ve iyileşmelerle (relaps ve remisyonlarla) seyreden yineleyici MS formu 

(RRMS): MS'in bu klinik formu genellikle 20'li yaşlarda başlar. İlk ataktan sonra ya 

sekel kalmaksızın ya da tamama yakın bir düzelme olur. Açık belirgin relapslar ve 

remisyon periyotları izlenir. Tekrarlayan ataklar sonunda artan bir engeliilik durumu 

oluşur ve hastalık 30'lu yaşlardan itibaren sekonder progresif forma dönüşür. RRMS, 

hastaların °/o85'inde bu şekilde başlar. Tüm MS hastaları içinde RRMS'in görülme 

oranı %40' tır. 

II- Sekonder progresif MS (SPMS): başlangıçta relaps-remisyon seyri gösterdikten 

sonra hastalık kronik progresif bir hal alır. RRMS hastalarının °/o80' sinde ilk ataktan 10 

yıl sonraki dönemde atakların eşlik ettiği/etmediği kademelİ olarak özürlülük artışı 

gelişir. Atak sonrası remisyonlar ya çok azdır ya da yoktur. 

III- Primer progresif MS (PPMS): Başlangıçtan itibaren progresif seyreder; ataklar 

görülmez. En sık görülen başlangıç belirtisi parezidir. MRG' de spinal lezyonlara 

rastlanırken serebral lezyon yükü azdır. Genellikle 45 yaş üstü bireylerde görülür ve 

ilerleyiş hızı değişkendir. 

IV- Progresif relapsing MS (PRMS): Başlangıçtan itibaren progresif seyreder ancak 

arada ataklar da görülür. Remisyonlar oldukça azdır. Relaps arası dönemlerde 

progresyon devam eder (McDonald ve ark. 2001, Bradley ve Daroff 2000, Saud ve 

Miller 1995, Poser ve Brinar 2001, Gilroy 2002 pp. 199-224). 

2.1.6.3. MS Varyantiarı 

a. Marburg Varyantı: Bu akut, fulminan seyirli demiyelinizan hastalık 1906' da Otto 

Marburg tarafından tanımlanmıştır (Saadoun ve ark. 2010). Hastalığın seyri genellikle 

monofaziktir ve relaps ya da remisyon görülmez. Şiddetli, demiyelinizan bir hastalıktır 

ve ilk semptomlardan sonra birkaç ay ile bir yıl içinde ölüme neden olur (Hemdon 

2003 pp. 185-197). 
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b. Devic Sendromu: Nöromiyelitis optika olarak da bilinen, son yıllarda MS'in bir alt tipi 

olarak değil de ayrı bir sendrom olarak değerlendirilen, optik nörit (ON), longitudinal 

ekstensif transvers miyelit (LETM) ve aquaporin-4 su kanalı antikorları ile karakterize 

akut bir hastalıktır. Nadiren tek ataklı hastalar olmakla beraber genellikle ON ve LETM 

atakları ile ilerler. MRG bulguları bu vakalarda, serebrallezyonlardan ziyade medulla 

spinalis'te üç veya daha fazla segmentte inflamasyon gösterir (Waters ve Vincent 2008, 

Saadoun ve ark. 2010, Herndan 2003 pp. 185-197, Jarius ve ark. 2011). 

c. Balo'nun Konsantrik Sklerozu: İlk olarak 1927' de Balo tarafından tanımlanmıştır. Birkaç 

hafta ila birkaç ay içinde ölüme neden olan, monofazik, fulminan, agresif bir varyant 

olduğu düşünülmektedir (Anderson ve Waubant 1999, Compston ve ark. 1999). Ölüm 

nedeni serebral herniasyon ya da pnömonidir. Korunmuş ya da rejenere ınİyelinin 

konsantrik bantları ile geniş plakların demiyelinizasyonu ile karakterizedir. Bu bantlar 

bazen MRG' de de görülebilir. MS'in tipik bulguları yanında başağrısı, intrakraniyal 

basınç artışı, afazi, kognitif bozukluklar ve psikiyatrik semptomlar görülebilir 

(Hemdon 2003 pp. 185-197). 

d. Akut Dissemine Ensefalomiyelit (ADEM): Viral bir infeksiyonu takiben ortaya çıkan 

demiyelizan, monofazik bir hastalıktır. EAE'ye (deneysel otoimmun ensefalomiyelit) 

analog olduğu düşünülmektedir. En şiddetli vakalar kızamık infeksiyonu, suçiçeği ya 

da eski tip kuduz aşısını takiben görülür. Hızlı, ani başlangıçlı konfüzyon, ateş ve 

depresif ruh hali ile karakterize nöbetler ve ataksi, parapleji, kraniyal sinir belirtileri 

gibi multipl fokal nörolojik semptomlarla karakterizedir. Birkaç gün ila birkaç hafta 

arasında ölümcül olabildiği gibi birkaç ay içinde büyük oranda veya tamamen iyileşen 

olgular da nadir değildir (Herndon 2003 pp. 185-197). 

e. Schilder'in miyelinoklastik diffüz sklerozu: Çocuk ve ergenlerde daha sıktır. Beyinde tek 

büyük veya birkaç odak şeklinde, sınırları belirgin, karşı beyin yarısına uzanan çeperi 

yoğun ve kalın kontrast madde tutan yaygın myelin kılıfın hasara uğradığı alan izlenir. 

Kortikosteroide dramatik yanıt verir (Bacigaluppi ve ark. 2009). 
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2.1.7. MS Tedavisi 

2.1.7.1. Akut Atak Tedavisi 

Bunun için atak döneminde intravenöz 1000 mg/gün metilprednizolon, 3-10 

gün verilir (Losy ve ark. 1994). Agresif seyirli, kortizona yanıt alınamayan durumlarda 

plazmaferez yararlı olabilir. 

2.1. 7.2. Profilaktik Tedavi 

Profilaktik tedavideki ana hedeflerden biri hastalığın doğal seyrini 

değiştirmektir yani atakların sıklık ve şiddetinin azaltılması, süreğen ilerleyici döneme 

girişi önleme, özürlülüğün ilerlemesini durdurma hedeflenir. MRG' de görülen hastalık 

aktivitesini etkileme, değiştirme ikinci hedeftir. İmmünmodulatuarlar atak ve 

iyileşmelerle giden MS formunda etkilidirler (Johnson ve ark. 2007). 

2.1. 7.3. İmmünmodulatör Tedavi 

İmmünmodulatuvar ilaçların proinflamatuar sitakinleri baskıladığı, supressor 

T hücrelerini arttırdığı, genel olarak Th1 ipi immün yanıtı Th2 tipi yanıta 

dönüştürdüğü bilinmektedir. İnterferon beta ve glatiremer asetat bu grubun uzun 

yıllardır kullanılagelmekte olan ilaçlarını oluştururlar. 

2.1.7.4. İnterferonlar (IFN) 

İki tip interferon vardır (a ve ~). MS' de IFN ~ kullanılır. IFN W nın iki şekli 

vardır; IFN~1a ve IFN~1b. IFN'lar immünosupresif sitakinleri indükleyip inflamamar 

olayların gerilemesini sağlar. T hücrelerin SSS içine migrasyonunu azaltırlar. 

Otoreaktif T hücrelerin proliferasyonunu inhibe ederler. MHC sınıf II moleküllerini 

inhibe ederek SSS' deki antijen sunumunu azaltırlar ( Arnason 1993). IFN'lar gebelerde, 

IFN ~ ve human albumine karşı hipersensitivitesi, intihar öyküsü olanlarda, karaciğer 

hastalarında verilmez. IFN Wnın genel yan etkileri arasında grip benzeri semptomlar 

(ateş, baş ağrısı, burun akıntısı, kas ağrısı, güçsüzlük, terleme), enjeksiyon yerinde 

kızarma, şişme, ağrı, karaciğer enzimlerinde artma, kemik iliği depresyonu, 

hipersensitivite reaksiyonları, antinükleer antikor gelişimi ve depresyon yer alır 

(Rieckman ve Weber 1996). Ülkemizde de kullanılmakta olan 3 tip interferon preparatı 

bulunmaktadır: 
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I- IFN f3 lb (Betaferon): Gün aşırı 8 milyon ünite subkutan yapılır. RRMS formu dışında 

sekonder progresif formda da etkili olduğu bildirilmektedir (Johnson ve ark. 2007). 

II- IFN f3 la (Rebij): Sadece RRMS' de kullanılır. Haftada 3 gün su b kutan 6 milyon ünite 

(22 mcg) veya 12 milyon ünite (44 mcg) uygulanır. 

III- IFN f3 la (Avonex): Sadece RRMS' de kullanılır. Haftada bir gün 6 milyon ünite 

intramüsküler uygulanır. 

2.1.7.5. Glatiramer Asetat (Copolimer1) (Copaxone): Alanin, glutamin, lizin ve 

tirazinden oluşan sentetik bir kopolimerdir; MBP'nin yapısını taklit eder. RRMS' de 

20mg subkutan her gün uygulanır. Yan etki olarak enjeksiyon yeri reaksiyonu, 

'flushing', göğüste sıkışma hissi, dispne ve anksiyete yaratabilir (Bornstein ve Johnson 

1991, Johnson ve ark. 2000). Tüm interferon grubu ilaçların ve glatiramer asetatın 

RRMS formunda atak frekansını yaklasık %30 azaltıcı etkisi olduğu bildirilmiştir 

(Johnson ve ark. 2000, Wingerchuk ve ark. 2001, IFN beta study group 1993, Paty ve 

IFN study group 1993). 

2.1.7.6. İntravenöz İmmünoglobulin (IVIg) 

RRMS' de 2 yıl boyunca her ay 150-200 mg/kg uygulanmış ve relaps hızını 0/o42-

59 oranında azalttığı görülmüştür. Ancak bu konuda yapılan araştırmaların 

metodolajik problemleri vardır (Rodriguez ve Miller 1996). 

2.1.7.6. Natalizumab 

Görece yeni ve güvenilirliği kuşkulu bir ilaçtır. a 4 integrin antogonistidir. Atak 

sıklığını %68'lere varan oranda azalttığı bildirilmistir (Hutchinson 2007). 4 haftada bir 

300mg IV infüzyon şeklinde verilir. En sık görülen yan etki alerjik reaksiyonlardır. 

Nadiren progresif multifokal lökoensefalopatiye sebep olabilir. İmmunmodulatuar 

veya immunsupresan tedavi alarak immun sistemi baskılanan hastalarda 

kullanılmamalıdır (Wingerchuk 2008). 
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2.1.7.7. İmmünsüpresif tedavi 

Azatioprin, metotreksat, siklofosfamid, cladribine ve mitoksantron 

immunsü pres if tedavi seçenekleridir. Mitoksantron ve siklofosfamid in 

immünmodülatuar etkileri de vardır (Johnson ve ark. 2007). 

MS tedavisinde yeni kullanılan ve araştırma aşamasında olan ilaçlar 

bulunmaktadır. Bunlar alemtuzumab, daclizumab, rituksimab gibi monoklonal 

antikorlar ile teriflunamid, fingolimod (FTY720), cladribin, laquinimod ve fumarik asit 

esterleridir (Wingerchuk 2008, Bar-Or ve ark. 2008, Kappos ve ark. 2006, O'Connor ve 

ark. 2006, Liner ve ark. 2008). 

2.1.7.8. Semptomatik Tedavi 

Önlenemeyen veya kür sağlanamayan bir hastalıkta fonksiyonel etkilenmeyi en 

aza indirecek semptomatik tedavi çok önemlidir. Bu nedenle spastisite, ağrı, 

konstipasyon, mesane fonksiyon bozuklukları, impotans ve depresyon tedavi 

edilmelidir (Johnson ve ark. 2007). 

2.2. Nöro-Behçet Hastalığı 

Behçet hastalığı epizodik bir hastalık olup etyolojİ ve patogenezi 

bilinmemektedir. İlk kez 1937 yılında İstanbul Üniversitesi Dermatoloji Anabilim Dalı 

öğretim üyesi Prof. Dr. Hulusİ Behçet tarafından 1924, 1930 ve 1936 yıllarında görmüş 

olduğu üç olgu dolayısı ile üçlü semptom kompleksi olarak tanımlanmış, ve 

uluslararası literatürde de Behçet hastalığı olarak anılmaya başlamıştır (Behcet 1937, 

Dilsen 1997). Tekrarlayan aft, genital ülser ve üveitle karakterize, yineleyici, 

multisistemik ve inflamatuar bir hastalıktır (Tablo 3). Behçet hastalarının °/o5-15'inde 

nörolojik tutulum görülebilir (nöro-Behçet hastalığı). Nöro-Behçet hastalığı, Behçet 

hastalığı tanısından 4-6 yıl sonra ortaya çıkar ve en sık beyin sapı ile bazal ganglionları 

tutan parenkimal tipi ile görülür. Dural sinüs trombozu ile seyreden vasküler tip daha 

nadirdir. Bu iki ana grup dışında daha nadir görülen sendromlar da vardır (optik 

nöropati, aseptik menenjit, serebral arteriyel tutulum vs.). Erkeklerde kadınlara oranla 

3 ila 4 kat daha fazla nörolojik tutulum gözlenmektedir (Siva ve ark. 2001). 



Tablo 3. Behçet Hastalığı tam kriterleri. 

Behçet Hastalığı için Tanı Kriterleri (Uluslar arası Behçet Çalışma Grubu, 1990) 

Tekrarlayan oral aft 

ve aşağıdakilerden ikisi: 

Genital ülserler 

Deri lezyonları 

Göz tutulumu 

Pozitif paterji testi 

yılda en az üç kez 

aktif lezyon ya da yara 

eritema nodosurn, follikülit ve 

diğer ülserasyonlar 

anterior ya da posterior üveit 

ya da retinal vaskülit 

ciltte hiperreaksiyon, 

24-48 saatte oluşmuş steril 

püstül 
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SSS parenkirnal tutulurnunda, başlıca beynin parenkirnini ilgilendiren 

inflarnasyonla karakterize bir rneningoensefalit tablosu söz konusudur. En sık 

beyinsapı tutulumu görülür, daha geri planda ise hernisferik tutulum ve ornurilik 

tutulumu vardır (Akrnan-Dernir ve ark. 1999). Nörolojik rnuayenede sıklıkla ataksi, 

dizartri, herniparezi ve iki yanlı pirarnİdal bulgular saptanır. Genellikle nörolojik 

tutulurnun öncesinde veya beraberinde sfinkter kusuru ve davranış değişikliği ya da 

kognitif bozukluklar görülebilir, beyin sapı tutulumuna rağmen, kranyal sinir 

tutulumları ve duysal belirtiler görece seyrek görülür. Daha az sıklıkla sınırlı bir beyin 

sapı lezyonu sonucunda izole herniparezi veya kranyal sinir tutulumu ve çapraz 

herniparezi görülebilir. Beyin sapı dışında ornurilik tutulumu da tek başına veya daha 

sık olarak beyin sapı tutulurnuyla veya kognitif bozuklukla birlikte görülebilir ve bu 

dururnda başlangıçtan itibaren daha ağır seyirli bir klinik tablo vardır (Yeşilot ve ark. 

2006). Olguların yine az bir kısmında hernisferik tutulum ön planda olabilir, yaklaşık 

0/o10 olgu ise MS benzeri bir klinik tabioyla görülebilir. Bunların dışında, baş ağrısı gibi 

yakınmalada yapılan nörolojik muayene sırasında tesadüfen bazı "kırıntı" nörolojik 

bulguların (örneğin, refleks asirnetrisi, pirarnİdal bulgular, vibrasyon süresinde 

kısalma gibi) saptandığı hastalar mevcuttur. Bu hastalarda "sessiz nörolojik tutulum" 

bulunduğu söylenebilir. Bu tür nörolojik tutulurnun klinik önemi tam olarak 
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bilinmemekle birlikte, en az 8 yıl takipli "sessiz" nörolojik tutulumlu olgularda bu süre 

sonunda ciddi bir nörolojik özürlülük gelişınediği gözlenmiştir (Akman-Demir ve ark., 

1999; Yeşilot ve ark, 2003). 

