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ÖZET 

Alı�kan Oral, T (2011). Juvenil Miyoklonik Epilepsi Hastalarında H Refleksi ve F 

Dalgası Ara�tırılması. �stanbul Üniversitesi Sa�lık Bilimleri Enstitüsü, Sinirbilim ABD.  

Yüksek Lisans Tezi. �stanbul. 

 

Juvenil Miyoklonik Epilepsi (JME) ergenlik ya�larında ba�layan, miyoklonik 

atımlar ile karakterize olan, idiyopatik jeneralize bir epilepsidir. JME patogenezinde, 

kortikal inhibitör internöronal �ebekelerin bozulması sonucu geli�en motor sistemin 

hipereksitabilitesi sorumlu tutulmaktadır. JME’nin; subklinik olarak spinal motor nöron 

patolojisini de beraberinde getirdi�i bazı elektrofizyolojik çalı�malarla gösterilmi�tir. 

JME hastalarında motor sistem döngüsündeki ortak kanalopati zemininde payla�ılan 

patoloji; nöromodülatör-iyonotropik sistemlerdeki hatalı inhibisyon-eksitasyon denge 

ayarlaması ile spinal internöronal döngüde yetersizli�e ve modulasyon kaybına sebep 

olabilir.  

 

Spinal motor nöron düzeyinde, eksitabilite de�i�ikliklerini göstermek için 

yararlanabilece�imizi metodlar arasında H refleksi (H-R) ve F dalgası da yer 

almaktadır. JME hastalarında F dalgası ve H-R çalı�masında geç uyarılabilirlik artı�ı 

görmeyi beklenebilirdi. Çalı�mamızda 18 JME hastası ve 13 sa�lıklı kontrol grubu 

de�erlendirildi. H-R ve F dalgası parametreleri iki grup arasında motor ünite katılım 

paternleri ve eksitabilitelerinde de�i�iklik olmadı�ını göstermektedir. 

  

Ancak ek elektrofizyolojik parametrelerle, ilaç kullanmayan ve sayısı arttırılan 

hastalarda, ya� ve cinsiyet olarak e�le�tirilmi� iki grupta de�erlendirilecek bir ara�tırma 

daha anlamlı olacaktır.  

 

Anahtar kelimeler: Juvenil Miyoklonik Epilepsi, miyokloni, elektromiyografi, H-R, F 

dalgası 
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ABSTRACT   

Aliskan Oral, T (2011). H Reflex and F Wave Study in Patients with Juvenile 

Myoclonic Epilepsy. Istanbul University Institute of Health Sciences, Department of 

Neuroscience. Master’s Thesis. Istanbul. 

 

Juvenile Myoclonic Epilepsy (JME) has been defined as an idiopathic 

generalized epilepsy, starting at the age of puberty presenting with myoclonic jerks. 

Motor system’s hyperexitability, as a result of disruption of cortical inhibitory 

interneuronal networks, is held responsible for the pathophysiology of JME. Some 

electrophysiological studies have shown that JME also leads to subclinical pathology of 

the spinal motor neurons. In patients with JME, the pathology is shared on the basis of 

common channelopathy in motor system cycle and the faulty inhibition-excitation 

balance adjustment in neuromodulator-ionotropic systems which together can lead to 

deficits in spinal interneuronal loop and modulation loss. 

  

H-R and F wave are among the methods to show the excitability changes at the 

spinal motor neuron level. In F wave and H-R study, an increase in delayed stimulation 

was expected.. 18 JME and 13 healthy control population were included in the study. H-

R and F wave parameters have not demonstrated any changes between the two groups 

in terms of motor unit recruitment patterns and excitabilities. 

 

However, a study that could do with additional electrophysiological parameters, 

together patients that do not use drugs and increased number of patient, between age 

and sex paired groups would be more significant.  

 

 

Key Words: Juvenile myoclonic epilepsy, myoclonus, electromyography, H-R, F wave. 
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1. G�R�� VE AMAÇ 

 

Juvenil Miyoklonik Epilepsi (JME), ergenlik ya�larında ba�layan iki taraflı, tekli 

ya da tekrarlayan, aritmik, düzensiz miyoklonik atımlar ile karakterize bir tablo olarak 

tanımlanır. Atımlar bazen hastalarda dü�melere neden olabilir (1). Cinsiyet farkı 

göstermez. �nteriktal ve iktal EEG’ de (elektroensefalografi) hızlı, jeneralize, sıklıkla 

düzensiz diken-yava� dalga ve çoklu diken-yava� dalgalar görülür. EEG’de görülen 

dikenler ile miyoklonik atımlar e� zamanlılık göstermeyebilir. Sıklıkla hastalar 

fotosensitiftir ve ilaçlara yanıt iyidir (1,2). 

 

JME iyi gidi�li idiyopatik jeneralize epilepsi (�JE) olarak kabul edilmekle 

beraber, yapılan bazı çalı�malarda sinir sistemindeki tutulumun sanılandan daha yaygın 

oldu�una dair veriler de vardır (3,4). Kortikal disinhibisyona spinal motor nöron 

seviyesinde bir hipereksitatör-disinhibitör mekanizmanın e�lik edebilece�i dü�üncesi ile 

yapılan çalı�malar mevcuttur (5,6). 

 

Amplitüd/turn analizi ve makro EMG (elektromyografi) teknikleriyle JME 

hastalarında yapılan çalı�malarda, subklinik ön boynuz tutulumunu dü�ündüren veriler 

elde edilmi�tir (6,7). Ayrıca JME’de medulla spinalis seviyesinde gri madde 

disorganizasyonundan bahsedilmektedir (6). JME’de makro-MÜAP amplitüdlerinin 

normalden belirgin �ekilde büyük oldu�u buna kar�ın, lif yo�unlu�unda artı� olmadı�ı 

saptanmı� ve bu bulgu JME’ de konjenital olarak ön boynuz küçük boyutlu nöronlarının 

yoklu�u ile açıklanmı�tır (6). Bahsedilen bu literatür bilgileri JME hastalarında motor 

nöron düzeyinde bir dizi de�i�iklik oldu�u ortak noktasında birle�mektedir. Bu durumda 

motor nöron havuzunda bir eksitabilite de�i�ikli�i olması mümkündür.  
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Spinal motor nöron eksitabilitesini incelemede kullanılan elektromiyografik yöntemler 

arasında H refleksi (H-R) ve F dalgası yer almaktadır. H-R için H-R amplitüdü, 

maksimum H/M amplitüd oranı veya H-R yenilenmesindeki (recruitment) de�i�iklikler 

ve F dalgası için F amplitüdü, F persistansı, F/M amplitüd oranı ve F süresi motor nöron 

eksitabilitesini yansıtabilmektedir (4,5,8).  

 

  JME hastalarında motor nöron hipereksitabilite-disinhibisyon varlı�ını 

ara�tırmak için 18 JME hastası ve 13 sa�lıklı kontrol grubunda elektrofizyolojik olarak, 

ön boynuz motor nöron havuzunun i�levlerinin de�erlendirilmesinde kullanılan 

yöntemler arasında yer alan H-R ve F dalgası parametrelerinden yararlanılmı�tır. 
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2. GENEL B�LG�LER 

 

2.1. Juvenil Miyoklonik Epilepsi  

 

Miyoklonik jerk (MJ) ilk kez 1867 yılında Helpin tarafından tanımlanmı�tır. 

Janz ve Christian 1957’de 47 hastalık bir vaka serisinden sendromun ilk ayrıntılı 

tanımlamasını yapmı�lar, JME adını ilk kez 1975 yılında Lund ve arkada�ları 

kullanmı�tır ve sendrom 1989 yılında uluslararası epilepsiler ve epileptik sendromlar 

sınıflamasında idiyopatik jeneralize epilepsilerin arasında yer almı�tır (1). Bu 

sınıflamadaki kesin tanımı; puberte civarında ortaya çıkan, daha çok üst ekstremitelerde 

gözlenen bilateral, tek veya tekrarlayan, aritmik, düzensiz miyoklonik jerklerle (MJ) 

karakterize nöbet tipi olarak yapılmı�tır. MJ’ler bazı hastalarda ani dü�melere sebep 

olabilir. Hastalık kalıtsaldır. Sıklıkla jeneralize tonik klonik nöbetler (JTKN), daha az 

sıklıkla absans nöbetler e�lik eder. Nöbetler genelde uyandıktan kısa bir süre sonra ve 

uyku deprivasyonu ile kolayla�ır.  

 

 JME idiyopatik jeneralize epilepsi (�JE)’ler arasında sınıflandırılan bir epilepsi 

sendromudur. Di�er �JE formlarından klinik yönden ayrıdır ve ana özelli�i ergenlik ça�ı 

ba�langıçlı miyoklonik nöbetlerdir (9). Patogenez bilinmese de özellikle genetikte 

sa�lanan son ilerlemeler birkaç olası mekanizmayı akla getirir. JME hem genetik hem 

de klinik yönden heterojendir; bazı klinik farklar, farklı hasta gruplarında patogenez 

farklılıkları gösterebilir. �JE sendromlarının sınıflanması halen düzenlenmektedir (9,10).  

 

2.1.1. Juvenil miyoklonik epilepsinin klinik özellikleri  

 

 JME miyoklonik nöbetle tanımlanan bir �JE sendromudur. Eri�kinlerde ve 

özellikle kadınlarda en sık rastlanan �JE’dir. Kollarda özellikle uyandıktan hemen sonra 

geli�en izole MJ’ler karakteristiktir. Sıklıkla jeneralize tonik-klonik nöbetler ortaya 
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çıkar ve hastaların 1/3’ünde absans nöbetleri de geli�ir. Nöbet uykusuzluk, yorgunluk ve 

alkolün bırakılmasına ba�lı olarak daha belirgin hale gelir. Ba�langıç genellikle ergenlik 

ça�ında olmakla birlikte nöbet 20’li ya�ların ba�larında ba�layabilir veya ancak o sırada 

te�his edilebilir. EEG’deki tipik anormallik 4-6 Hz anterior a�ırlıklı, bilateral çoklu 

diken veya çoklu diken-dalga kompleksleridir (9). JME’nin ba�langıcı ya�a ba�ımlıdır. 

Sendrom 8-26 ya�ları arasında ortaya çıkmaktadır ve olguların %75’inden fazlasında ilk 

nöbet 12-18 ya� civarında, ortalama 14 ya� civarında geli�mektedir (10). 