SSS' de parenkimallezyonları gösterınede MRG, bilgisayarlı tomografi (BT)' den 

çok daha duyarlıdır. Karakteristik olarak beyin sapı veya bazal ganglionlardan 

diensefalik yapılara uzanan T2 ağırlıklı kesitlerde hiperintens görülen, tek veya iki 

yanlı olabilen, hafif kitle etkisi gösterebilen, büyükçe bir lezyon görülür. Lezyonun 

genişliğine karşın içinde küçük bir odak veya odaklar halinde kontrast tutulumu 

dikkati çeker, yine lezyonun genişliği ile klinik bulguların oransızlığı dikkat çekicidir 

(Çoban ve ark. 1999). Tedaviyle lezyonun küçüldüğü ve dağınık milimetrik T2 

hiperintensiteleri olarak kaldığı görülür. Geç dönemde özellikle tekrarlayan ataklardan 

sonra ve progresif olgularda belirgin beyinsapı atrofisi gelişebilir (Çoban ve ark. 1999, 

Wechsler ve ark. 1992). Spinal tutulurulu hastalarda ise spinal MRG incelemesinde tek 

veya birden fazla düzeyi kapsayan T2 hiperintensitesi veya omurilikte atrofi 

görülebilir. Az sayıda olguda ise, hemisferik ak madde içinde, bazen periventriküler 

olsa da daha çok ventriküllerden uzakta yerleşmiş multipl ak madde lezyonları 

görülebilir ve bu lezyonların MS lezyonlarından ayırt edilmesi pratik olarak mümkün 

olmayabilir (Wechsler ve ark. 1992). 

Parenkimal nöro-Behçet hastalığında BüS incelemesi hem tutulumu 

doğrulamak, hem de tutulurnun tipi ve ağırılığı hakkında bilgi vermek açısından çok 

yararlı bir inceleme yöntemidir. Parenkimal nörolojik tutulumda olguların çoğunda 

BüS anormal bulunur. Genellikle hafif orta düzeyde lenfasit ve polimorfonükleer 

hücre artışı protein düzeyinde ılımlı bir artış gözlenir; glukoz normaldir. Genellikle 

BüS'ta oligoklonal IgG bantları saptanmaz, ancak IgG indeksi artmış olabilir. 

İnflamatuar nörolojik tutulumu desteklemesi dışında, anormal BüS bulguları daha 

kötü prognoza işaret eder (Akman-Demir ve ark. 1999). 

Klinik gidiş genellikle ataklar ve remisyonlar şeklinde olur ve atak sayısı 

arttıkça prognoz kötüleşir; bazı olgularda ikincil ilerleyici seyir ortaya çıkabilir. Daha 

seyrek olarak, özellikle omurilik tutulurulu hastalarda başlangıçtan itibaren sinsi 

ilerleyici bir gidiş görülebilir. Nöro-Behçet hastalarında kötü prognostik göstergeler 

arasında parenkimal MSS tutulumu, BüS'ta protein ve hücre artışı, yaygın lezyonlu 
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tutulum, spinal tutulum, başlangıçta ataksi ve dizartrinin ön planda olması, 

başlangıçtan itibaren progresif seyir ve 2 atak sayısının iki veya üzerinde olması 

sayılabilir (Akman-Demir ve ark. 1999, Siva ve ark. 2001). 

Behçet hastalığına bağlı nörolojik tutulumu bulunan olgularm yaklaşık 

0lo20' sinde dural sinüs trombozuna bağlı intrakranyal hipertansiyon görülür ( Akman

Demir ve ark. 1999). Bu hastalarda derin venöz tromboz veya pulmoner arter 

anevrizması gibi diğer damarsal tutulurnlara eğilim olabilir. Behçet hastalığına bağlı 

dural sinüs trombozu, genellikle diğer nedenlere bağlı dural sinüs trombozuna benzer 

bir klinik tablo göstermekle birlikte (Yeşilot ve ark. 2009) bazı farklılıklar da dikkati 

çekmektedir. Subakut başlangıçlı sıklıkla bulantı ve kusmanın eşlik ettiği, yatar 

pozisyonda artan şiddetli baş ağrısı vardır. Papilla ödeminin yanı sıra tek veya iki 

yanlı altıncı sinir (nervus abducens) felci görülebilir, ancak bunun dışmda nörolojik 

muayene ve nöropsikolojik değerlendirme normaldir. Diğer nedenlere bağlı dural 

sinüs trombozlarmm aksine, epileptik nöbet ve venöz kortikal infarkt ve buna bağlı 

nörolojik defisit gelişmesi nadirdir (116). Bir diğer ilginç nokta sinüs trombozu ile 

parenkimal nörolojik tutulurnun aynı hastada görülme oranının çok düşük olmasıdır 

(Akman-Demir ve ark. 1999, Siva ve ark. 2001). 

Kraniyal MRG' de tıkalı dural sinüste akım fenarneni kaybı görülebilir, bunun 

dışında MRG genellikle normaldir (Yeşilot ve ark. 2009). MR venografi veya serebral 

anjiyografi tanıda yardımcıdır. BOS ise basınç yüksekliği dışmda hemen daima 

normaldir. Özellikle MRG venografide sinüs rekanalize görünüyorsa, tanıyı 

doğrulamak ve aseptik menenjit gibi daha nadir görülen diğer olasılıkları dışlamak için 

BOS incelemesi mutlaka yapılmalıdır. Behçet hastalığında dural sinüs trombozunun 

prognozu parenkimal tutuluma göre çok iyidir. 

2.3. immün sisteme ait hastalıklarda SEREX uygulamaları 

Otoimmünite, öz (oto log) antijenlere yönelik immün aktivasyon yanıtı 

geliştirmeyi tanımlar ve önemli bir hastalık nedenidir. Toplumda otoimmün 

hastalıklara o/o1-2 oranında rastlanıldığı tahmin edilmektedir ancak kontrolsüz immün 

yanıtların gözlendiği hastalıklar da öz antijenlere yönelik oldukları kanıtlanmadıkları 

halde otoimmün hastalıklar olarak kabul edilirler. 
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Otoimmünitenin gelişmesinde başlıca faktörler; öz toleransın gelişmemesine 

katıkıcia bulunabilen yatkınlık genlerinin kahtımsal geçişi ve öze tepkili (self-reaktif) 

lenfasitleri aktive eden enfeksiyon gibi çevresel tetikleyicilerdir. Deneysel hayvan 

modelleri, öz toleransm nasıl kaybolduğu ve öze tepkili lenfositlerin nasıl patojenik 

hale geldiğini anlamamızda yararlı olmuştur. İmmünolojik anormalliklerin nasıl 

otoimmün hastalıklada sonuçlandığı konusunda giderek artan bilgi birikimine karşın 

henüz hiçbir otoimmün hastalığın nedeni açık bir şekilde ortaya konmuş değildir. Bu 

bilgi eksikliği, insanlarda otoimmün hastalıklarm heterojen olması ve birçok etmene 

bağlı olarak gelişebilmesi, otoimmün tepkilerin hastalığın ortaya çıkmasından çok 

öncesinde başlamış olması gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır. 

Otoimmünite, öz antijenlere karşı antikor üretilmesi ya da öz antijenlere tepkili 

T hücrelerinin aktivasyonu sonucu gelişmektedir. Tolerans önce yardımcı T 

hücrelerinde (CD4+) tanımlanmıştır. CD4+ T hücrelerinin protein yapısındaki 

antijenlere karşı hemen hemen bütün immün yanıt şekillerini düzenlediği göz önünde 

bulundurulacak olursa, eğer bu hücreler öz antijenlere yanıtsız hale getirilirse 

antijenlere karşı hem hücresel hem de hümoral immün yanıtlarını engellemek 

mümkün olabilecektir. Tersine, yardımcı T hücrelerinde toleransm kaybolması 

durumunda otoimmünite gelişebilir, öz antijene T hücre aracılı saldırı ya da öz 

proteinlere karşı otoantikarların yapılması sonucunda otoimmünite ortaya çıkabilir 

(Abbas 2007 pp. 161-176). 

Otoimmün hastalıklarda izlenen otoantikorlarm, hastalığın patogenezindeki 

rollerinin etyolojik olaylarla ilişkilerinin belirlenmesi ve erken safhada etkin bir teşhisle 

uygun tedavinin geliştirilmesi, otoimmün hastalıklardan muzdarip bireyler kadar 

bilim dünyası için de önemlidir. Bazı otoimmün hastlalıklarda SEREX metodu 

kullanılarak çeşitli otoantikarların varlığı belirlenmiştir (Cozar-Castellano ve ark. 2004, 

Jeoung ve ark.2004;2002, Rabin ve ark. 1992, Schmits ve ark. 2002, Abbas 2007 pp. 161-

176). Tablo 4'te bu hastalıklara özgü yeni antijenler izlenmektedir. 
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Tablo 4. Bazı otoimmün hastalıklarm SEREX sonucu bulunan antijenleri 

Otoimmün Hastalık SEREX sonucu bulunan antijen 

Dev hücreli arterit/ 14KD nuklear antijen, larnin C, sitokreatinlS, 

Polimiyaljiya romatika Sitokrom oksidaz subunit II 

Sistemik lupus eritematozus Poli (ADPribose) polymerase (PARP), UlsnRNP, 

(SLE) gelaktin-3 

spindle kinesin-Iike protein HsEgS (mitotik 

spindle apparatus antijeni) 

Progresif sistemik skleroz 
Fosfogliserat mutaz, sentromer otoantijen C, Ul 

(S Sc) 
küçük nüklear ribonükleoprotein ve DNA 

bağlayan protein B (dbpB) 

Panüveite neden olan bazı hastalıklar 

(Behçet hastalığı, sarkoidoz, Vogt-
UACA (uveal autoantigen with coiled coil 

Koyanagi Harada) 
domains and anykrin repeats) 

IDDM (Insulin-dependent diabetes 

mellitus) 
ICA (islet cell antibody) 

Sjögren Sendromu HiscA 

MS Heat shock protein 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Hasta seçimi 

Bu tez çalışması için 2008-2010 yılları arasında, İstanbul Üniversitesi, İstanbul 

Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, MS Kliniği'nde izlenen ve tedavisi devam eden, 

RRMS tanısı almış, rutin tetkikleri arasında BüS incelemesi de yer alan, atak 

dönernindeki 36 hastaya ait serum ve BüS örnekleri, bilgilendirilmiş onarn formu 

hastalara okutulup irnzalatıldıktan sonra alındı ve çalışılana kadar -80°C' de saklan dı 

(n=36) (EK- 1 ve 2). RRMS tanısı McDonald kriterlerine göre konuldu (McDonald ve 

ark. 2001, Palman ve ark. 2005). RRMS tanısı almış ancak atak döneminde olmayan 

hastaların (n=18) serum örnekleri aynı işlemler sonrasında saklandı. Bununla beraber, 

yine Nöroloji Anabilim Dalı'nın Behçet Kliniği'nde izlenen ve tedavisi devarn eden 

hastalardan, nörolojik tutulumu olan 40 Behçet hastasının (28 parenkirnal, 12 vasküler 

tutulurnlu) serum ve BüS örnekleri bilgilendirilmiş onarn formu hastalara okutulup 

irnzalatıldıktan sonra alındı ve yine çalışılana kadar -80°C' da saklandı (n=40). Behçet 

hastalarının tanısı uluslararası Behçet hastalığı çalışma grubunun kriterlerine göre 

konuldu (International Study Group for Behçet's Disease., 1990. Criteria for diagnosis 

of Behçet's disease. Lancet 335, 1078-1080). Antikorların varlığı ile hastaların prognozu 

ve genişletilmiş engeliilik durum skoru (Expanded Disability Status Score, EDSS) ile 

belirlenen nörolojik engeliilikleri arasında bir ilişki olup olmadığı araştırıldı (EK-3). 

SEREX analizi sonucu elde edilen veriler ışığında seçilen klonlardan proteinler purifiye 

edildi ve Bradford yöntemiyle konsantrasyonları belirlenerek ELISA da yapıldı. Son 

olarak sağlıklı gönüllülerin araştırmaya dahil edilme kriteri ise sigaranın immün yanıtı 

baskıladığı göz önünde bulundurularak sigara içmeyen yetişkin olma şeklinde 

belirlendi (n=40) (Barbour ve ark. 1997). Atak döneminde olmayan RRMS 

hastalarından ve sağlıklı kontrol olgularından klinik endikasyon bulunmadığı için BüS 

örneği alınrnadı. 

I. Grup: Atak dönemindeki RRMS hastaları serumları 

Il. Grup: Atak dönemindeki RRMS hastalarının BüS'ları 

III. Grup: Nöro-Behçet hastalarının serumları 

IV. Grup: Nöro-Behçet hastalarının BüS'ları 

V. Grup: Atak döneminde olmayan RRMS hastalarının serumları 

VI. Grup: Sigara içmeyen, yetişkin sağlıklı kontrol bireylerinin serumları 
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Açılımı "Serological analysis of cDNA expressian libraries, cDNA ekspresyon 

kütüphanelerinin serolajik analizi" olan SEREX metodu, 1960'larda kansere özgü 

antijenleri saptayabilmek amacıyla bilim dünyasına giren bir yöntemdir (Şekil 6). 

Metodun aslı, belirli bir doku ya da hücre soyundan rekorubinant cDNA ekspresyon 

kütüphaneleri oluşturduktan sonra, bu kütüphanelerin hasta serumlarıyla 

karşılaştırılması ve antikor yanıtı oluşturan serumların ikincil antikorlada belirlenmesi 

esasına dayanır. Bu yöntem kullanılarak melanoma, renal kanser, astrositoma, 

özofagus, akciğer, kolon, gastrik, meme ve prostat kanseri gibi birçok kanserdeki 

antijenler tanımlanmıştır (Boyse ve Old 1969, Garret ve ark. 1977, Devitt ve ark. 2006, 

Güre ve ark. 2000, Ishikawa ve ark. 2003,Kiyamova ve ark. 2010). 

Çeşitli kanseriere özgü, farklı antijenleri bulmak amacıyla elli yıldan uzun bir 

süredir çeşitli yöntemler deneyen bilim insanları, bazı otolog antijenler izole etmişlerse 

de, tüm bu çabalarla izole edilen antijenlerin sayısı yüzü geçmez. Oysa, SEREX 

yöntemi ile kanserlerde antijenik olan 2000' den fazla protein saptanmıştır ve hala yeni 

proteinler saptanmaya devam edilmektedir (Carey ve ark. 1979, Devitt ve ark. 2006, 

Güre ve ark. 2000, Ishikawa ve ark. 2003,Kiyamova ve ark. 2010, Wang ve ark. 2002, 

Stone ve ark. 2003, Obata ve ark. 2000). 

Yöntem, Almanya Saarland Üniversitesi'nde Michael Pfreundschuh ve ekibiyle 

geliştirilmiştir (Pfreundschuh ve ark. 1978, Sahin ve ark. 1997, 1995). Yöntemi, otolog 

serum ile insan kanserlerine ait rekorubinant cDNA ekspresyon kütüphanelerini 

serolajik olarak analiz etmek temelli olduğu için SEREX olarak isimlendirmişlerdir. 

Otolog bir konakta tümor rejeksiyonunu ortaya çıkarabilen tümör antijenlerinin 

moleküler identifikasyonu, tümör immünolojisi için oldukça önemlidir. p53, HER2/neu 

ve ras gibi daha önceden tanımlanmış tümör-ilintili moleküller için, T ve B hücresi 

aracılı cevaplar gösterilmiştir. Tümör antijenlerini kocilayan MAGE, MART/Melan-1, 

tyrosinase, CAGE, BAGEve mutasyonlu CDK4 gibi birçok gen, insan tümör antijenleri 

olarak, tümörlere karşı T hücre repertuar analizleri kullanılarak bu yöntemle identifiye 

edilmişlerdir (Tureci ve ark. 1996) (Şekil6). 



SEREX nıetodoloji:~ü 

ı 
Tümör türleri 

ı 
mRNA ebtrah:iyonu 

1 
Hasta semm ya da se mm havuzu 

c DNA ebprb·yon kütitphaneleıi 

ı 
Pmkaıyotik ek~presyon DN-1 reritabmu tarm11ast 

ı tJtolog tnrnmtı 
~---------' 

Pozitıf klonbnıı izolasyonu w dizıleımıe~i 

~---------------------~ 

Gen anomalılerinın analızı 
(mutasyon, transfokasyon vs) 

Şekil 6. SEREX metodolojisi 

~ 

Normal ve malıgn dokularda mRNA 
ekspresyon paterninin analızı 

ı 
Serex ıle belırlenen antıjenlere karşı antıkor 
cevabının sıklığının normal ve hasta 
bireylerde araştırılması 
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Son yıllarda SEREX metodunun optimizasyonu ile immün kökenli bazı 

hastalıklara (sistemik skleroz, arteritis, polimiyaljiya romatika, sistemik lupus 

eritematozus) özgü antijenler yoğun olarak çalışılmıştır (Cozar-Castellano ve ark. 2004, 

Jeoung ve ark. 2004, Rabin ve ark. 1992, Schmits ve ark. 2002, Abbas 2007 pp 161-176). 