 

MJ tipik olarak, sabah uyandıktan sonraki ilk yarım saat içinde gözlenir ve 

ö�leden sonra uykularından uyanma ile de miyokloniler izlenebilir. MJ’ler baskın 

olarak üst ekstremiteleri etkiler. Video çalı�maları ile bazı hastalarda, ön kolun kol 

üzerine fleksiyonu, bazen de uylukta fleksiyon ve abduksiyon �eklinde proksimal 

kasların etkilendi�i gösterilmi�tir. Hastaların bazılarında ise, ön kolun fleksiyon ve 

eksternal rotasyonu �eklinde üst ekstremite distal segmentlerinin daha fazla etkilendi�i 

görülür. MJ genellikle simetriktirler, ancak asimetrik de olabilirler (9). MJ’lerin 

amplitüdü de de�i�ebilir. Hafif MJ’ler dı�arıdan bakan tarafından zorlukla görülebilir ve 

hasta bunu �iddetli elektrik titre�imi gibi algılayabilir. Yine bu hafif MJ’ler hasta ve 

ailesi tarafından sakarlık olarak tariflenebilir. MJ’ler artarsa alt ekstremite tutulabilir ve 

bu durum ani dü�melere sebep olabilir (10). 

  

 �nteriktal ve iktal EEG’de hızlı, jeneralize, sıklıkla düzensiz diken-dalga ve 

çoklu diken-dalgalar görülür (�ekil 2-1). Bu dikenlerin amplitüdleri frontal bölgelerde 

en yüksektir. De�arjın ba�langıcında frekans daha yüksek olup sonuna do�ru azalabilir. 

Fokal de�i�iklikler hastaların %15-55’inde izlenirken, ilk EEG’lerin %29’unda saptanır. 

Beraberinde jeneralize yava� dalga ve çoklu diken-dalga de�arjlarının olması ile fokal 

epilepsilerden ayrılır. �laç doz a�ımı ve yetersiz tedaviye ba�lı kötü nöbet kontrolü 

dı�ında uyku ve uyanıklıkta zemin aktivitesi normaldir (9). JME’de fotoparoksizmal 

yanıt %38-48 arasında de�i�mektedir. �zole göz kapama, MJ’leri ve çoklu diken-dalga 

de�arjlarını tetikleyebilir (9). 
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�ekil 2-1: JME’li olguda interiktal EEG örne�i; kısa süreli, yüksek amplitüdlü, 

jeneralize, diken-çift diken ve yava� dalga aktivitesi 

 

 

JME’de MJ’ler ve JTKN’ler genelde bir veya birkaç faktör tarafından tetiklenir. 

Bunların ba�ında uykusuzluk, uyandırılma, alkol, stres, yorgunluk ve menstruasyon 

sayılabilir daha az görülmekle birlikte amitriptilin gibi psikotrop ilaçlar ile de nöbetler 

tetiklenebilir. Özellikle ellerin kullanıldı�ı zihinsel aktivite gerektiren; matematik 

i�lemleri, satranç, yazı yazma gibi durumlar nöbet olu�umunu tetiklemektedir (11). 

 

 Tedavide ilk tercih edilen ilaç valproattır. �JE hastalarının %26’sı ve bütün 

epilepsi olgularının %10’u JME’dir (10). Ancak tanı atlanması ve gecikmesi sık 

rastlanan bir durumdur. Hastalar ancak bir jeneralize konvülziyondan sonra 

farkedilebilir. JME’de nöbetler ya�am boyu devam eder, 4. dekattan sonra azalabilir. 

�laçlar ile %90 hastada nöbetler kontrol altına alınabilir (11,12). Levetirasetam, 

lamotrijin, klonazepam, topiramat di�er ilaç tedavisi seçenekleridir (12,13). 
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2.1.2.  Juvenil myoklonik epilepside patofizyoloji  

 

 JME’nin patofizyolojisi bilinmemektedir. Ancak; EEG, manyetik rezonans  

görüntüleme (MRG) ve manyetik rezonans spektroskopi (MRS) kullanılarak yapılan 

çalı�malar ile genetik moleküler bulgular, antiepileptik ilaçlarla daha uzun vadeli ve 

muhtemelen ömür boyu tedavi gerektiren bu epilepsi formu hakkında yeni bilgiler 

sa�lamaktadır (10,12). 

 

 JME’ye ve jeneralize epilepsilerde refleks nöbetlere yönelik yapılan klinik ve 

EEG çalı�maları, jeneralize epilepsi sendromlarında ve özellikle JME’de lokalize veya 

bölgesel hipereksitabiliteyi akla getirmektedir (14).  

 

 JME’de MJ’ler anında kaydedilen iktal EEG faaliyetinin tipik frontosantral 

belirginli�i vurgulanmı�tır.  

 

 Aynı zamanda, hayvan ve insan çalı�maları jeneralize nöbetlerin belli 

talamokortikal �ebekeleri etkiledi�ini, di�erlerinin korundu�unu dü�ündürmektedir (15).  

 

Genetik jeneralize epilepsi hayvan modelleri kortikal diken ve dalga üretiminde 

talamokortikal devrelerin rol oynadı�ını ortaya koymu� ve buna ba�lı olarak da genetik 

yönden belirlenmi� talamik nöron i�lev bozuklu�unun anormal eksitasyondan sorumlu 

oldu�u iddia edilmi�tir. Gloor ve ark.’nın bu konudaki öncü çalı�masından bu yana, 

�JE’de korteks ve talamusta var olan küçük, ancak muhtemelen önemli nörokimyasal ve 

morfolojik de�i�iklikler oldu�unu dü�ündüren kanıtlar artmaktadır (15,16).  

 

Klinik ve EEG’ye dayalı yapılan iddiaları destekleyen MRG ve MRS 

çalı�maları, frontal korteksin JME’de bir �ekilde daha fazla tercih edildi�ini göstermi�tir 

(15,16). 
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2.1.3. �diyopatik jeneralize epilepsi ve juvenil miyoklonik epilepside genetik  

 

 Genetik çalı�malar JME hakkında bilgilerimize katkıda bulunmaktadır. 

Monojenik epilepsi olarak bilinen epilepsilerde bile aile üyeleri ve aileler arasında 

fenotipik farklılıklar olabildi�i ve bunda düzenleyici genler, çevresel veya geli�imsel 

faktörlerin sorumlu tutuldu�u bilinmektedir. Ayrıca, aynı ailede bile JME ve di�er �JE 

alt sendromları varolabilir (17).  

 

 Bazı iyi bilinen epilepsi sendromlarının aslında kanalopati olduklarının ke�fi 

JME’nin altında yatan mekanizmaları tanımlamak üzere gösterilen gayretleri artırmı�tır. 

Jeneralize epilepsilere ve özellikle JME’ye yönelik bazı genetik modeller önerilmi�tir 

ve bu bulgulara dayalı olarak epileptogenez mekanizmaları ileri sürülmü�tür (18). 

  

 Pozitif bir epilepsi aile öyküsü alındı�ı zaman JME olgularının büyük kısmının 

çe�itli �JE sendromları bulunan ailelerde meydana geldi�i görülmektedir. Bu tür 

ailelerde �JE için 8q, 3p ve 1p gibi birkaç loküs haritalanmı�tır. 3q’daki aday aralık, 

büyük ölçüde serebral nöronlardan eksprese olan ve GABA (Gamma aminobütirik asit) 

tarafından inhibe edilen ClC-2 voltaj ba�ımlı CI-kanalını kodlayıcı CLCN2 genini 

kapsar (19). C1CN2, hem nadir majör gen mutasyonları hem de sık bir sekans 

varyasyonu (polimorfizm) gösteren ve bir fenotipik etki aralı�ı olu�turan ilk epilepsi 

genidir. Ancak bu genle ili�kili JME oldu�u kadar fokal epilepsili olgu da bildirilmi�tir. 

O halde CLCN2 birden fazla epilepsi tipinden sorumlu olmalıdır (3). 

 

Ba�lantı çalı�malarını kullanan di�er ara�tırmacılar, JME yatkınlık lokusunun 

6p11-12’de, HLA 6p21.3 bölgesinde, 15q14’de ve 5q34’de var oldu�unu iddia 

etmi�lerdir. Hollanda’lı ailelerle yapılan son çalı�malar, bölgeyi EJM 1 olarak bilinen 

6p11-12’e sıkı�tırmı�tır. Bu bölgede EFHC1 adında yeni bir gen tanımlanmı�tır (20). 

 

Asosiasyon çalı�maları, voltaj-kapılı kalsiyum kanal geni �1 A alt ünitesinin 

(CACNA1A) IJE’ye hassasiyeti etkileyebilece�ini dü�ündürmektedir. Bu kanal, 
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“tottering” ve “leaner” farelerin geçirdi�i nöbetten sorumludur ve aynı zamanda insanda 

epizodik ataksi tip 2, spinoserebellar ataksi tip 6 ve ailevi hemiplejik migrenin bir 

formundan da sorumlu tutulmu�tur (21,22). 

 

Bazı ailelerde kromozom 3q ile ba�lantılı ve C1C-2 voltaj ba�ımlı klor kanalını 

kodlayan C1CN2 geninde mutasyon bulunması, GABA aracılı inhibisyonda mevcut 

olası bir defekti akla getirmektedir. GABA aracılı inhibisyon bozuklu�u aynı zamanda 

otozomal dominant JME’den de sorumlu tutulmaktadır. Otozomal dominant JME’de 

bulunan GABRA1 mutasyonu GABA A reseptörünün bir mutant �1 alt ünitesini kodlar, 

ancak fonksiyonel etki olan bozulmu� klor akımı ve dolayısı ile bozulmu� nöronal 

inhibisyon, mutant alt ünite sayısına ve ligand kapılı klor iyon kanalının pentamerik 

yapısındaki konuma ba�lıdır (23,24). 

 

JME için önerilen çe�itli mutasyonların nöronal eksitabiliteyi farklı 

mekanizmalarla etkileyebilece�ine inanılmaktadır. Hem direkt iyon kanal 

mekanizmaları hem de iyonik olmayan mekanizmalar önerilmi�tir. Bunların di�er olası 

yatkınlık genleriyle ve çevresel faktörlerle nasıl etkile�ti�i henüz açık de�ildir. Bir 

potasyum kanal gen polimorfizminin ki�iyi JME’ye yatkın hale getirebilece�i iddia 

edilmi�tir. KCNJ10’daki di�er bir potasyum kanal gen polimorfizmi de bazı sık nöbet 

tiplerine hassasiyet sa�layabilir (23,25). Bazı çalı�malarda, inhibisyonu etkileyebilen 

klor akımları da sorumlu tutulmu�tur. 