Bugüne kadar elde edilen binlerce antijen, Ludwig Kanser Araştırma Enstitüsü 

tarafından oluşturulan bir immün veritabanı (immun-database) sayesinde tüm 

dünyadaki bilim insanları ile paylaşılmaktadır (http://www.ludwig.uni.ch/SEREX). 

3.2.2. SEREX Metodu ve Antijen Analizinin Basamakları 

Yüksek titre (1:106) IgG antikarlarını oluşturan insan tümör antijenlerini SEREX 

metoduyla belirlemek mümkündür. incelenecek hücre soyu veya dokusunda mRNA 

izole edildikten sınra A-faj ZAP ile cDNAekspresyonu için E.coli hücreleri transfekte 

edilir. Ardından petriye yayılan hücreler filtreye aktarılır ve hasta serumu ile inkübe 

edilir. Son olarak, pozitif seçilen klonların DNA dizilernesi yapılır (Şekil 7). 



(1/I!'TIIbr·ml/= 

2- faj ZAP ile cDi\~-1 ekspresyomt içiu 
E. co/i fl"llll.~{eksiyouu 

Filtreye aktınma ı•4-----------ı(Petriye yayma J 

[Hnı-:tn .-enumı ıle uı.kubaı-:yon) 

1---------+[ DNA <lızil.emesi J 

Şekil 7. SEREX metodunun şematik gösterimi. 
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Pozitif örnek seçiminden sonra E.coli hücresinde incelenen cDNA ekspresyonu 

hasta serumundaki primer antikorlada bağlanırsa, oluşan bu komponent ikincil 

antikor yardımıyla işaretlenerek seçilebilir hale gelir (Şekil8). 

Şekil S. SEREX metodunda pozitif klonların seçimi. 
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İnsan serumunda bulunan ve bakteriyel veya faj komponentleri ile reaksiyona 

giren elemine edici antikorların varlığı SEREX yöntemindeki en zorlayıcı hususlardan 

biridir. Genellikle bakteriyel ve faj lizatlarıyla dilüe edilmiş serumun, tekrarlanan 

absorbsiyonları kesinlikle gereklidir. Çünkü bu tip kontamine edici antikorlar diğer 

sınıf antikarlarının tespitini tamamen gizleyecektir. 

Bir diğer zorlayıcı nokta ise, çalışılan dokulardaki B hücrelerinin varlığıdır. 

Zira, B lenfasitlerinin ürettiği antikorlar, sekonder antikorlada reaksiyona girerek 

"yalancı pozitif" reaksiyon oluşturarak yanlış klon seçiınine neden olabilirler. 

3.2.3. SEREX metodundaki değişiklikler 

SEREX metodunun kanser antijenlerinin saptanması haricinde diğer immün 

kökenli hastalıklara da uyarlanması sonrasında çeşitli manipülasyonlarla genişlemiştir 

(Tablo 5). 

Tablo 5. SEREX metodundaki değişiklikler. 

cDNA kütüphane kaynakları: 

• Allogenik tümör 
• Testis 
• Tümör hücre soyları 

Vektör sistemleri: 

• Filamentöz faj ve diğer prokaryotik ekspresyon sistemleri 
• Badavirus ve diğer ökaryotik ekspresyon sistemleri 

Antikor kaynakları: 

• Kanser hastalarından allogenik serumlar 
• Kanser aşısı sonrası kanser hastalarından toplanan serumlar 
• IgM ve diğer lg altsınıfları 
• Oligoklonal veya monok1ona1 insan antikoru 
• Rekombinant klonal IgG 

SEREX ile diğer klonlama metodlarının kombinasyonları 

• RDA/SEREX (Representational difference analysis) 
• SACE/SEREX (Serial analysis of gene expression) 
• Differential display/SEREX 



3.2.4. SEREX metodu için gerekli malzemeler 

Kimyasal madde 

Agaroz 

Sekonder antikor, keçi, anti-insan 

Bactoagar 

BCIP (5-bromo-4kloro-indolil fosfataz) 

BSA 

Bromfenol mavisi 

Etanolamin 

Etil alkol 

Etilen diamin tetra asit 

Etidyum bromid 

Gliserol 

Hidroklorik asit 

Hidrojen peroksit 

IPTG 

Jelatİn 

Kanamisin 

Kloroform 

LB broth 

Magnezyum sülfat 

Maltoz 

NBT ( 4-nitro blue tetrazolium klorid) 

NZY broth 

PBS 

Sefaroz CB sefaroz CB 

Firma 

Sigma 

1 ackson Immunoresearch 

Backton-Dickenson company 

Ro che 

Sigma 

Sigma 

Sigma 

Sigma 

Sigma 

Sigma 

Sigma 

M erek 

M erek 

Invitrogen 

Sigma 

Sigma 

M erek 

Sigma 

Sigma 

M erek 

Roche 

Gibco-BRL 

M erek 

Sigma 
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Sodyum asetat Sigma 

Sodyum bikarbonat Sigma 

Sodyum klorid M erek 

Süt tozu Pınar 

Tetrasiklin M erek 

Tris base Sigma 

Tris- HCl Sigma 

Tween 20 Sigma 

Lambda ZAP ekspresyon kiti Stratgene 

Wizard plus minipreps DNA purifıkasyon kiti Promega 

Protran membran 85 mm çaplı Schleicher & Schuell 

Protran membran 150 mm çaplı Schleicher & Schuell 

BamH I restriksiyon enzimi Ro che 

Sac I restriksi yon enzimi Ro che 

Xho I restriksiyon enzimi Roche 

3.2.4.1. Serum Absorbsiyonu 

Serum havuzu için kullanılan dört Behçet hasta serumu A-infekte bakteriyal 

lizat bağlı sefaroz kullanılarak absorbe edildi. 

Bu işlernde önce CNBr-aktive edilmiş sefaroz jelin hazırlanması için A-faj içeren XL

ı hücresi çoğaltıldı. Bunun için, 

1. 5000 pfu (plaque forming unit) A-faj içeren XL-ı hücresi ıs cm'lik petrilere 

yayıldı. 37°C' de inkübe edildi. 

2. Bir sonraki gün, petriler üzerine ı o ml BB eklendi ve +4°C' da gece boyu 

bekletil di. 

3. Daha sonra petriler oda sıcaklığında 4-5 saat çalkalanma sonrasında 3500 

rpm' de 15 dakika santrifüjlendi. 

4. Süpernatan ayrıldı. Pellet ve 1 /10 süpernatan resüspanse edildi. 

5. Debris/bakteri hücrelerinin sonikasyonu yapıldı. 
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6. Örnekler 3500 rp m' de 15 dakika santrifüjlendi. 

7. Süpernatan kullanıma hazır halde geldi. 

3.2.4.2. Sefaroz jelin hazırlanması: 

1. 1 g sefaroz temizlenmesi için yıkandı. 1 mM HCL' den 3.5 ml, SOml'lik falkon 

içindeki sefaroz üzerine eklendi. Tüp çalkalandı ve SOO rpm' de 2-4 dakika 

santrifüj edildi. Sıvı döküldü. Bu işlem 3 kez tekrarlandı. 

2. Sefaroz BB ile yıkandı. BB eklendikten sonra tüp çalkalnadı ve 500 rpm' de 2-4 

dakika santrifüj edildi. Sıvı döküldü. 

3. Daha önce hazırlanan debris/bakteri lizatı, sefaroz ile karıştırılarak oda 

sıckalığında gece boyu çalkalandı. 

4. Sefaroz BB ile yıkandı 

5. lM etanolamin, sefaroz ile karıştırıldı. 2 saat oda sıcaklığında çalkalandı. 

6. Sefaroz, 0.1 M Na-asetat-0.5 M NaCl-pH 4 ve 0.1 M TrisHCl- 0.5 M NaCl-pHS 

solüsyonları ile 3 kez yıkandı. Renk temiz beyaz olana kadar devam edilmeli ve 

final yıkama tris içeren bufferda olmalıdır. 

7. En son olarak sefaroz 0/o0.2 Na-Azid içeren PBS içinde yeniden süspanse edildi. 

+4°C' de saklan dı. 

Daha sonra serum havuzun kullanılacak serum örnekleri (1' er ml), hazırlanan 

sefarozu (lml) içeren kolonlardan geçirildi. İşlem 4 kez tekrarlandı. Bu serum 

örnekleri ile o/ol BSA ve o/o0.02 sodyum azid içeren lx TBS (0,2 f.l filtreden geçirilmiş) 

ile 1:100 oranında dilüe edilerek serum havuzu oluşturuldu. 

Diğer Behçet Hasta alt grupları ve kontrol serumları E.coli hücreleri A-ZAP 

empty ((-)kontrol) faj lizatları ile absarbe edildi. 

Bu işlem için, 

1. 150 ml E.coli (XL-1 blue-Stratagene) hücreleri, 37°C' de o/n inkübe edilip 3500 

rpm' de santrifüj edildi. 

2. Pellet (hücreler), 10 mllx TBS' de çözünerek sonikasyon yapıldı. 

3. A-ZAP empty ((-)kontrol) faj lizatı için faj, katı NZY besiyerinde çoğaltıldıktan 

sonra petrideki kolaniler peteri içine 15 ml lx TBS konularak o/n +4°C' de 

bekletildi. Daha sonra 6 saat oda sıcaklığında çalkalandı. 

4. Fajları içeren lx TBS 50 ml' lik falkon tüleri içine aktarılıp 3500 rpm' de santrifüj 

edildi. 

5. Fajlar, 10 mllx TBS'te çözülerek sonikasyon yapıldı. 

6. Serum örneklerinin 100 f.ll'si, 100 f.ll XL-1 hücre lizatı ve A- ZAP empty ((

)kontrol) faj lizatı ile 30 dakika oda sıcaklıında inkübe edildi. 
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7. Daha sonra bu serum örnekleri 0/ol BSA ve 0/o0.2 sodyum azid içeren lxTBS ile 

1:100 oranında dilüe edildi. 

3.2.4.3. XL-1 ve XLOLR hücrelerinin hazırlanması 

XLOLR ve XL-1 blue hücreleri tetrasiklinli (12.5 ı-ıg/ml) NZY besiyeri içeren 

petrilere yayıldı ve gece boyu 37°C' de inkübe edildi. K olanilerin inakülasyon u içinde 

tetrasiklin (37.5 ı-ıg/ml) ve maltoz (o/o0.2) bulunan 15 ml NZY brothlara 37°C' de 

gerçekleştirildi. inakülasyon için hazırlanan 15 ml besiyeri 50 ml'lik falkoniara 

aktarıldı. Daha önceden petri kabına çizgi ekimle ekilmiş E.coli XL-1 ve XLOLR 

kültürleri öze yardımıyla bu sıvı besiyerlerine aktarıldı. Falkon tüpü 37°C' de otomatik 

çalkalamalı ısıtıcılı inkübatörde inkübe edildi. Tüpteki kültürlerin OD'leri 600 nm' de 

ölçüldü. inakülasyon işlemi, XL-1 ve XLOLR hücreleri için 00 600 nm' de 0.7 olana 

kadar yaklaşık 4-5 saat sürmektedir. Bu değerler arasında hücreler büyüme evrelerinin 

orta logaritmik fazında bulundu. Orta logaritmik fazda hücrelerin metabolik 

aktiviteleri optimum düzeydedir. Daha sonra hücreler 3500-4000 rpm' de 15 dakika 

santrifüj edildi ve ardından XL-l'lar OD 0.7 konsantrasyonda olacak şekilde 1:1 

oranında, XLOLR'lar OD 1 olacak şekilde 10 mM MgS04' de çözüldü. Tüpler +4°C' da 

saklan dı. 

XL-1 ve XLOLR hücrelerinin konsantrasyon ölçümü ise, dalga boyu 600 nın'ye 

getirilen spektrofotometrede önce lml NZY sıvı besiyeri kontrol örneğini içeren 

küvetleme sıfırlama yapıldı. Ardından XL-1 blu competent hücrelerinin içeren küvetle 

ölçüm yapıldı. XL-1 ve XLOLR hücreleri için ideal oran 0.7' dir. 

3.2.4.4. MS serum havuzunun SEREX metodu ile taranınası 

Güre ve arkadaşları tarafından A-ZAP ekspresyon kiti kullanılarak hazırlanmış 

olan insan testis cDNA ekspresyon kütüphanesi, E.coli XL-1 donör bakterileri 

kullanılarak MS Hasta serum havuzunda SEREX metod ile tarandı (Vural2005). 

3.2.4.5. SEREX metodunun protokolü 

SEREX deneyleri, 1085053 no.Iu "Nöro-Behçet Hastalarında otoreaktivite gelişen 

antijenlerin SEREX metodu ile belirlenmesi" isimli TÜBiTAK projesi kapsamında 
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gerçekleştirildi. Bu deneyler sonucunda seçilen klonlardan pürifiye edilen proteinlerle 

ELISA çalışmaları yapıldı. 

A-infekte bakteriyal lizat bağlı sefaroz kullanılarak absorbe edilen dört MS 

hastasının serumundan oluşan serum havuzu, insan testis cDNA ekspresyon 

kütüphanesinde aşağıdaki protokol ile tarandı: 

ı. Daha önceden NZY katı besiyeri dökülmüş petriler örnek sayısında göre 

37°C' deki etüve yerleştirildi. 

2. Top agar mikrodalga fırında kaynatılıp 56-65°C' deki su banyosunda bekletildi. 

3. Örnek sayısı kadar ıs ml' lik falkon tüpler hazırlandı. 

4. Deneyde kullanılacak insan testis cDNA kütüphanesini içeren faj miktarı, 

titrasyon sonucuna göre petri başına 4500 pfu olacak şekilde hesaplandı. 

5. ıs ıni'lik falkon tüplerine 600 1-11 E.coli XL-ı eklendi. 

6. Hücrelerin üzerine 4500 pfu oalcak şekilde fajlar eklendi. 

7. 4500 pfu insan testis cDNa kütüphanesini içeren faj/600 1-11 XL-ı blue hücreleri 

ıs ıni'lik falkon tüpünde 37°C su banyosunda ıs dakika inkübe edildi. 

8. İnkübasyon sonrasında hücreler 0.5 M IPTG' den 30 1-11 eklenen 6 ml top agar ile 

karıştırılarak etüvden çıkarılan NZY besiyeri içeren işaretli petriye döküldü. ıs 

dakika oda sıcaklığında tutulduktan sonra gece boyu 37°C etüvde inkübe 

edildi. 

9. Nitraselüloz membranlar işaretlenerek petrilerin üzerlerine yerleştirildi. İki saat 

37°C etüvde bekletildi. 

ıo. Filtrelerin yıkanması: Petrilerin üzerlerinden alınan membranlar, 1x TBST 

solüsyonu içinde parmak uçları ile besiyeri kalıntılarından temizlendi. Daha 

sonra membranlar, 3 kez ı o' ar dakika ıx TBST ile oda sıcaklığında çalkalanarak 

tekrar yıkandı. 

11. Filtrelerin süt tozu ile kaplanması: Membranlar o/oS süt tozu içeren 1x TBS 

solüsyonunda oda sıcaklığında ı saat çalkalandı. 

12. Yıkama: Membranlar oda sıcaklığında çalkalanarak 2 kez 10'ar dakika 1x TBST 

ile yıkandı sonra ı kez 10 dakika boyunca ıx TBS ile yıkandı 

13. Serum ile inkübasyon: Membranlar 1x TBS ile yıkandıktan sonra 15 ml serum 

havuzu ile gece boyu, oda sıcaklığında çalkalanarak inkübe edildi. 

14. Yıkama: Membranlar oda sıcaklığında çalkalanarak 2 kez 10'ar dakika ıx TBST 

ile yıkandı. 