 

EFHC1 mutasyonlarının JME patogeneziyle ili�kili olabilecek daha karma�ık 

etkileri vardır. Hayvanlarda, EFHC1 proteini bir iyon kanal proteini de�ildir, ama R-tipi 

voltaj ba�ımlı kalsiyum kanallarında kalsiyum akımlarını artırır ve kalsiyum ili�kili 

apoptozu uyarır (20). Bu tür mutasyon apoptotik faaliyeti ve insanlarda merkezi sinir 

sisteminin postnatal geli�imi esnasında nöronların normal eliminasyonunu 

engelleyebilir. Bu durum nöron yo�unlu�unun artmasıyla ve hipereksitabl devrelerin 

olu�umuyla sonuçlanabilir. JME’de bildirilen mikrodisgenez, bu tür bir sürecin ya�a 

ba�lı nöbet ba�langıcıyla da ili�kili olabilen bir bulgusu olabilir (26,27). Kortikal 
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inhibitör internöronal �ebekelerin bozulması sonucu motor sistemin hipereksitabilitesi 

JME’de sorumlu tutulmaktadır (28,29) 

 

Klinik yönden iyi bilinen bir sendrom olmasına ra�men, ayrıntılı JME 

ara�tırmaları bu stereotipik klinik paternin farklı genetik, patolojik ve patofizyolojik 

süreçlerin bir sonucu olabilece�ini dü�ündürmektedir (26). JME’nin klinik 

heterojenitesinin belki de genelde bilinenden daha fazla olabilece�ini akla 

getirmektedir. Fotosensitivite ile olan ili�ki de de�i�kenlik gösterir. Üstelik, JME’de 

oldukça ileri düzeyde genetik heterojenite vardır. Bazı JME olguları açıkça sporadik 

iken, di�er bazıları ba�ka �JE sendromu bulunan ailelerde meydana gelebilir ve bazı 

ailelerde de saf bir otozomal dominant JME fenotipi bulunabilir. Ancak, bu çe�itli 

gruplardaki hastalar ola�an tanı kriterleri yardımıyla klinik yönden ayırt edilemez (25). 

 

Özetle, her ne kadar �JE ve özellikle JME için birkaç majör gen tanımlanmı� 

olsa da, farklı gruplar sadece CLCN2 genindeki mutasyonları tekrar gösterebilmi�tir. 

Üstelik, herhangi bir sık rastlanan idiyopatik epilepsi sendromuna yönelik yapılan 

asosiasyon çalı�malarında da hiçbir tutarlı genetik patern gösterilememi�tir (26).  

 

 

2.2. Miyoklonus  

 

De�i�ik yerle�imli (aksiyal, proksimal, distal) kaslarda veya kas kümelerinde 

ani, kısa süreli, istemsiz tek veya çok sayıda kasılmalar olarak tarif edilmi�tir. Bunlar 

ani, kısa süreli, �ok benzeri, sıçrayıcı nitelikte, genellikle aritmik istemsiz hareketlerdir. 

Sıklı�ı ve amplitüdü de�i�kendir. Çok küçük amplütüdlü ya da hastanın elindekini 

dü�ürmesine veya yere yıkılmasına neden olacak �ekilde çok büyük amplitüdlü olabilir 

(30,31). 
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Ekstremiteler uzatıldı�ında kaslarda geçici inhibisyon ve kanat çırpma �eklinde 

hareketler görülebilir (negatif miyoklonus; asteriksis). En sık metabolik ve toksik 

ensefalopatilerde görülür (30). 

 

2.2.1. Miyoklonusta Etyolojik Sınıflandırma 

 

A) EP�LEPT�K 

 

B) NON-EP�LEPT�K (E�lik eden epileptik de�arj yoktur) (32) 

 

• Fizyolojik 

• Esansiyel 

• Bilinmeyen, familyal 

• Semptomatik 

• Do�umsal metabolik hastalıklar 

• Metabolik ensefalopati 

• Viral ensefalopati 

• Toksik ensefalopati 

• Hipoksi 

• Fokal hasar 

• �laçlar 

• Çölyak Hastalı�ı 

• Nörodejeneratif Hastalıklar 

  Serebellar dejenerasyonlar 

  Bazal ganglia dejenerasyonları 

  Demanslar.  
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Miyoklonus istirahatte ve istemli aktif bir hareket sırasında ortaya çıkabilir 

(aksiyon miyoklonusu / intansiyonel miyoklonus). Sıklıkla serebral hipoksi (Lance-

Adams Sendromu) ve progresif miyoklonik epilepside (örnek; Unverricht Lundborg 

Hastalı�ı) görülür (30). Miyoklonusu nöral eksen boyunca kaynaklandı�ı yere göre, 

ayırdedici bir sınıflama ile açıklayabiliriz (32). 

 

 

2.2.2.  Miyoklonus Sınıflaması 

 

• Kortikal 

o Post-hipoksik aksiyon miyoklonusu, kortikobazal degenerasyon, 

progresif miyoklonik epilepsiler 

o Creutzfeldt –Jacob hastalı�ı 

o Toksik, metabolik miyoklonus, Epilepsia parsiyalis kontinua 

• Kortiko-subkortikal  

o Absans epilepsi, primer jeneralize miyoklonik epilepsi,  

o JME 

• Subkortikal-supraspinal  

o Esansiyel miyoklonus, retiküler refleks miyoklonus, opsoklonus-

miyoklonus sendromu, hiperekpleksia 

• Spinal 

o Propriospinal miyoklonus ve segmental spinal miyoklonus 

• Periferik 

o  Hemifasiyal spazm 

• Fizyolojik miyoklonus  

o Hıçkırık ve hipnik jerk 

o Anksiyete ve egzersiz sırasında (32) 
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2.2.2.1. Kortikal Miyoklonus 

 

Kortikal miyoklonusu ba�lıca üç bölüme ayırabiliriz. 1- Refleks aktivasyonsuz 

kortikal orijinli miyoklonus, 2- Kortikal refleks miyoklonus, 3- Fokal motor nöbetler.   

 

�nsan motor korteksinde, multipl kas segmentlerin hareketinden ziyade hassas 

veya bölümlü hareketlerin özenli olarak kontrol edildi�i bilinmektedir. Kortikal 

miyoklonus, ço�unlukla gövde ve ba� gibi daha büyük kortikal tanımlamalı vücut 

bölümlerini etkiler (32). �stemli hareket ile miyoklonus abartılı olarak ortaya çıkar.  

Kortikal kökenli miyoklonik sıçramaların ço�u tek veya multipl duyu modalitelerinin 

uyarılması ile ortaya çıkarken, refleks uyarı ile indüklenen miyokloniler ise 

“transkortikal loop” yolu ile ortaya çıkar ve bu fonksiyonel sınıflama için önemli bir 

karakteristiktir. Patofizyoloji, bu denli kompleks etyolojili bir süreçte sadece kortikal 

disinhibisyon ile açıklanamayabilir. A�ırı inhibisyon sonrası hipereksitasyon ya da 

dahili piramidal ate�leme patern de�i�imi veya her iki durumun kombinasyonu sonucu,  

sensorimotor piramidal nöronlar bu denli senkronize de�arjları ortaya çıkarıyor olabilir. 

Ancak bu konu kesin olarak bilinmemektedir (32). Sonuç olarak miyoklonus hala 

çözülmeyi bekleyen bir �ifredir. Jerkler pozitif veya negatif miyoklonus tarzında 

görülebilir. EEG’de diken aktivitesi görülür. Diken aktivitesinden kısa bir süre sonra 

miyoklonik bo�alım ortaya çıkar. Miyoklonik sıçramaya geri kilitlenmi� averajlama 

(“jerk-locked back averaging”) tekni�i ile EEG-EMG birlikteli�i görünür hale getirilir. 

Ayrıca miyoklonik bo�alımların 20 ms öncesinde ba�layan EEG diken aktivitesinin 

belirdi�i görülür. EMG bo�alımları son derece kısa ve anidir. Genellikle 50 ms’den kısa 

sürelidir (30). Oysa subkortikal miyoklonusun çok daha uzun süreli oldu�unu biliyoruz. 

Dev SEP “Somatosensory evoked potential” (somatosensoriyel uyarılmı� potansiyeller) 

denilen bu özellikler de�i�ik etyolojilere ba�lı kortikal miyoklonusta görülür. Median 

SEP’lerin P25- N35 komponentlerinin amplitüdü 30 µV’dan daha yüksek de�erlere 

ula�ır (29). Uzun halka refleks olarak tenar kaslardan, median sinir uyarımını takiben 45 

ms kadar sonra amplitüdü çok artmı� C-refleksi ortaya çıkar. Bu durum genellikle dev 

SEP’lerle beraberdir (31). 
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2.2.2.2. Kortiko-subkortikal Miyoklonus 

 

Hem kortikal, hem de subkortikal olarak 2 yönlü yayılma e�ilimi gösteren a�ırı, 

paroksizmal ossilasyonlar mevcuttur. Beklenen miyokloni bulgusundan ziyade, bazen 

di�er nöbet tipleri ile kar�ıla�ılır. Özellikle jeneralize tipte nöbetler e�lik edebilir. 

�stirahatte sıklıkla ortaya çıkarlar. EMG de�arj süresi 100 ms’den azdır ve EEG 

dikenleri miyoklonilerle zamansal ili�kilidir. Kortikal ve subkortikal iki yönlü a�ırı 

eksitasyon, nöronal seviyede anormalli�e i�aret etmektedir (32). Bu da çe�itli 

miyoklonik epilepsi sendromlarında genetik olarak gösterilen, iyon pompa ve iyon 

kanallarındaki mutasyonlarla ili�kili olabilir. JME hastaları bu bölümde 

sınıflandırılmaktadır. �ekil 2-2’de miyoklonusu olan JME hasta örne�imiz vardır 

(Cerrahpa�a Tıp Fakültesi-EMG laboratuvarı). Dominant olmayan tarafta sırası ile; 

Orbikülaris okuli, masseter kası, sternocleidomastoid kas, biseps brachii, abductor 

pollicis brevis ve tibialis anterior kaslarından yüzeyel elektrotlarla elde edilen 

kayıtlamada, 6. trasede ( biseps brachii) belirgin olmak üzere negatif miyokloni örne�i 

yer almaktadır. 

 

 

 

�ekil 2-2: Juvenil Miyoklonik Epilepsi hastası miyokloni örne�i. 

Negatif 

miyokloni 

M.Ö. 
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2.2.2.3. Subkortikal-suprasegmental Miyoklonus 

 

Klinik ve elektrofizyolojik çe�itlili�i kortikal veya kortikosubkortikal 

miyoklonustan daha fazladır. Burada kortikal anormal eksitabilite bulguları yoktur. 