15. %2 BSA içeren 400 ml ıxTBS solüsyonuna ıo0-200 1-11 ikincil antikor (APC goat 

alpha-human IgG Fe) eklendi. (20 membran için) 

16. Yıkama: Membranlar oda sıcaklığında çalkalanarak 3 kez 10' ar dakika 1x TBST 

ile yıkand ı. 
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17. Renk reaksiyonu (developing): Membranlar 300 ml renk reaksiyon solüsyonu 

(alkaline phosphatase buffer- 100 mM Tris HCl, 100 mM NaCl, 50 mM MgClı, 

BCIP (82.5ı-ıg/ml) ve NBT (165ı-ıg/ml) içine eklendi. 3-8 dakika oda sıckalığında 

çalkalandı. Renk değişimleri gözlendi. En son, filtreler suya kanarak reaksiyonu 

durduruldu. 

18. Renk değişimi sonucunda koyu renk boyanarak negatif klonlardan ayırt edilen 

pozitif klonlar seçildi. 

3.2.4.6. Pozitif klonların ikincil taranınası 

Seçilen pozitif klonlar steril cam pastör pipeti ile toplanıp izole edilip 1.5 ıni'lik 

eppendorf tüp içindeki 500 Sı-tl SM buffer içine alındı. Pozitif klona komşu negatif klon 

da birlikte toplandı. Örnekler +4°C' de gece boyu bırakıldı. Bir sonraki gün üzerine 50 

ı-ıl kloroform eklendi. Kısa bir santrifüj edildikten sınra temiz bir tüpe aktarılıp ikincil 

tarama için 0.5-50 ı-ıl olmak üzere NZY besiyeri içeren petrilere yayıldı. 37°C' de etüvde 

gece boyu inkübe edildi. Ertesi gün, üzerine işaretli nitraselüloz filtreler yerleştirildi. 2 

saat 37°C' de etüvde inkübe edildi. Ardından filtreler daha önceki yıkama 

prosedürlerinde olduğu gibi yıkanıp süt tozu ile bloke edilip tekrar yıkandı. Bu 

aşamadan sonra filtreler ikiye kesildi. Kesilen filtrelerin bir parçası serum havuzu ile 

diğer parçası da 1x TBS içinde gece boyu çalkalanarak inkübe edildi. Bir sonraki gün 

filtreler tekrar yıkanıp ikincil antikoda inkübe edilip renk reaksiyonu gerçekleştirildi. 

Sadece pozitif klonlar seçilip steril pastör pipeti ile toplanıp 1,5 ıni'lik eppendorf tüp 

içerisindeki SM buffer içine alındı. Örnekler 4°C' de gece boyu bırakıldı. Ardından 

örnekler, plasmid DNA'nın in vivo excision işlemi için hazır hale geldi. 

3.2.4.7. In vivo excision (plasmid DNA'nın çıkartılması) ve plazmid 
İzolasyonu 

Pozitif klonların ekspresyon vektöründen çıkarılması için in vivo excision işlemi 

aşağıdaki protokole uygun olarak gerçekleştirildi: 

1. XL-1 ve XLOLR hücreleri NZY ve maltoz içeren besiyerinde OD6oo nın' de 7 

oalcak şekilde çoğalhldı. Daha sonra OD=1olacak şekilde 10 mM MgClı' de 

tekrar çözüldü. 

2. XL-1 

Elüye edilmiş faj 

Ex Assist faj 

200 ı-tl } 
250 ı-tl 

2 ı-ıl 

Karışımı 37°C' de 15 dakika inkübe edildi. 
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3. Bu karışım 3 ml NZY içine eklenip 37°C' de 2,5-3 saat çalkalanarak inkübe 

edildi. 

4. Bakteriler, 65-70°C' de 20 dakika tutularak öldürüldü. Daha sonra 3500 rpm' de 

15 dakika santrifüj edildi. Süpernatancia plasmid DNA bulunmaktadır. 

5. XLOLRl hücreleri bu fajmid ile inkübe edildi. 

XLOLR 200 ı.-ıi } 

Fajmid 150 ı.-ıi Karışımı 37°C' de 15 dakika inkübe edildi. 

6. Daha sonra bu karışım 3 ml NZY içine eklenip 37°C' de 45 dakika 

çalkalanarak inkübe edildi. 

7. Bu infekte XLOLR hücreleri, LB/kanamisin petrilerine yayıldı. Petriler gece 

boyu inkübe edildi. 

8. Üremenin olduğu petriden öze ile klonlar alındı ve 3-4 ml kanamisin içeren LC 

sıvı besiyerinde gece boyu 37°C' de inkübe edildi. 

Örnekler bu aşamada plazmid İzolasyonuna hazır duruma geldi. 

Plazmid izolasyonu: 

Pozitif klonların DNA İzolasyonu ağaşıdaki protokole uygun olarak yapıldı. 

In vivo excision'ı 20 pozitif örneğin plasmid DNA İzolasyonları Promega'nın "Wizard 

minipreps DNA purification system" kiti ile yapıldı. 

1. LB/ kanamisin içindeki hücreler 15.000 rpm' de 10 dakika santrifüj edildi. 

2. Pelet 300 ı-ıl resüspansiyon çözeltisinde tekrar suspense edildi. 1,5 ıni'lik 

eppendorflara aktarıldı. 

3. Hücrelerin üerine 300 ı.-ıi hücre lizis çözeltisi eklenip karıştırıldı. 

4. Bu karışımın üzerine 300 ı-ıl nötralizasyon çözeltisi eklendi. 

5. 5 dakika 15.000 rpm' de santrifüj edildi. 

6. 3 rol'lik şırmga minikolon üzerine yerleştirildi. 

7. Resüspanse rezin (lml) ve hazırlanan hücre lizatı şırıngaya dolduruldu. 

8. Karışım şırmganm pistonu ile mini kolona itildi. 

9. Şırmga mini kolondan çıkartıldı. Piston çekilip şırınga tekrar yerleştirildi. 

10. Daha sonra üzerine 2 ml etanol içeren kolon yıkama solüsyonu eklendi. 

Piston takıldı ve itildi. 

ll. Şırınga tekrar mikro kolondan çıakrhlıp mikro kolon 1.5 ıni'lik eppendorf 

tüpüne yerleştirildi ve 15.000 rp m' de 2 dakika santrifüj edildi. 

12. Mini kolon yeni bir tü pe aktarıldı. 

13. Üzerine 50 ı-ıl nuclease-free su eklendi. 1 dakika beklendi. 

14. 20 saniye 15.000 rpm' de santrifüj edildi. 

15. Mini kolon atıldı. 1.5 ml' lik eppendorf tüpündeki izole edilen DNA -20°C' de 

saklan dı. 
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3.2.4.8. Restriksiyon enzimi kesimi 

Plasmidlerin boylarının araştırmak için örneklerin içinde yer aldığı vektör üzerinde 

bulunan kesim bölgeleri RE' lerinden Xho I ve Sac I ile Xlw ve BamH I restriksiyon 

enzimleri ile kesildi. 

Xho I ve Sac I RE kesim şartları: 

ıx 

ıox Buffer (Y-Tango) 3 ~.tl 

Xhoi ı ~ı 

Sac I ı ~ı 

ddHzO 2ı ~ı 

DNA 4 ~ı 
Toplam hacim 25 ~ı 

İnkübasyon 37°C' de 4 saat süre ile yapıldı. Bunu takiben örnekler %2'lik agaroz jelde 

kontrol edildi. 

Xho I ve BamH I RE kesim şartı: 

ıx 

BamHI 3 ~ı 

Sac I ı ~ı 

ddHzO 2ı~ı 

DNA 4 ~ı 

Toplam hacim 25 ~ı 

İnkübasyon 37°C' de 4 saat süre ile yapıldı. Bunu takiben örnekler %2'lik agaroz 

jeldekontrol edildi. 

Restriksiyon enzim kesim ürünleri o/o2'lik agaroz jel elektroforezi ile 

görüntülenmelidir. Böylelikle pozitif klonlara ait ürünlerin boyları belirlenir. 

Bunun için; ı gram agaroz tartılarak 50 ml TAE solüsyonu içinde bir beherde 

çözündürüldü. Solüsyon mikrodalga fırında ısınıp homojenize olana dek kaynatıldı. 

Takiben 56°C'ye kadar soğutulduktan sonra içerisine ıo mg/ml stok etidyum 

bromürden ı ~1 çeker ocak altında eklendi. Sıvı haldeki agaroz elektroforez tepsisine 

döküldü. Taraklar yerleştirildi ve jelin donması beklendi. Tepsi ıx TAE solüsyonu 

içeren yatay elektroforez tankına yerleştirildi. PCR ürünlerinin jel kuyucuklarına 

çökmesini sağlamak amacıyla 6x brom fenol mavisi de içeren loading buffer 

solüsyonundan 2' şer ~1, ı5 ~1 RE kesim ürünü ile karıştırılarak jeldeki kuyucuklara 
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yüklendi. Tüm örneler ve uygun size marker'ın da yüklenmesinin ardından tank 

elektrodları bağlanarak 80-90 V altında 15 dakika boyunca örnekler yürütüldü. En son 

olarak jel UV ışığı altında CCD kamera ile görüntülenerek kaydedildi. 

3.2.4.9. DNA Dizilernesi 

Plazmid İzolasyonu ve restriksiyon enzim kesimi ardından 0.1 ~g/ ~I olacak 

şekilde hazırlanan örneklerden 20'şer ~I ürünler dizilerneleri yapılmak üzere Ludwig 

Kanser Araştırma Enstitiüsü, Araştırma Laboratuvarı'na (New York) gönderildi. 

Dizilerneleri plazmide spesifik hem reverse hem forward primerler kullanılarak 

yapıldı. Dizileme sonuçlarının nihai değerlendirilmesi ise Blast ve SEREX bilgi 

bankası (www.licr.org/SEREX) bilgi bankası kullanılarak değerlendirildi. 

3.2.4.10. Pozitif Klonların Amplifikasyonu 

Pozitif klonları daha sonraki aşamalarda kullanmak üzere çoğaltılması 

gerekmektedir. Bu nedenle antijenleri içeren fajların amplikasyonları yapıldı. İşlem için 

pozitif klonlar, 800 pfu/ petri olacak şekilde 37°C etüvde 8-9 saat inkübe edildi. Daha 

sonra üzerlerine 8 ml SM buffer konularak +4°C' da gece boyu bekletildi. Bir sonraki 

gün petrinin üstündeki SM buffer toplandı. o/oS kloroform eklenerek 3500 rpm' de 10 

dakika santrifüj edildi. Üst faz yeni tüpe aktanldı ve 30 ~1 kloroform eklenerek bir 

sonraki işlem için +4°C' de saklan dı. 

3.2.4.11. Pozitif Klonların/antijen Titrasyonu 

Çoğaltılan pozitif klonların miktarının belirlenmesi için titrasyon işlemi yapıldı. 

Pozitif klonları/antijenleri eksprese eden fajlar 1:10, 1:102, 1:103, 1:104 oranlarında 

sulandırıldı. Bu işlem için; 

Hazırlanan 1,5 ıni'lik eppendorf tüplerine 180 ~1 dHıO eklendi. 

Örnekler vortexlendikten sonra 20 ~1 faj alınarak, 1. Eppendorf tüpüne (1:10) 

aktarılıp tekrar vortexlendi. 

l.tüpten alınan 20 ~1 örnek 2. tübe aktarılıp vortexlendi. 

Aynı işleme her farklı faj örneği için son dilüsyon oranına kadar devam edildi. 

Tüpler +4°C' de saklandı. 

• Titrasyon sonucu elde edilen hücrelerin sayısının belirlenmesi ise: 

• Daha önce besiyeri dökülmüş petriler 37°C etüvde bekletildi. 
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• Mikrodalga fırında kaynatılan Top Agar, S6°C'ye kadar sıcak su 

banyosunda soğutuldu. 

• Örnek sayısı kadar hazırlanmış 1S ml'lik falkoniara 300 !Jl E.coli XL-1 

eklendi. 

• Falkon tüplere sırasıyla sulandırılmış vektör solüsyonlardan S !Jl eklendi. 

• Falkonlar 1S dakika 37°C sıcak su banyosunda bekletildi. 

• Etüvden çıkan petrilerin üzeri işaretlendi. 

• Sıcak su banyosundan çıkarılmış Top Agardan 3-4 ml kadar falkon tübe 

eklendi ve 10 cm'lik petrilere döküldü. 

• Top agar donduktan sonra petriler ters çevrilerek 37°C etüvde gece boyu 

inkübe edildi. 

• Ertesi gün, plaklar sayıldı. 

3.2.4.12. Pozitif Klonların/Antijenlerin stoklarının Oluşturulması 

Pozitif klonları -20°C' de saklamak için gliserol stokları hazırlandı. 

Her bir pozitif klon için, 

62S !Jl gliserol (%80'lik) 

37S !Jl hücre 

l.S ml' lik eppendorf tüplere aktarılıp -20°C' de 

derin dondurucuda saklandı. 

Behçet hastaları ve kontrollerde pozitif klonların serolajik plak analizi 

Pozitif klonların serolajik plak analizi Behçet hastalarında, MS hastalarında ve 

kontrollerde yapıldı. 

3.2.5. Mini SEREX Protokolü 

1. SOO pfu pozitif antijen içeren faj+ 300 pfu empty faj (boş-antijen içermeyen 

negatif olarak kontrol kullanılan)/300 !Jl XL-1 blue hücreleri 1S ıni'lik falkon 

tüpünde 37°C su banyosunda lS dakika inkübe edildi. 

2. İnkübasyon sonrasında hücreler O.S M IPTG' den 30 !Jl eklenen 3 ml top agar ile 

karıştırılarak etüvden çıkartılan NZY katı besiyeri içeren işaretli petriye 

döküldü. 1S dakika oda sıcaklığında tutulduktan sonra gece boyu 37°C etüvde 

inkübe edildi. 

3. Nitraselüloz membranlar işaretlenerek petrilerin üzerlerine yerleştirildi. İki saat 

37°C' de bekletil di. 

4. Filtrelerin yıkanması: Petrilerin üzerinden alının filtreler 1x TBST (20mM Tris 

pH 7.5, ıso mM NaCl+ o/oO.OS tween 20) solüsyonu içinde parmak uçaları ile 
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besiyeri kalıntıları temizlendi. Ardından filtreler 3 defa lx TBST ile oda 

sıcaklığında çalkalandı 

S. Filtreler %S süt tozu içeren lx TBS solüsyonunda oda sıckalığında 1 saat bloke 

edildi. 

6. Yıkama: Filtreler oda sıcaklığında çalkanarak 2 kez 10 dak lx TBST ile yıkandı. 

Daha sonra 1 kez de 10 dak lx TBS ile yıkandı. 

7. Serum ile inkübasyon aşaması: Filtreler lx TBS ile yıkandıktan sınra lS ml 

serum havuzu ile gece boyu oda sıcaklığında çalkalanarak inkübe edildi. 

8. Yıkama: Filtreler oda sıcaklığında çalkanarak 2 kez 10 dak lx TBST ile yıkandı. 

9. 0/ol BSA içeren 400 ml lx TBS solüsyonuna 100-200 ı-.ıi ikincil antikor (AP 

conjugated goat alpha- human IgG) eklendi. 

10. Filtreler 3 kez 10 dakika oda sıcaklığında lx TBST ile çalkalandı. 

ll. Renk reaksiyonu: Filtreler, 300 ml renk reaksiyonu solüsyonu (Alkaline 

phosphatase buffer- lOOmM Tris-HCI, 100 ml NaCl, SO mM MgCh, BCIP (82.S 

ı-.ıg/ml) ve NBT (16S ı-.ıg/ml)) içine eklendi. 3-8 dakika oda sıckalığında 

çalkalandı. Reaksiyonu durdurmak için dH20 içine kanarak çalkalandı. 

12. Pozitif klonlar seçildi. 

Seçilmiş ekspresyon klonları ticari olarak temin edildikten sonra His-Tag 

proteinleri E.coli'de rekombinant olarak eksprese edildi ve afinite krcmotografisi 

kullanılarak saflaştırıldı. Bunun için His-Tag purifikasyonu yapıldı. 

His-Tag Purifikasyonu 

I. GÜN: 

ı. İçinde katı NZY besiyeri olan petriler +4°C' dan çıkarılıp 37°C etüve ısınması için 

kondu. 

2. -80°C sıcaklıkta gliserol stoğu içinde saklanan klonların falkonları, buz üzerinde 

ekim odasına getirildi ve steril pipet yardımıyla klonların ısınmış katı N2Y besiyeri 

üzerine çizgi ekimi gerçekleştirildi. 