EMG de�arj süresi 25-300 ms arasında de�i�ir. Kaynak beyin sapından medulla 

spinalise uzanan yol boyunca yerle�ik olabilir.  

 

Ba�lıca iki gruba ayrılır.  

 

1- Herediter esansiyel; miyoklonus – distoni.  

2- Yerle�ik bir kaynaktan nöral eksen boyunca kas segmentlerinin e� zamanlı 

rostral ve kaudal katılımı ile ortaya çıkan miyoklonustur. Örne�in; Retiküler refleks, 

propriospinal ve subkortikal refleks miyoklonus.  

 

Yava� yayılımlı, senkronize aktivite gösterirler (32). 

 

2.2.2.4. Segmental Miyoklonus 

  

Beyin sapı ve medulla spinalisin belirli bir segmentinden ya da birbirine kom�u 

birkaç segmentinden kaynaklanabilir. EMG de�arj süresi 50-500 ms civarındadır. EEG 

ve SEP potansiyellerinde miyokloni ile ilgili özellikler görülmez. Beyin sapı ve 

omurili�e ait çe�itli hastalıklarda (vasküler, tümör, travma, infeksiyon, idiyopatik ve 

esansiyel) gövde ve ekstremite kaslarında uzun süreli, psödoritmik EMG bo�alımları 

�eklinde ortaya çıkarlar. Palatal miyoklonus bu duruma örnek olarak gösterilebilir. 

(32,33). 

 

Beyin sapı ve medulla spinalis gri madde denervasyonu veya parsiyel 

lezyonlarında kalan bazı nöronların anormal ate�lenme paterni olmaktadır. Anormal 
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ate�lenme paterni aksiyon potansiyelinin ritmik ve düzensiz bo�alımları �eklindedir. 

Sonuç olarak, döngüde segmental miyoklonusa sebep olan anormal eksitasyon motor 

nöron havuzuna ta�maktadır (33). 

 

2.2.2.5. Periferik Miyoklonus 

 

Periferik miyoklonus, süreleri de�arjdan de�arja de�i�kenlik gösteren EMG 

de�arjları ile karakterizedir. Hemifasiyal spazm örnek olarak verilebilir (32). 

 

2.3. Spinal Motor Nöron 

 

Vertebra dı�ında aksonlara projekte olan ve kasları direk ya da indirek kontrol 

edebilen santral sinir sisteminde yerle�ik nöronlardır. Hedef kaslarına göre 3 gruba 

ayrılmaktadırlar.1- Somatomotor nöronlar 2- Özel visseral motor nöronlar 3- Genel 

visseral motor nöronlar (34).  

 

Motor Ünit; omurilik ön boynuzunda oturan bir alfa motor nöronun kendisi, 

aksonal uzantısı ve çizgili kas içinde dallara ayrılarak birden fazla kas lifini innerve 

etmesi sonucu olu�an bir kavramdır. Bu kas lifleri toplulu�u, kendilerini innerve eden 

alfa motor nöronun kontrolü altında olup, birlikte kasılma ve gev�emeleri o motor 

nöronun eksitasyon veya inhibisyon haline ba�lıdır (5). 

 

Memelilerde çizgili kaslar kırmızı ve beyaz kaslar olmak üzere 2 tiptir. Birçok 

memelilerde kaslar 3 tip kas lifinden olu�mu�tur. 

 

1- Yava� kasılan kas lifleri (Tip I): Tip I kas liflerini innerve eden motor 

nöronlarda hücre cisimleri daha küçüktür, buna paralel olarak da akson 



 16 

çapları daha dardır, aksonlarda impuls iletimi daha yava� ve olu�turdukları 

kas gücü daha azdır.  

2-  Hızlı kasılan kas lifleri (Tip-II A ve Tip-II B): Tip II kas liflerini innerve 

eden motor nöronlar çok sayıda kas lifini kontrol ederler. Bunların 

aktivasyonu ile daha hızlı ve büyük bir kas gücü olu�ur. Tip-II B liflerini 

innerve eden motor nöronların hücre cisimleri ve aksonları daha geni�tir, 

impuls iletimi çok hızlıdır. Tip-II A liflerini innerve eden motor nöronlar 

perikaryonun büyüklü�ü ve akson çapının geni�li�i bakımından di�er iki kas 

lifi tipi arasında yer alır, aksonlarda impuls iletimi Tip-II B liflerinden sonra 

gelir. Motor ünitelerin refleks veya istemli kasılma sırasında aktivasyonları 

sabit bir sıra içinde olu�ur. En güçsüz ve en küçük çaplı motor nörondan, en 

güçlü ve geni� çaplı motor nörona do�ru olur. Kas gücü azalırken ise ters bir 

sıra ile motor nöronlardaki aktivite kesilir (5). 

 

Motor nöronlar santral sinir sisteminde ate�leme paterni kayıtlanabilen yegane 

yapılardır. Motor nöronlar kas fibrillerini yönetir, böylece motor ünitlerin kas 

fibrillerindeki aksiyon potansiyeli motor nöronların ate�leme paternini ortaya çıkarır. 