3. Petriler ters çevrilerek 37°C' de gece boyu inkübe edildi. 

II. GÜN: 

ı. Her petri için 2' şer adet lS ml' lik falkon ve kontrol grubu için LB sıvı besiyeri 

içeren bir adet lS ml' lik falkon hazırlandı. 

2. lS ml' lik falkoniara S' er ml LB ile gereken oranlarda (Ampisilin 100 ıng/ml'lik 

stoktan S ı-.ıl, Kanamisin 2S ıng/ml'lik stoktan S ı--ıl olmak üzere) antibiyotik eklendi. 

3. Katıbesiyerinde çizgi ekim hattı üzerinden seçilen klonlar sıvı besiyerine steril 

pipet ucu yardımıyla aktarıldı. 

4. Falkonların kapakları yarım açık kalacak biçimde gece boyu 37°C sıcaklıkta 200 

rpm' de inkübe edildi. 
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III. GÜN: 

1. 250 ml'lik 4 erlen için 500 ~1 Ampisilin ve 500 ~1 Kanamisin llitrelik roux 

şişesinde iyice karıştırıldıktan sonra 4' e bölüştürüldü ve gerekli etiketlerneler 

hazır I andı. 

2. Her bir erlen için 5 ml bakteri içeren broth ortama inoküle edildi. 

3. Erienierin kapakları yarım açık bırakılacak biçimde 37°C' de 200 rp m hızla 

inkübasyona başlandı. 

4. 3-4 saat sonunda, negatif kontrol "blank" alınarak, 600 nm' de OD'leri ölçüldü. 

Örneklerin absorbansı 0,6 ile 0.7 değerleri arasına ulaşıncaya kadar işlem 20 

dakikada bir tekrarlandı. 

5. Örneklerin absorbansı > 0.6 nm olunca 1:1 (250 ml için 250 ~1) oranında IPTG 

eklendi ve gece boyu 37°C sıcaklıkta 200 rp m' de inkübe edildi. 

IV. GÜN: 

1. Kültürler çalkalayıcıdan alındı ve 50 ml'lik faikonlara bölüştürülerek gerekli 

etiketierne işlemlerinin ardından buz üzerine oturtularak soğuması sağlandı. 

2. 3500 rpm' de 20 dakikalık (+4°C'ta) ilk santrifüjün ardından süpernatan döküldü. 

3. Falkonların dibinde kalan pellet iyice vortexlenerek üzerine 2 ml Buffer A 

eklenerek hücrelerin lizis işlemi gerçekleştirildi. 

4. Eklenen Buffer A pastör pipetiyle iyice karıştırılarak homojenize edildi. 

5. Lizis edilmiş tüm kültürler aynı faikonda toplandı. (Bu işlem de buz üzerinde 

gerçekleştirilmelidi) 

6. Falkonlar soğutmalı santrifüj de +4°C, 4000 rpm' de 45 dakika santrifüjlendi. 

7. Pürifiye edilmek istenen proteinler süpernatancia kaldığından pellet 

uzaklaştırıldı. 

8. 10 vol lizat için 1 vol resin yani Ni-NTA Agarose beads faikonlara eklendi. (22 

ml süpernatan için 2,2 ml resin) 

9. Resiniçindeki Nikel'in His-tag'a yapışması ve böylelikle istediğimiz proteinleri 

seçebilmek için +4°C' de 1 saat boyunca roller üzerinde inkübe edildi. 

10. Peristaltik pompa kurulduktan sonra her bir kolondan lO' ar ml dHzO geçirildi. 

ll. Resin ve lizat karışımı iki defa kolonlardan geçirildi. İkincisinde çıkan lizat 

atıldı. 

12. Sırayla her bir kolondan 15' er ml Buffer B, C, D ve E geçirildi. 

13. Buffer E kolonlara damlalıkla damlatılmaya başlandığı anda 1,5 ıni'lik 

eppendorflara toplandı ve protein OD ölçümleri (280 nm'de) nanodrop'ta 

yapıldı. 

Pürifiye edilen proteinlerin konsantrasyonları Bradford Yöntemi ile belirlendi. 

Bradford yöntemiyle konsantrasyonları hesaplanan proteinler, 0/o15'lik SDS-PAGE 
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jelde yürütüldü ve Imperial Stain ile boyanan jelde, purifiye edilmiş proteinlerin 

ağırlıkları marker'la karşılaştırılarak doğrulandı. 

3.2.6. ELISA 

1. Coating (Kaplama) her bir plate 10 1-1g/ml proteinle kaplandı. Çalışılacak protein 

steril PBS ile kuyucuk başına SO 1-11 olacak şekilde çok uçlu pipetle plate'lere 

dilüe edildi. Deney proteine ek olarak "coat" (negatif kontrol ve P18 pozitif 

kontrol için üç paralelde çalışıldı). 

2. İnkübasyon: 37°C' de lS dakika etüvde bekletildi. Bu esnada plate'lerin kapakları 

kapalı olmalıdır. 

3. Yıkama: lx PBS ve %0.0S Tween 20 içeren PBS-T ile ELISA washer' da yıkama 

işlemi gerçekleştirildi. 

4. Bloklama: %S süt tozu lx PBS içinde çözüldü ve kuyu başına 60 1-11 olacak 

şekilde dağıtıldı. 

S. İnkübasyon: 37°C' de lS dakika etüvde bekletildi. Bu esnada plate'lerin kapakları 

kapalı olmalıdır. 

6. Yıkama: lx PBS ve %0.0S Tween 20 içeren PBS-T ile ELISA washer'da yıkama 

işlemi gerçekleştirildi. 

7. Serum aşaması: 1:100 ve 1:400 dilüsyonları kullanılarak o/oS'lik süttozu içinde 

dilüe edilen serumlar platelere yerleştirilir. 

8. İnkübasyon: 37°C' de lS dakika etüvde bekletildi. Bu esnada plate'lerin kapakları 

kapalı olmalıdır. 

9. Yıkama: lx PBS ve %0.0S Tween 20 içeren PBS-T ile ELISA washer'da yıkama 

işlemi gerçekleştirildi. 

10. Sekonder antikor: 1:3000 konsantrasyonunda o/oS süt tozu içinde dilüe edilen 

antikor kuyucuk başına 60 1-11 olacak şekilde dağıtıldı. 

ll. İnkübasyon: 37°C' de lS dakika etüvde bekletil di. Bu esnada plate'lerin kapakları 

kapalı olmalıdır. 

12. Yıkama: lx PBS ve %0.0S Tween 20 içeren PBS-T ile ELISA washer' da yıkama 

işlemi gerçekleştirildi. 

13. Substrat: 60 1-11 kuyucuk başına eklendi 

14. İnkübasyon: oda sıcaklığında 30-4S dakika 

lS. Stop solüsyonu: 3N NaOH 30'ar 1-11 ile reaksiyon durduruldu ve 40S nın'de 

ELISA reader' da okutuldu. 

Sonuçlar Excel dosyasına aktarılarak, "coat" sonuçları, plate'lerden çıkarıldı. 

Standart sapmaları hesaplandıktan sonra SPSS programı kullanılarak istatistiksel 

analizleri yapıldı. Antikor sonuçlarını gösteren grafikler GraphPad Prism programı ile 

yapıldı. 



55 

4. BULGULAR 

4.1. Çalışma gruplarının demografik ve klinik özellikleri 

Bu tez çalışması için 2008-20ıo yılları arasında, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp 

Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, MS Kliniği'nde izlenen ve tedavisi devam eden, 

RRMS tanısı almış, rutin tetkikleri arasında BOS incelemesi de yapılmış olan, atak 

dönemindeki ardışık 36 hastaya ait serum ve BOS örnekleri ile RRMS tanısı almış 

ancak atak döneminde olmayan ardışık hastaların (n=ı8) serum örnekleri 

"Bilgilendirilmiş Onam Formu" hastalara okutulup imzalatıldıktan sonra toplandı 

(EK- ı ve 2). Ek olarak, yine Nöroloji Anabilim Dalı'nın Behçet Kliniği'nde izlenen ve 

tedavisi devam eden hastalardan, nörolojik tutulumu olan ve rutin BOS incelemesi 

yapılmış olan ardışık 40 Behçet hastasının serum ve BOS örnekleri "Bilgilendirilmiş 

Onam Formu" hastalara okutulup imzalatıldıktan sonra toplandı (n=40). Son olarak 

sağlıklı gönüllülerin araştırmaya dahil edilme kriteri, sigara içmeyen yetişkin olmaları 

ve nörolojik bir teşhis altında olmamaları şeklinde belirlendi (n=40) ve bu bireyler de 

çalışmaya dahil edildi (Tablo 6 ve 7). 

Çalışmaya dahil edilen tüm olgular demografik olarak karşılaştırıldığında atak 

grubundaki RRMS hastalarının yaş ortalaması 38,75± 9,2, ataksız RRMS grubu yaş 

ortalaması 35,67± 8,58, sağlıklı bireylerin yaş ortalaması 30,ı8± 5,25 ve Nöro-Behçet 

grubundaki hastaların yaş ortalaması ise 37,25±9,2 olarak hesaplandı. Yaş 

ortalamalarının ANOV A testi ile, cinsiyetierin Fisher' in kesin testi ile ve ataklı ve 

ataksız MS olgularının EDSS skorlarının Student t-testi ile karşılaştırma sonuçları 

istatistiksel olarak anlamsızdı. 

Tablo 6. Atakh RRMS hasta bilgileri. 

Olgu No: Cinsiyet: Yaş: EDSS: 

1 ~ 34 2 

2 ~ 49 5,5 

3 o 42 4,5 

4 ~ 37 2 

5 ~ 3ı 5,5 

6 ~ 29 ı 

7 ~ 34 3 
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8 Sf2 32 ı 

9 Sf2 3ı 2 

10 Sf2 34 2 

11 Sf2 36 ı 

12 Sf2 42 2,5 

13 Sf2 52 3 

14 o 28 3 

15 Sf2 49 5,5 

16 Sf2 53 3,5 

17 Sf2 33 2 

18 o 60 3,5 

19 Sf2 55 2,5 

20 Sf2 35 3 

21 Sf2 57 2 

22 Sf2 3ı 3,5 

23 Sf2 28 ı,5 

24 Sf2 32 2 

25 Sf2 38 3,5 

26 o 46 3 

27 Sf2 28 2 

28 Sf2 33 4 

29 Sf2 45 ı 

30 o 32 2 

31 Sf2 29 ı,5 

32 o 37 3,5 

33 o 35 3 

34 Sf2 52 3 

35 Sf2 42 ı 

36 ~ 34 2 
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Tablo 7. Ataksız RRMS hasta bilgileri. 

Olgu No: Cinsiyet: Yaş: EDSS: 

1 6 45 3 

2 ~ 25 ı 

3 ~ 53 3,5 

4 ~ 27 ı,5 

5 ~ 42 5 

6 ~ 26 3 

7 6 28 3 

8 6 34 ı,5 

9 ~ 4ı 2 

10 ~ 29 2 

11 ~ 3ı ı 

12 ~ 32 ı,5 

13 ~ 34 3,5 

14 ~ 33 ı 

15 ~ 42 4 

16 ~ 39 ı 

17 ~ 52 3 

18 ~ 29 ı 

4.2. Deney Bulguları 

SEREX deneyleri sonucunda MS olgularının serumlarında ıo santral sinir sistemi 

proteinine karşı otoantikarlar bulunduğu saptandı (Tablo 8). Rekombinant DNA 

teknolojisi kullanılarak klonlanan bu ıo protein saflaştırılarak hastaların serum ve BOS 

örnekleri ile gerçekleştirilen ELISA deneylerinde kullanıldı. Her örnek için, hedef SSS 

antijenini barındıran protein kaplı kuyucuktan elde edilen değer herhangi bir proteinle 

kaplanmamış kuyucuktan elde edilen değerden çıkarıldı. Elde edilen sonuç değerler 

sinyal oranı (olgu örneğine ait sinyalisağlıklı kontrollerin sinyallerinin ortalaması) 

olarak kaydedildi. Antikor pozitifliği sağlıklı olguların ortalamasının 2 standart sapma 

üzerinde olma olarak tanımlandı (Şekil 9, kesik yatay çizgiler) (Taşçı ve ark. ı998). Bu 

parametreye göre MS ve Behçet hastalarının serum örneklerinde test edilen SSS 
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proteinlerine karşı değişen düzeylerde antikorlar bulunduğu gözlendi (Tablo 8, Şekil 

9). Bununla beraber hasta olguların BOS örneklerinde SEREX ile saptanan 10 SSS 

proteinine karşı antikor saptanamadı. 

Tüm çalışma gruplarının ELISA ile ölçülen antikor sonuçlarının dağılımı 

Kolmogorov-Smirnov normallik testi ile incelendi. Bunun sonucunda grupların 

çoğunda antikor düzey değerlerinin normal dağılım göstermediği ve dolayısıyla bu 

grupların istatistiksel karşılaştırmalarında parametrik testler yerine non-parametrik 

Kruskal-Wallis testinin ve post-hoc Dunn testinin uygulanmasının uygun olduğu 

sonucuna varıldı. 

Deney gruplarının birbiri arasında karşılaştırılması sonucunda; 

STMN (Stathmin-like 4) antikoru, sadece 1 sağlıklı kontrol olgusunda pozitif olarak 

saptandı. Gruplar arasında STMN antikoru düzeyleri açısından anlamlı bir fark yoktu 

(p>O.OS). 

lCA (islet cell autoantigen 1) antikoru, 1 ataksız MS ve 2 ataklı MS olgusunda 

pozitif olarak saptanmıştır. Ataklı MS olgularının lCA antikoru düzeyleri diğer 

grupların düzeylerine göre anlamlı derecede yüksekti (p<0.001). 

ING (Inhibitor of growth family, member 4) antikoru, 2 ataklı MS ile bir sağlıklı 

kontrol olgusunda pozitif olarak saptandı. Ataklı MS grubunun ING antikoru 

düzeyleri diğer gruplarınkine kıyasla belirgin derecede yüksekti (p<0.001). 

TRAF 4 (TNF receptor-associated factor 4) antikoru, 1 ataklı MS olgusu ile bir NBH 

olgusunda pozitif saptandı. Ataklı MS grubunun TRAF 4 antikoru düzeyleri ataksız 

MS ve NBH grubununkilerden yüksekken (p<0.001), sağlıklı kontrollerle ataklı MS 

olguları arasında anlamlı fark yoktu (p>O.OS). 

SH3 (SH3 domain protein 2A) antikoru, 1 ataksız MS, 1 NBH olgusunda pozitif 

olarak saptandı. Ataksız MS ve NBH olgularının SH3 antikoru düzeyleri, ataklı MS ve 

sağlıklı kontrol olgularınınkinden anlamlı derecede yüksekti (p<0.001). Ataklı MS ve 

sağlıklı kontrol grupları arasında ise SH3 antikor düzeyleri açısından anlamlı fark 

yoktu (p>O.OS). 

PTBP1 (polypyrimidine) [veya polipirimidin (PP)] antikoru, 7 ataksız MS, 1 ataklı 

RRMS, on iki NBH ile 1 sağlıklı kontrol olgusunda pozitif olarak saptandı. Ataksız MS 

ve NBH olgularının PTBP1 antikoru düzeyleri, ataklı MS ve sağlıklı kontrol 

olgularınınkinden anlamlı derecede yüksekti (p<0.001). Ataklı MS ve sağlıklı kontrol 

grupları arasında ise PTBP1 antikor düzeyleri açısından anlamlı fark yoktu (p>O.OS). 

NAPA (N-ethylmaleimide- sensitive factor attachment protein, alpha) antikoru, 1 

ataklı MS, 1 ataksız MS, 1 sağlıklı kontrol ile 2 NBH olgusunda pozitif olarak 
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belirlendi. Gruplar arasında NAPA antikoru düzeyleri açısından anlamlı bir fark yoktu 

(p>O.OS). 

SWAP 70 (Switch-associated protein 70) antikoru, ı7 ataklı RRMS ve iki ataksız 

RRMS olgusunda pozitif bulunurken, NBH ve sağlıklı kontrol olgularının tümünde 

negatif olarak saptandı. Ataklı MS grubunun SWAP 70 antikoru düzeyleri diğer 

gruplarınkine kıyasla belirgin derecede yüksekti (p<O.OOı ). 

MAZ (MYC-associated zinc finger protein) antikoru, sadece 2 ataklı RRMS 

olgusunda pozitif olarak bulundu. Ataklı MS grubunun MAZ antikoru düzeyleri diğer 

gruplarınkine kıyasla belirgin derecede yüksekti (p<O.Oı). 

GRINLıa (Glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate-like) antikoru, ı 

ataklı RRMS, ı ataksız RRMS, 4 NBH olgusu ile 3 sağlıklı kontrolde pozitif saptandı. 

Gruplar arasında GRINLıa antikoru düzeyleri açısından anlamlı bir fark yoktu 

(p>O.OS). 

Sonuç olarak, SWAP 70, ICA, ING, TRAF ve MAZ proteinlerine karşı yüksek titre li 

otoantikarlar ağırlıklı olarak ataklı MS grubunda saptanırken, yüksek titreli PTBPı ve 

SH3 otoantikarları ön planda ataksız MS ve NBH olgularında saptandı. Bunlardan 

özellikle SWAP-70 antikoru, 36 ataklı MS olgusunun ı7'sinde (o/o47.2) ve PTBPı 

antikoru, ı8 ataksız MS olgusunun 7'sinde (0/o38.9) saptandı (Tablo 8, Şekil9). 
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Şekil 9. ELISA deneyleri ile belirlenen farklı otoantikorlara özgü sinyal oranı değerlerinin 
deney gruplarına göre dağılımı. Sinyal oranlarının Kruskal-Wallis testi ile 
istatistiksel olarak karşılaştırılması sonucunda elde edilen p değerleri: **, 
p<O.Ol; ***, p <0.001. MS+A = ataklı MS, MS-A = ataksız MS, NBH = nöro
Behçet hastalığı, Sağ = sağlıklı kontroller. Yatay çizgiler grupların 

ortalamalarını göstermektedir. Kesik yatay çizgiler sağlıklı kontrol 
gruplannın ortalama değerlerinin 2 standart sapma üstünü işaret 

etmektedir (seropozitiflik için cut-off değeri). Negatif kontrol olarak, E. coli 
lizatı ile tüm örnekler test edildi ve çalışma gruplan arasında sinyal 
oranlan ve cut-off değeri üstü örneklerin sayıları açısından fark olmadığı 
belirlendi. 
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Tablo 8. Çalışma dahilinde incelenen olası otoantijenlerin isimleri, aminoasit uzunlukları 
ve bu antijenlere karşı antikor saptanan olguların sayıları. MS-A: atak 
döneminde olmayan MS, NBH: nöro-Behçet hastalığı, MS+A: atak dönemindeki 
MS, Sağ: sağlıklı. 

M S-A NBD MS+A Sağ 
Gen Bank ID 

(n=18) (n=40) (ıı=36) (n=40) 

Antijenin adı: ve Uzunluğu 

(aminoasit) 

NM_030795 (149 aa) 

ı STMN4 (Stathmin-like 4) o o o 1 

NM_004968 ( 483 aa) 

2 ICA1 (islet cell autoantigen 1) 1 o 2 o 

NM_016162 (249 aa) 
ING (inhibitor of growth family, 

o 3 o 2 1 
member4) 

ENST00000262395 

TRAF 4 (TNF receptor-associated (470 aa) 
4 o 1 1 o 

factor 4) 

ENST00000315856 

(1105 aa) 
5 SH3 (SH3 domain protein 2A) 1 1 o o 

M31698 (557 aa) 

6 PTBP1 (polypyrimidine) 7 12 1 1 
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NAPA (Alpha-soluble NSF ENST00000263354 

attachment protein (N- (295 aa) 
7 ı 2 ı ı 

ethylmaleimide- sensitive factor 

attachment protein, alpha) 

NM_022095 (585 aa) 
SWAP 70 (Switch-associated protein 

8 2 o ı7 o 
70) 

NM_OOı042539 ( 477 

MAZ (MYC-associated zinc finger aa) 
9 o o 2 o 

protein) 

ENST00000299638 
GRINLıa( glutamate receptor, 

(368 aa) 
lO ionotropic, N-methyl 0-aspartate- ı 4 ı 3 

like) 
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5. TARTIŞMA 

MS, SSS'yi tutan, kronik nöro-inflamatuvar, demiyelinizan ve nöro-dejeneratif 

bir hastalıktır (Karabudak ve ark. 2009). MS, remiyelinizasyonun sınırlı olduğu akson 

hasarı ile kendini gösteren akut fokal demiyelinizasyon ve multifokal yerleşimli 

plaklarla karakterizedir (Noseworthy ve ark. 2000). Hastalık genel olarak süreleri ve 

şiddetleri önceden belirlenemeyen ataklar (relaps) ve ataklar arası iyileşme (remisyon) 

dönemleri ile seyretmekle birlikte kronik ilerleyici bir gidiş de gösterebilmektedir 

(Altıntaş ve Esen 2008). Göreceli olarak, sınırlı bir prevalansa sahip olmasına rağmen, 

sosyal etki ve ekonomik sonuçlar bakımından, ayrıca özürlülüğe yol açma 

potansiyelinden dolayı oldukça önemli bir bozukluktur (Hickey 1999). Dünyada 17-65 

yaş arası yaklaşık olarak 1.000.000' dan fazla sayıda bireyi etkilediği düşünülen MS'in 

genç yaşta en sık görülen SSS hastalığı olduğu belirtilmektedir (Hooge ve Redekop 

1992). Hastalar için klinik gidişi tahmin edilemeyen, lezyonun anatomik dağılımı farklı 

olduğu için de çok çeşitli belirti ve bulgularla ortaya çıkan, tehdit edici bir özelliğe 

sahiptir (Altıntaş ve Esen 2008, Kurtzke ve Beebe 1985, Ebers 1994). MS'li çoğu olguda 

yaşam süresi normaldir, hastalar uzun süreli ancak özürlü yaşamak zorunda 

kalmaktadırlar. Üretkenlik çağının erken dönemindeki bu sekeller, günlük yaşam 

aktivitelerinde yardıma gereksinim duyma ve uzun süre özürlü yaşamak gibi sonuçlar 

doğurarak kişinin ve ailesinin yaşam kalitesinin önemli ölçüde azalmasına zemin 

hazırlar (Ropper ve Brown 2001 pp. 771-796, IFN beta study group 1993). MS 

olgularında görülen özürlülük düzeyini belirleyen faktörler arasında atak sayısının da 

olduğu bilinmektedir (Lassman ve ark. 2001). Bu sebeple atak sıklığını azaltarak 

hastalığın ilerlemesini durdurmak amacıyla birçok farmakolojik ajan kullanılmaktadır. 

Ayrıca, MS ataklarını ve atağın şiddetini önceden belirleyebilecek biyobelirteçlerin 

saptanması için büyük çaba harcanmaktadır. 

Bu çalışmada, atak oluşumunu öngörmede yararlı olabilecek biyobelirteçler 

bulmak amacıyla, atak ve remisyon dönemindeki RRMS'li olguların serum ve BOS 

örneklerinde SSS antijenlerine karşı gelişmiş otoantikarları araştırdık SEREX 

çalışmaları sonucunda bu amaçla kullanılabilecek protein yapısında 10 aday SSS 
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otoantijeni belirledik Bu antijenlere karşı serum ve BOS' da gelişen antikor yanıtlarını 

ataklı RRMS, remisyonda bulunan MS, NBH ve sağlıklı kontrol olgularında ELISA ile 

saptadık. 

Saptanan otoantijen adayı proteinlerden STMN'nin geni, sekizinci 

kromozomun "p" kolunda bulunmaktadır. Bu proteinin mikrotübül oluşumunda, 

nöronal gelişme ve miyelinogenez gibi çeşitli basamaklarda görevli olduğu 

bilinmektedir (Barbier ve ark. 2010, Jastroff ve ark. 2009). Mikrotübül regülatörü olan 

STMN, TLR3 (Toll-like reseptör 3) için endojenik bir protein agonistidir. TLR3 ise 

dsRNA'ları tanır ve antiviral konak savunması cevabında önemli bir role sahiptir. Aynı 

zamanda TLR3 astrositlerdeki nöro-koruyucu cevapları da tetikler ve akson gelişimi ile 

nöral progenitör hücreleri uyararak SSS'deki sinyal mekanizmalarına etki eder (Bsibsi 

ve ark. 2010). Fizyolojik koşullarda, STMN immünreaksiyonu subventriküler bölgede 

bulunan ve nöral hücre adhezyon molekülü olan polisialik asiti içeren pozitif göç edici 

progenitörlerde saptanmıştır ve bu hücrelerin OGS'lere dönüşümünde STMN 

ekspresyonu azalmaktadır (Liu ve ark. 2005). Farklılaşan OGS'lerdeki fazla STMN 

ekspresyonu nedeniyle oluşan sürekli stathmin seviyesi artmış apoptik duyarlılığa 

neden olur. Liu ve arkadaşları, demiyelinizan hastalıklarda stathmin ekspresyonunun 

ikili bir rolü olduğunu ifade ederler (Liu ve ark. 2005). Bir yandan, progenitörlerin göç 

edici fenatiplerini destekleyerek miyelin onarımını ilerletirler, diğer yandan ise 

olgunlaşmış OGS'lerde hücre içi stresi işaret ederek hücrenin sağ kalırnma ya da 

apoptozuna etkiyebilirler. Bu nedenle remisyon dönemindeki MS hastalarının 

kanlarındaki artmış stathmin seviyesi miyelin onarımına etkimekle birlikte, artmış 

hücre içi stresi de işaret etmektedir. Çalışmamızda saptanan STMN antikarlarının 

miyelin yıkım ve onarım mekanizmalarına etki etmesi mümkündür. Ancak bu 

antikorların NBH olguları ve sağlıklı kontrollerde de bulunması MS olgularındaki 

patojenik öneminin sorgulanmasına sebep olmaktadır. 

ICA1 geni, insanda yedinci kromozomun "p" kolunda bulunan, Golgi 

kompleksi ile immatür salgı granüllerinin sitozol ve membranlarında kodlanan bir 

proteindir. Bu proteinin, insülin bağımlı diabetes mellitus ve primer Sjögren 

sendromuyla ilgili otoantijen olduğu düşünülmektedir. Çeşitli splicing 
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mekanizmalarıyla kesilmiş varyantiarı bulunsa da, tüm varyantiarı tamamen 

karakterize edilememiştir (Gordon ve ark. 2004). Sitozolik bir protein olan ICA1 'nın 

tüm işlevleri hala tam anlamıyla bilinmese de, nörosekresyon sırasında ICA1 

bağlanımının, nöromüsküler bağlantı noktalarında asetilkolm salımının bozulmasına 

neden olduğu genetik model organizma olan C.elegans'ta ICA1 homologu olan "ric-19" 

geni mutasyonuyla gösterilmiştir (Gordon ve ark. 2004). Başka bir çalışmada ise 

lCA 1 'nın nöronlardaki ve insülinoma INS-1 hücrelerindeki yeri araştırılmış, sinaptik 

veziküllerde ve perinükleer bölgede bolca bulunduğu bildirilmiştir (Gordon ve ark. 

2004, Martin ve ark. 1995). ICA1, beyinde, pankreasta, tükrük ve lakrimal bezlerde 

eksprese olur. Sjögren sendromu, etiyolojisi ve patogenezi tam anlaşılamamış, 

otoimmün hasta populasyonun o/o1'inde gözlenen lakrimal bezleri ve tükrük bezlerini 

tutan bir hastalıktır. ICA1'yı kodlayan ICA1lokusu inaktive edildiğinde NOD konjenik 

farelerin Sjögren sendromu geliştirdiklerine dair çalışmalar vardır. Sjögren 

sendromuna tanısal önem katan bu çalışmalar, ICA1'in otoimmünite ile ilgili bir 

protein olduğunu işaret etmektedir (Winer ve ark. 2002). Bir çalışmada, sağlıklı 

olguların ortalamasının 2 standart sapma üstünde olan ICA1 antikor düzeyli 

serumların yüzdesi; insülin bağımlı diabetes mellitus için o/o21, romatoid artrit için o/o31 

ve sağlıklı olgular için o/o6 olarak saptanmıştır. Aynı çalışmada, otoimmün tiroid 

hastalığı, inflamatuar bağırsak hastalığı ya da MS teşhisi alan olguların hiç birinde 

yükselmiş ICA1 antikorları saptanmamıştır. Oysa, insülin bağımlı diabetes mellitus'ta 

artmış ICA1 antikor titreleri 18 ay boyunca stabil kalmıştır (Martin ve ark. 1995). 

Önceki çalışmalardan farklı olarak bizim çalışmamızda MS olgularında ICA1 

antikorları saptanması olgularımızın çoğunun serumlarının atak döneminde alınmış 

olması ile ilişkili olabilir. MS olgularında saptadığımız ICA1 antikorları, bu olgularda 

otoimmüniteye karşı varolan yatkınlığın genel ve özgül olmayan bir işaretçisi olabilir. 

NAPA geni, insanda 19. kromozomun "q" kolunda bulunur, membran füzyon 

mekanizmasında hemen her yerde bulunan ve bulunması elzem olan bir proteindir. 

Apikal protein lokalizasyonu, beyin gelişimi, hücresel membran füzyonu ve 

organizasyonu, Golgi kompleksi içi vezikül aracılı taşıma, hücre içi protein transportu, 

nöron farklılaşması gibi çeşitli görevleri bildirilmiştir (Kirchhausen 2000). Embriyonik 
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olarak NAPA'yı sentezleyen genin delesyonu letal olarak sonuçlanabilmektedir ve 

NAP A ekspresyonundaki hafif alternasyonların Tip 2 diyabet, agresif nöroendokrin 

tümörler ve bazı nörolojik hastalıklar gibi patolojilerle ilişkili olduğuna dair yayınlara 

literatürde rastlanabilir (Andreva ve ark. 2006). Hücre içi taşınma prosesleri remisyon 

döneminde aksanal hasarın giderilmesi açısından çok önemlidir ve membran 

füzyonunu düzenleyen proteinlerden biri olan NAPA, bu fonksiyonu düzenleyici bir 

role sahiptir. Aksanal hasarın giderilmesi, MS hastaları için oldukça önemlidir ve bu 

bağlamda NAPA'nın MS patogenez ve aksanal rejenerasyondaki rolü gelecekte 

yapılacak çalışmalar için potansiyel teşkil etmektedir. 

B hücrelerinin lenfoid organlardan inflamasyonlu dokulara göçü, otoimmün 

hastalıkların gelişimindeki önemli basamaklardan biridir. Bir aktin bağlayıcı ve Rho 

GTPase- ilişkili protein olan SWAP 70, aktive olmuş B hücrelerinde çok güçlü biçimde 

eksprese edilirler ve bu durum normal B hücre göçü için elzemdir. SWAP 70, integrin 

aracılı adezyon ve hücre bağlantısını düzenler. Tl ve T2 geçişken B hücreleri dalak 

foliküllerini çevreleyen marjinal bölge B hücreleri (MZB) için öncül ve esansiyel 

hücrelerdir; doğal immün cevabın ve kazanılmış immünitenin merkezleridir. 

Günümüzde MZB'nin ve öncüllerinin farklılaşma, göç ve geri dönüş mekanizmaları 

tamamen anlaşılamamıştır. Bu karmaşık yapıda, SWAP 70'in rolünün, adhezyon 

işleminin düzenlenmesi ve B hücre öncüllerinin dalak dokusuna katılımının kontrolü 

yönünde olduğu tahmin edilmektedir (Chopin ve ark. 2010, Pearce ve ark. 2010). 

T hücrelerinin SW AP70-benzeri adaptörü (SLA T), timasit ve periferal T 

hücrelerinde yüksek oranda eksprese edilen Cdc42 ve Racl için guanin nükleotid 

değişim faktörü (GEF)'dür ve yakın zamanda tanımlanmıştır. Dahası, SLAT, Thl ve 

Th2 inflamatuar cevabın gelişimini Ca+2/NF AT sinyalizasyonunun kontrolüyle 

düzenler. SLAT, yakın zamanda saptanan Th17 hücre aracılı SSS inflamasyonundaki 

kritik rolü kanıtlanmış mutlak bir düzenleyicidir (Becart ve ark. 2009). Önceleri nükleer 

bir protein olarak tanımlanan SWAP 70'in, naif B lenfasitlerinin si top lazmalarında 

lokalize oldukları ve hücre aktifleşme sürecinde plazma membranına doğru 

toplandıkları artık bilinmektedir. B hücre aktivasyonunda antijen reseptörü, antijen 

sunumu için sinyal transdüksiyonunu başlatır. SWAP 70'in son durağı nukleus olduğu 

için SWAP 70'in hücre aktivasyonunu sağladığı düşünülmektedir. SWAP 70'in ilişkisi 
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IgM ile değil IgG ile gerçekleşmektedir. Bunun da, daha önceden aktiflenmiş B 

hücrelerinin daha hızlı ve daha güçlü bir sinyalizasyona olanak verdiği tahmin 

edilmektedir (Masat ve ark. 2000). SWAP 70 antikorunun ekspresyonu, başta B 

hücreleri olmak üzere, T hücreleri, mast hücreleri, beyin, kas dokusu, kalp, böbrekler, 

akciğer, testis, dalak, karaciğer ve bağırsaklar olmak üzere çok çeşitlidir (Borggrefe ve 

ark. 1998, Hilpela ve ark. 2003). 9,685,624.baz çifti ile 9,774,538. baz çiftleri arasında 

sentezlenmekte olup 88,915 baz çifti uzunluğundadır. 

Bu bağlamda SWAP 70 antikarlarının ataklı MS olgularının yarısına yakınında 

saptanması, B lenfasit migrasyonundan sorumlu SWAP 70 ekspresyonunun MS 

atakları sırasında arthğını veya immün sistemin kolayca ulaşabileceği membran ilişkili 

bir lokalizasyona geçtiğini düşündürmektedir. Ayrıca, saptadığımız SWAP 70 

antikorlarının, bağışıklık sisteminin atak gelişimini önlemek amacıyla geliştirdiği bir 

otoregülasyon mekanizması olması da mümkündür. SW AP-70, lenfoid dokulardan 

hücre migrasyonu, KBB'den lenfasit geçişi, germinal merkez oluşumu ve izotip 

switchinginden (değişiminden) sorumlu. Ayrica beyinde de SWAP-70 var ama bunun 

işlevi belirsiz. 

Bizim çalışmamızda antikorların serumda bulunmasına rağmen BüS'da 

bulunmaması daha çok periferdeki lenfoid doku ve lenfositlerdeki SWAP-70'in antikor 

yanıtını başlattıgını düşündürmektedir. 

MS'de ataklar sırasında SWAP-70 düzeyleri artıyor ya da konformasyon 

değiştiriyor olabilir. Bu durum anti-SWAP-70 antikarlarının oluşmasına sebep oluyor 

olabilir. Bir diğer olasılık ise, SWAP-70 antikarlarının koruyucu bir mekanizma olarak 

gelişmesi yönündedir. Benzer durumlar, SLE ataklarİnda C1q antikarlarının oluşumu 

ve timarnali miyasteniklerde anti-sitakin antikarlarinin oluşumunda da görülmektedir 

(Rönnelid ve ark, 1997). Bu, immün sistemin negatif bir feedback mekanizma ile 

lenfasitleri baskılamaya çalışıyor olabileceğini düşündürmektedir. 

İkinci olasılık ise, ataklı MS olgularının daha ağır ve kontrolsüz bir MS'i olması 

ve bu sebeple SWAP-70 antikarlarının gene kontrol amaçlı oluşması yönündedir. 

ileriki çalışmalarda atak dışındaki hastalarda da antikor bakılması durumunda bu 

durum ile ilgili bazı bulguların elde edilmesi olasıdır. 
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ING 4, 12. kromozomun "p" kolu üzerinde bulunur ve 249 aminoasitten oluşur. 

ING, tümör baskılayıcı protein ailesinin bir üyesidir ve nokta mutasyonu sonucunda, 

organizmanın tümör direncinin ortadan kalkacağı ve tümörigeneze neden olabileceği 

düşünülmektedir (Moreno ve ark. 2010). Hücre gelişimini ve rejenerasyonu engelleyen 

ING proteinine karşı gelişen ve ataklı MS olgularında yüksek titrelerde ve yüksek 

oranlarda saptadığımız antikorların atak sonrasındaki nöronal rejenerasyonu olumlu 

yönde etkileyerek klinik semptomların düzelmesini hıziandırıyor olması mümkündür. 

ilerde yapılacak çalışmalarda bu antikorun varlığının özürlülüğe olan etkilerinin 

araştırılması yararlı olabilir. 

MAZ, insanda 16. kromozomun 11.2 lokusunda yer alır. inflamasyon yanıt 

genlerinin düzenlenmesinde çok çeşitli ve önemli bir role sahiptir, böbrekte, 

karaciğerde ve beyinde eksprese edilir. Motor korteks ve midfrontal korteksteki 

ekspresyon u çok yüksektir. Hastalıklada ilişkisine bakıldığında amiloidoz, embriyonal 

karsinom, ateroskleroz ve artrit'le ilgisini irdeleyen çalışmalar mevcuttur (Ray ve ark. 

2002, 2009). Ayrıca, MAZ'ı kocilayan gendeki bir mutasyonun otizmle ilgisi olduğunu 

düşündüren bir çalışmaya da literatürde rastlanmıştır (Kumar ve ark. 2009). MAZ 

antikorlarının, özellikle ataklı MS olgularında saptanması, inflamamar yanıtın 

düzenlenmesinde önemli rol oynayan bu proteinin ataklar sırasında veta atakların 

öncesinde ekspresyon düzeyinin artması veya konformasyonel değişikliğe uğraması 

ile ilişkili olması mümkündür. 

TRAF 4 geni, 17. kromozomun "q" kolu üzerinde bulunur, TNF (açık yazalım) 

reseptörü ilişkili faktör ailesindedir. TRAF proteinlerinin, TNF reseptörü 

süperailesinden sinyal bilgi aktarırnma aracılık etmekle ilişkili olduğu 

düşünülmektedir. Kodlanmış protein nörotrofin reseptörü, p75, ve negatif regüle 

olmuş NTR (nörotrofin reseptörü) ile indüklenmiş hücre ölümü ve NF-kappa B 

aktivasyonu ile ilişki bulunmuştur. TRAF'la ilgili literatürde Crohn hastalığı'nda 

immün yanıtı regüle ettiğine dair bazı çalışmalar mevcuttur. (Marinis ve ark. 2011). 

Ayrıca immünterapi çalışmalarında immün yanıtı regüle ettiği tahmin edilmektedir 

(Davila ve ark. 2010). 

GRINL1a, karmaşık bir transkript biriminin parçasıdır. Bu genin 

transkripiyonu, en az üç farklı alternatif kesilmiş varyantla Gdown olarak gruplanarak 
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downstream bir promotor oluşturur (Guinn ve ark. 2005, Simpson ve ark. 2000). Bu 

proteinin Alzheimer Hastalığı'yla ilgisi olabileceği bir çalışmada gösterilmiştir (Jacob 

ve ark. 2007). 

MBP ailesi, post-transkripsiyonel modifikasyonlar, farklılaştıncı kesimler ve 

farklı transkripsiyon başlangıç bölgeleri sonucu gelişimsel olarak regüle olan üyeleri 

içeren geniş bir aileden oluşmaktadır. MBP'nin klasik izoformları, yetişkin ınİyelininde 

bulunur. Membran ilişkisine ek olarak, tüm diğer izoformları calmodulin (Ca +2), aktin, 

tubulin ve SH3 damaini proteinleriyle ilişkilidir. Bu ailedeki tüm proteinler, çoklu 

protein asossiyasyonlarını kolaylaştıncı geniş etkili yüzeyleriyle doğal olarak 

düzensizdirler ve metilasyon, fosforHasyon ve deaminasyon yoluyla posttranslasyonel 

olarak regüle edilirler. Yüksek oranda korunmuş merkezi domain, fosfolipit 

membranla birlikte amfifatik alfa heliks yapısındadır ve MAP-kinazlar tarafından 

fosforillenmiş treonil damlası içerir. MS'te bu segment primer immün-baskın bir epitop 

teşkil etmektedir (Harauz ve Libich 2009). Modifikasyonların atipik bir pateminin 

demiyelinizasyona neden olabileceği düşünülmektedir (Harauz ve ark. 2009, Shukla ve 

ark. 2009). MS' te çeşitli izoformların konformasyonel dinamikleri ve MBP'nin modifiye 

varyasyonları SH3 damaini ile etkileşime girerek, miyelinizasyon ve remiyelinizasyon 

sürecinde, sitoiskelete hücredışı sinyaller göndermelerine ortam sağlamaktadır. 

Böylelikle, SH3 domaininin OGS ve miyelin üzerine etkisi anlaşılabilir hale 

gelmektedir (Shukla ve ark. 2009, de Lange ve ark. 2006). 

PTBP1 geni, insanda 19. kromozomun 13. bölgesinde bulunur, heterojen 

nüklear ribonükleoproteinlerin (hnRNA) sıklıkla sentezlenen bir subfamilyasına 

dahildir. hnRNA'lar RNA bağlayıcı proteinlerdir ve diğer hnRNA'larla kompleks 

oluştururlar. Ayrıca PTBP1, nukleusta bulunan ve öncül mRNA işlemlerinde görevli 

öncül-mRNA'larla da ilişkilidir. Bu protein, öncül-mRNA kesimine gerek duyan 

intronik polipirimidin yolaklarına bağlanır ve protein degredasyonu yoluyla çalışır 

(Matus-Nicodemos ve ark. 2011, Sharma ve ark. 2011). Ekspresyonu eritrolösemik 

hücre hatlarında, mesanedeki idrarda, karaciğer hücrelerinde ve prostat kanseri hücre 

hattında yüksektir. Bununla birlikte, literatürde glioblastoma, astrositoma, bazı 

tümörler ve immün yetmezliklerle ilişkili olduğuna dair yayınlar vardır (Waysbort ve 

ark. 2001, He ve ark. 2007, McCutcheon ve ark 2004). 
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Görüldüğü gibi SEREX taraması sonucunda ataklı MS olgularında saptadığımız 

antikorların bağlandığı proteinler başlıca (i) immün sistem etkinleşmesinden, (ii) hücre 

rejenerasyonundan ve (iii) miyelin yapımının kontrolünden sorumludurlar. Bütün bu 

işlevler MS atakları sırasında ortaya çıkan fizyopatolojik süreçlerle yakından ilişkilidir. 

Bu sebeple, atak öncesindeki haftalarda bu işlevlerle ilişkili proteinlerin 

ekspresyonlarının, doku ve serum düzeylerinin artıyor ve belki de 

konformasyonlarının değişerek daha etkin olabilecekleri üç boyutlu yapılara 

dönüşüyor olmaları mümkündür. Bu değişiklikler immün sistemi harekete geçirerek 

bu proteinlere karşı SEREX taraması ile saptadığımız otoantikarların gelişmesine yol 

açıyor olabilir. Yüksek titreli SH3 ve PP antikorları saptadığımız nöro-Behçet 

olgularında da ataklar öncesinde oluşan doku yıkımına bağlı olarak hücre 

rejenerasyonu ve miyelin yapımından sorumlu proteinlerin düzeylerinin artması ve 

buna bağlı olarak bu işlevierin kompansasyonundan ve regülasyonundan sorumlu 

SH3 ve PP proteinlerine karşı antikorların gelişmiş olması mümkündür. 

Taradığımız potansiyel otoantijenler arasında çalışma amacımız olan atak 

biyobelirteci bulma hedefimize en uygun olan otoantijen ataklı MS olgularının yarısına 

yakınında, ataksız MS olgularının ise sadece %11'inde saptanan ve kontrol NBH ve 

sağlıklı olguların hiçbirinde saptanrnayan SW AP-70' dir. SWAP 70' in atak belirteci 

olarak kullanılabilmesinin mümkün olup olmadığı tartışılabilecek bir konudur. Bu 

varsayımların ilerde yapılacak daha büyük ölçekli çalışmalarla desteklenmesi 

gerekmektedir. 
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FORMLAR 

FORM-l 

BİLGİLENDİRİLMİŞ GÖNÜLLÜ OLUR FORMU 

1-Araştırmayla İlgili Bilgi Verilmesi: 

Proje Adı:" ATAK DÖNEMİNDEKi RRMS (RELAPSING REMITTING MULTIPLE 

SCLEROSIS, TEKRARLAY AN VE DÜZELEN TİP MULTİPL SKLEROZ) 
HASTALARININ SERUM VE BEYİN OMURİLİK SIVILARINDA HASTALIGA ÖZGÜ 

ANTİKORLARIN SEREX YÖNTEMİ İLE T ARANMASI " 

Yapılacak işlemin tanımı: Bu çalışmada, sinir sistemine çeşitli şekillerde zarar 

veren bir hastalık olan Multipl Skleroz'un alt tipi RRMS (Relapsing Remitting 

Multiple Sclerosis, tekrarlayan ve düzelen tip Multipl Skleroz)'in hastalık 

oluşturma mekanizmasında yer alan özel antijenlerin, yani vücuda girmesiyle 

bağışık yanıtı başlatan özel proteinlerin, SEREX yöntemiyle taranınası 

planlanmaktadır. SEREX yöntemi, bir bakteri ırkının genetik yapısının 

değiştirilmesi sonucu MS hastalarının serumlarında hastalığa özgü, bağışık 

yanıt oluşturan protein dizilerinin saptanmasına olanak veren bir yöntemdir. 

SEREX yöntemi gönüllüler üzerinde değil, gönüllülerin serumları kullanılarak 

laboratuvar ortamında uygulanmaktadır. Bu çalışma İstanbul Üniversitesi 

Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Sinirbilim Anabilim Dalı tarafından 

yürütülecektir. 

Araştırmanın Amacı: Bu tez çalışması ile tekrarlayan ve düzelen tip Multipl 

Sklerozun gelişiminde ve ilerlemesinde rol oynayabilecek antijenler (vücuda 

girmesiyle bağışık yanıtı başlatan özel proteinler) belirlenecektir. Bu antijenterin 

hastalığın tanısında ve takibinde kullanılabilirliği araştırılacaktır. Sonuçlar, 

nörolojik tutulumu olan Behçet hastalarıyla da karşılaştırılarak, yine bağışıklık 

sistemiyle ilgili bir hastalık olan Behçet Hastalığı'na özgü antikorların var olup 
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olmadığı da araştırılacaktır. Bu sayede olası tedaviler için bilgiler elde 

edilebilecektir. Aynı zamanda merkezi sinir sistemi antijenlerinin belirlenmesi 

halinde hayvan modeli oluşturma çalışmaları da hız lanacaktır. 

Araştırmada Kullanılacak Yöntemler 

• 10 cc hacmindeki EDTA'lı tüplere kan ve klinik tablosu çalışmaya uygun 
hastalardan beyin omurilik sıvısı (BOS) alınacaktır. 

• Bu işlem sırasında görevli olan kişi oldukça dikkatli ve titiz 
davranacaktır. Alınan kan ve BOS uygun koşullarda muhafaza edilip 
bölümümüze ulaştırılacaktır. Alınan kandan serum ayrıştırılacak; bu 
serum ve BOS örnekleri bu çalışma dışında başka bir işlem için 
kullanılmayacaktır. 

• Araştırma kapsamında yapılacak olan çalışmanın süresi 8 aydır ve 
sonucunda tedaviye yönelik bir cevap elde edilmeyebilir. 

• Çalışmada gönüllü üzerinde başka herhangi bir çalışma 

yapılmayacaktır. 

• Diğer bir çalışmada gönüllü serumunun kullanılması gerektiğinde 
kendisinden tekrar izin alınacak gönüllünün uygulama sırasında 

herhangi bir rahatsızlık ve riskle karşılaşması söz konusu değildir. 
• Bu araştırmaya toplam 160 gönüllü katılacaktır. 

11-Gönüllünün Haklarıyla İlgili Bilgi Verilmesi 

• Bu çalışmada gönüllünün hiçbir hukuki ve mali sorumluluğu 

bulunmayıp tüm sorumluluk araştırıcı ve destekleyiciye aittir. 
• Gönüllü arzusu üzerine mali ve hukuki yükümlülük olmaksızın 

çalışmadan ayrılabilir. 

• Bu işlemler için gönüllüden hiçbir ücret talep edilmeyecektir. 
• Bu çalışma için gönüllüye herhangi bir ücret ödenmeyecektir. 
• Çalışmaya katılmak zorunluluğunuz bulunmamaktadır, gönüllü 

istediği takdirde çalışmadan ayrılabilir. 
• Gönüllünün çalışmaya katılmayı reddetmesi onun gelecekteki takip 

ve tedavisi üzerine olumsuz etkide bulunmayacaktır. 
• Gönüllünün çalışmaya katılım süreci sadece gönüllüden kan örneğinin 

alınması ile sınırlıdır. 
• Çalışma kabul kriterlerine ve özelliklerine uyum sağlamadığınız 

takdirde çalışmadan çıkarılabileceğiniz durumlar oluşabilir. Bu nedenle 
çalışmadan araştırıcının isteği ile çıkarılabilirsiniz. 
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• Araştırma sırasında elde edilen test sonuçlarının sizi ve ailenizi 
psikolojik veya diğer bir yönden etkileyeceğini düşünmeniz durumunda 
araştırmadan isteğiniz üzere ayrılabilirsiniz. 

• Araştırmaya katılmayı kabul etmemeniz durumunda veya herhangi bir 
nedenle çalışma programından çıkmanız ya da çıkarılmanız halinde 
hastalığınızın tedavisi ile ilgili hiçbir aksama olmayacaktır. 

• Kimlik bilgileriniz gizli tutulacak ve sizden alınacak kandan elde 
edilecek tüm materyaller özel bir kodlama ile kodlanacak ve bu bilgiler 
üçüncü şahıslara aktarılmayacaktır. 

Olası riskler ve faydalar: 

Yapılacak araştırmanın getirebileceği olası riskler: Size ait klinik bilgi 

kesinlikle gizli kalacaktır. 

İnceleme sonunda elde edilecek sonuçlar istediğiniz takdirde sıze 

bildirilecektir. Ancak bu bilgiyi öğrenmeyi reddetmek her zaman hakkınızdır. 

Bu bilgiyi sizin dışınızda birisi ile paylaşmamız sadece sizin izninize bağlı 

olacaktır. 

Olası yararlar : Bu incelemelerin esas amacı hastalığın oluşumuna yol açan 

mekanizmaların oluşumunu aydınlatmaktır. 

Katılımcının/Hastanın Beyanı: 

Sayın Prof. Dr. F. Gülşen AKMAN-DEMİR tarafından İstanbul Üniversitesi 
DETAE Sinirbilim AD' da tıbbi bir araştırma yapılacağı belirtilerek bu araştırma 
ile ilgili yukarıdaki bilgiler bana aktarıldı. Bu bilgilerden sonra böyle bir 
araştırmaya "katılımcı" ( denek) olarak davet edildim. 
Eğer bu araştırmaya katılırsam hekim ile aramda kalması gereken bana ait 
bilgilerin gizliliğine bu araştırma sırasında da büyük özen ve saygı ile 
yaklaşılacağına inanıyorum. Araştırma sonuçlarının eğitim ve bilimsel 
amaçlarla kullanımı sırasında kişisel bilgilerimin ihtimarola korunacağı 

konusunda bana yeterli güven verildi. 
Projenin yürütülmesi sırasında herhangi bir sebep göstermeden araştırmadan 
çekilebilirim. (Ancak araştırmacıları zor durumda bırakmamak için 
araştırmadan çekileeeğimi önceden bildirmemim uygun olacağının 
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bilincindeyim) Ayrıca tıbbi durumuma herhangi bir zarar verilmemesi 
koşuluyla araştırmacı tarafından araştırma dışı da tutulabilirim. 
Araştırma için yapılacak harcamalarla ilgili herhangi bir parasal sorumluluk 
altına girmiyorum. Bana da bir ödeme yapılmayacaktır. 
İster doğrudan, ister dolaylı olsun araştırma uygulamasından kaynaklanan 
nedenlerle meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorunurnun ortaya çıkması 
halinde, her türlü tıbbi müdahalenin sağlanacağı konusunda gerekli güvence 
verildi. (Bu tıbbi müdahalelerle ilgili olarak da parasal bir yük altına 

girmeyeceğim). 

Araştırma sırasında bir sağlık sorunu ile karşılaştığımda; herhangi bir saatte, 
Prof. Dr. F. Gülşen AKMAN-DEMİR'i 05325016349 no'lu numaradan ve Doç 
Dr. Erdem TÜZÜN'ü 05394773455 no' lu numaralardan arayabileceğimi 

biliyorum. 
Bu araştırmaya katılmak zorunda değilim ve katılmayabilirim. Araştırmaya 
katılınam konusunda zorlayıcı bir davranışla karşılaşmış değilim. Eğer 

katılmayı reddedersem, bu durumun tıbbi bakımıma ve hekim ile olan ilişkime 
herhangi bir zarar getirmeyeceğini de biliyorum. 
Bana yapılan tüm açıklamaları ayrıntılarıyla anlamış bulunmaktayım. Kendi 
başıma belli bir düşünme süresi sonunda adı geçen bu araştırma projesinde 
"katılımcı" (denek) olarak yer alma kararını aldım. Bu konuda yapılan daveti 
büyük bir memnuniyet ve gönüllülük içerisinde kabul ediyorum. 
İmza lı bu form kağıdının bir kopyası bana verilecektir. 
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FORM-2 

GÖNÜLLÜ ONAY FORMU 

Yukarıda, gönüllüye araştırmadan önce verilmesi gereken bilgileri gösteren 
metni okudum. Bunlar hakkında bana yazılı ve sözlü açıklamalar yapıldı. Bu 
koşullarla söz konusu klinik araştırmaya kendi rızamla hiçbir baskı ve zorlama 
olmaksızın katılmayı kabul ediyorum. 

Tarih: 

Gönüllünün Adı-soyadı 
Gönüllünün Telefonu 
Adresi 

imzası 

Yelayet veya vesayet altında bulunanlar için veli veya vasinin Adı-soyadı, 
imzası, Adresi (varsa telefon no. faks no,) 

Açıklamaları yapan araştırmacının 

Adı-soyadı: 

Rıza alma işlemine başından sonuna kadar tanıklık eden kuruluş 
görevlisinin 

Adı-soyadı: 

imzası 

imzası 
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FORM-3 EDSS (Genişletilmiş Özürlülük Durum Ölçeği) 

EDSS kısmen, merkezi sinir sisteminin işlevsel sistem olarak bilinen sekiz 

bölgesinin ölçümlerine dayanır. Ölçek önce yüz ve parmaklardaki geçici 

hissizlikler ya da görme bozuklukları gibi bu sistemlerdeki bozukluk derecesini 

ölçer. Sonrada yürüme mesafesinin kullanarak hareket açısından özürlülüğü 

ölçülür. EDSS ile ölçülen işlevsel sistemler: 

• piramidal- istemli hareketler 

• beyin sapı- göz hareketi, duyu, yüz hareketleri, yutma gibi islevler 

• görme 

• beyin- bellek, konsantrasyon, mizaç 

• beyincik-hareketlerin esgüdümü ya da denge 

• duyu 

• bağırsak ve mesane 

• Diğer ( yorgunluğu içerir) 

Bu sistemler her bir bozukluğun düzeyine göre derecelendirilir. Bu 

dereceler normal durum için sıfırdan, bozukluğun en fazla olduğu durumda 

beş ya da altıya çıkabilir. Bu işlevsel sistem derecelerine hareket ve günlük 

yaşam kısıtlılıkları eklenerek, EDSS içindeki 20 adımı tanımlar. lçeğin ilk 

adımlarında, belirti sayısındaki küçük artışlar EDSS adımlarında bir ya da daha 

fazla artışa neden olabilir. Bu başka bir işlevsel sistemin eklenmesini ya da tek 

bir işlevsel sistemde daha şiddetli bozukluk/özürlülük olduğu anlamına gelir. 

Dörtten sonraki adımlar için, yürüme yeteneği, EDSS puanının saptanmasında 

anahtar faktör haline gelir. Ölçeğin bölümünde, kol hareketleri ya da bilişsel 

işlevler gibi diğer işlevsel sistemlerdeki değişiklikler, hastanın durumuna kesin 

etkileri bulunmasına rağmen EDSS puanında ek bir değişikliğe yol açmaz. 

Tam EDSS ölçeği 

O Normal nörolojik bulgular (işlevsel sistemlerde tüm dereceler) 



ı.o Özürlülük yok ve minimal anormal muayene bulgusu 

ı.s Özürlülük yok; bir işlevsel sistemden daha fazlasında minimal bulgu 

2.0 Bir işlevsel sistemde minimal özürlülük 

2.5 İki işlevsel sistemde minimal özürlülük 

100 

3.0 Bir işlevsel sistemde orta derecede özürlülük ya da üç yada dört isievsel 

sistemde özürlülük, tamamen yardımsız yürüyebiliyor 

3.5 Tamamen yardımsız yürüyebiliyor fakat bir işlevsel sistemde orta derecede 

özürlülük ve bir ya da iki işlevsel sistemde 2. derece ; ya da iki işlevsel sistemde 

3. derece; ya da beş işlevsel sistemde 2. derece (diğerleri O ya da 1) 

4.0 Tamamen yardımsız yürüyebiliyor ; bir işlevsel sistemde 4. derece 

özürlülük olmasına rağmen, kendine yeterli ve günde ı2 saat yatak dışında 

geçiriyor, (diğerleri O ve ı) ya da önceki adımlarda sınırları geçmeyen 

kombinasyonlar ; yardımsız ya da dinlenmeden 500 metre yürüyebiliyor 

4.5 Tamamen yardımsız yürüyebiliyor ; günün büyük bir bölümünde ayakta; 

tüm gün çalışabiliyor; tüm aktiviteler açısından bazı sınırlamaları olabilir ya da 

minimal yardım gerekebilir; bir işlevsel sistemde 4. derece özürlülükle 

karakterize (diğerleri O ve ı) ya da önceki adımlarda sınırları geçmeyen 

kombinasyonlar ; yardımsız ya da dinlenmeden 300 metre yürüyebiliyor 

5.0 Tam gün çalışmasını da içererek tam günlük aktiviteyi engelleyecek 

derecede özürlülük; yardımsız ya da dinlenmeden 200 metre yürüyebilir; genel 

isievsel sistemlerden birinde 5. derece (diğerleri O yada ı) yada 4.adımı geçecek 

biçimde daha düsük derecede bir korobinasyon 

5.5 Yardımsız ya da dinlenmeden ıoo metre yürüyebilir; tam günlük aktiviteyi 

engelleyecek derecede özürlülük; genel isievsel sistemlerden birinde 5. derece 

(diğerleri O ya da ı) ya da 4. adımı geçecek biçimde daha düşük derecede bir 

kombinasyon 
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6.0 Dinlenıneli ya da dinlenmeden aralıklı ya da tek taraflı sürekli yardım ile 

100 metre yürüyebilir; genel işlevsel sistemlerde iki işlevsel sistemden 

fazlasında 3. derecenin üzerinde özürlülük 

6.5 Dinlenmeden 20 metre yürümek için sürekli ve iki taraflı yardım gerekir; 

genel işlevsel sistemlerde iki işlevsel sistemden fazlasında 3. derecenin üzerinde 

özürlülük 

7.0 Yardımla bile yaklaşık 5 metre yürüyemez; tekerlekli sandalye ile sınırlıdır; 

standard tekerlekli sandalyeyi kendi yürütebilir; günde 12 saate yakın tekerlekli 

sandalyededir; genel isievsel sistemlerde bir isievsel sistemden fazlasında 4. 

derecenin üzerinde özürlülük; seyrek olarak yalnızca pirarnİdal sistemde 5. 

derece 

7.5 Birkaç adım atamaz; tekerlekli sandalye ile sınırlıdır; ulaşım için yardıma 

gereksinim duyabilir; tekerlekli sandalyeyi götürebilir fakat standart bir 

tekerlekli sandalyede tam gün kalamaz; motorlu tekerlekli sandalye gerekebilir; 

genel işlevsel sistemlerde bir işlevsel sistemden fazlasında 4.derecenin üzerinde 

özürlülük 

8.0 Temel olarak yatağa, bir sandalyeye ya da tekerlekli sandalyeye bağlıdır 

fakat günün çoğunu yatağın dışında geçirebilir ; kişisel bakım isievlerinin 

birçoğunu yapabilir; kollarını etkin kullanabilir; genel işlevsel sistemlerde 

birkaç isievsel sistemden fazlasında 4. derecenin üzerinde özürlülük 

8.5 Temel olarak günün büyük bir bölümünde yatağa bağlıdır; kişisel bakım 

işlevlerinin bazılarını yapabilir; kollarını bir miktar etkin kullanabilir; genel 

işlevsel sistemlerde birkaç işlevsel sistemden fazlasında 4. derecenin üzerinde 

özürlülük 

9.0 Çaresiz ve yatağa bağımlı; iletisim kurabilir ve yemek yiyebilir; genel 

işlevsel sistemlerin çoğunda en az 4. derecede özürlülük 
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9.5 Tamamen çaresiz ve yatağa bağımlı; etkin biçimde iletişim kuramaz ya da 

yemek yiyemez/yutamaz; genel işlevsel sistemlerin hemen hepsinde en az 4. 

derecede özürlülük 

10.0 Solunum paralizisi, bilinmeyen nedenli koma ya da tekrarlayan epileptik 

nöbetler sonucu MS nedenli ölüm 
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FORM-4 Mc Donald Tanı Kriterleri 

Mc Donald ve arkadaşlarının 200ı yılındaki tanı kriterleri iki ya da daha 

fazla lezyonun farklı zamanlarda merkezi sinir sistemini etkilernesinin yanı sıra 

MRG, BOS incelemesi ve VEP gibi laboratuar yöntemlerinin kullanılması 

esasına dayanır. 

Bu tanı kriterlerine göre: 

-Atak en az 24 saat sürer. 

-İlk atağın baslangıç semptomları ile ikincisinin arasında en az 30 gün olmalıdır. 

-Bu tanı kriterleri içinde 1 MRG' de dissemine lezyonlar' ve 1 MRG' de zaman 

içinde yeni lezyonlar' tanımları geçmektedir. 

Bunlar da şu sekilde açıklanabilir: 

MRG de dissemine lezyonlar: (bunlardan en az 3'ü olmalı) 

ı) Gadolinyum tutan bir lezyon veya T2 de en az 9 lezyon 

2) En az ı infratentoryal lezyon 

3) En az ı jukstakortikallezyon 

4) En az 3 periventriküler lezyon 

MRG' de zaman içinde yeni lezyonlar: Yeni gadolinyum tutan lezyon veya en az 

3 ay sonra çekilen yeni MRG' de yeni gadolinyum tutan lezyon veya yeni T2 

lezyon olmalıdır. 

Bu tanı kriterlerine göre şu durumlardaMSakla gelir: 

-En az iki atak; en az 2lezyona ait objektif klinik bulgu var ise, 

- En az iki atak; ı lezyona ait objektif klinik bulgu durumunda MRG de 

dissemine lezyonlar; veya MRG de en az 2 lezyon + BOS anormalliği varsa, 
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-Bir atak; en az 2 lezyona ait objektif klinik bulgu varlığında, MRG de zaman 

içinde yeni lezyonlar, veya ikinci bir atak olursa, 

- Bir atak; 1 lezyona ait objektif klinik bulgu ( klinik izole sendrom) varlığında 

MRG de dissemine lezyonlar; veya MRG de en az 2 lezyon + BOS anormalliği; 

ve MRG de zaman içinde yeni lezyonlar, veya farklı lokalizasyonda ikinci atak 

varsa, Primer progresif MS de BOS anormalliği, mekansal ve zamansal yayılım 

varsa MS akla gelir. 

Mekansal yayılım şu sekilde açıklanır: 

1) Beyinde en az 9 lezyon veya 

2) En az 2 medulla spinalis lezyonu veya 

3) Kordda 1 lezyon+beyinde 4-8 lezyon veya 

4) Anormal VEP + beyinde 4-8 lezyon veya 

5) Anormal VEP+beyinde 4 den az+kordda 1 lezyon 

Zamansal yayılım şu sekilde açıklanır: 

MRG ile gösterilen zaman içinde yeni lezyonlar ya da bir yıllık progresyon ( 49). 

2005 yılında tanı kriterleri yeniden revize edildi. Yeni T2 lezyonu için gerekli 

olan süre 1 ay olarak düzenlendi. PPMS tanı kriterleri de ise hastalığın bir yıl 

boyunca progresyonu ile pozitif beyin MRG ( 9 T2 lezyonu veya 4 T2 lezyonuna 

ilave olarak pozitif VEP ), pozitif medulla spinalis MRG ( iki fokal T2 lezyonu ) 

ve pozitif BOS bulgularından ikisinin olması seklindedir. 
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