Motor nöronlar sinaptik girdilerini aksiyon potansiyeline çevirerek ate�leme paternini 

üretmektedir. Girdinin çıktıya çevrimi motor nöronların dahili elektriksel içeri�i ile 

belirlenir, bu durum motor nöron hücrelerinin e�ik ve ate�leme davranı�ını belirleyen 

voltaj duyarlı iletkenler “conductances” ile özelle�mesi sonucudur. Kortikospinal 

sistemden spinal motor nöronlara ula�an sinaptik girdilerin, vestibülospinal sistemden  

motor nöronlara giden sinaptik girdilerden farklı olabilece�ini ve böylece motor ünit 

ate�leme paternlerinin istemli kasılma ve postür süresince farklıla�abilece�ini dü�ünmek 

ola�andır. Motor davranı�lardaki dahili elektriksel içeri�in nasıl de�i�ebildi�i klasik 

bilgisi, sinaptik girdi toplamı ate�leme için motor nöronların e�i�ini a�tı�ında, aksiyon 

potansiyelinin girdi amplitüdlerine orantısal bir hızda üretildi�idir (34). 

 

Motor nöron eksitabilitesi; duysal reseptör veya supraspinal merkezden 

iyonotropik girdilerin seviyesi ile ili�kili olarak varlı�ı belirlenen klasik bir yorumdur. 

�yonotropik girdiler, iyonların hücreye giri�ine veya çıkı�ına izin verecek porları açan 

postsinaptik ligand kapılı kanallara ba�lanan nörotransmitterlerin salınması ile sinaptik 
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akım üretir. Nörotransmitterlere ba�lı olarak, sonuç hücrenin depolarizasyonu veya 

hiperpolarizasyonu olabilir. �yonotropik girdiler EPSP ve IPSP “The 

exitatory/inhibitory postsinaptic potansiyel” üretir. Ve klasik nörotransmitterler: 

glutamat (eksitatör), glisin (inhibitör) ve GABA’dır (inhibitör) (34,35).  

 

Motor nöronlar nöromodülatör girdiler tarafından da yo�un olarak innerve 

edilirler. Nöromodülatör reseptörler iyon kanalları ile direk olarak e�le�mez, G protein 

ba�lantılı reseptörlere ba�lanırlar ve daha sonraki hücre içi sinyal kaskadlarını ba�latan 

da bu G protein ba�lantılarıdır. Hemen tüm nörotransmitterler hem iyonotropik, hem de 

nöromodülatör etkiye sahiptir (34). Çünkü reseptörün birden fazla subtipi aracılı�ı ile 

nöronları etkilerler. Örne�in, 5 Hidroksitriptamin (5HT) 7 farklı reseptör subklası ile 

etki eder ki, 6’sı nöromodülatör ve 1’i iyonotropiktir. Glutamat 3 iyonotropik ve 3 

nöromodülatör reseptör subtipi ile çalı�ır. Motor nöronlar dahili eksitabilite artı�ına 

neden olmaya e�ilimli olan 5HT ve NE (noradrenalin) reseptörlerine sahip iken, di�er 

yandan dahili eksitabiliteyi azaltmaya meyilli arka boynuzdaki internöronlarda 5HT ve 

NE reseptörlerine de sahiptir. Bu da nöromodülatörlerin presinaptik inhibitör etkiye de 

sahip oldu�unu ifade eder (34).  

 

Spinal motor nöronların eksitabilitesi; hem motor davranı�ın temelinde, hem de 

nöronal hastalıkların te�hisinde esastır. Eksitabiliteyi de�i�tiren 2 mekanizma vardır. 1- 

Klasik mekanizma, üretilen postsinaptik potansiyeller ile motor nöronları depolarize ya 

da hiperpolarize eden sinaptik girdilerdir (35). Bu iyonotropik mekanizma hücre 

membranında iyon kanallarını açan nörotransmitterler aracılı�ı ile çalı�ır. 2- 

Nöromodülatör yol, hücre içi sinyal yolunu aktive eden reseptörlere ba�lanan 

nörotransmitterlerdir. Bu yol motor nöronların dahili çıktı-girdi içeri�ini belirleyen 

voltaj duyarlı kanalların durumunu modüle eder. Bu nöromodülatör mekanizma 

i�leyi�ini; genellikle motor nöronları direkt olarak etkileyerek de�il de, iyonotropik 

girdilere nöronların cevabını de�i�tirerek yapmaktadır. Bir takım çalı�malarda motor 

nöron eksitabilitesinde nöromodulatör girdilerin iyonotropik girdilerden daha güçlü etki 

ortaya çıkardı�ı bulguları elde edilmi�tir. En potent nöromodülatörler; NE ve 

Serotonindir (5HT). Bunlar; motor nöron eksitabilitesini 5 kat veya daha fazla 

arttırabilen ve beyin sapından kaynaklanan aksonlar tarafından salınan 
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nöromodülatörlerdir. Böylece motor nöron eksitabilitesi standart testleri, (H–R, tendon 

vibrasyon ve germe refleksleri) motor nöronları etkileyen nöromodülatör girdilerin 

derecesi ile güçlü olarak etkilenirler (34).   

 

Nöromodülatör sistem klasik sistemden farklılıkları belirlenerek açıklanabilir. 

Klasik sistem iyon kanallarını açarak i�lem gören, iyonotropik sistemdir. �yonotropik 

girdilere örnek; kas i�ci�i 1a afferentlerini kısa süre uyarmak için patella tendonuna 

vurma ile uyartılan girdilerdir. Bu afferentler motor nöronların sinapslarındaki glutamat 

nörotransmitterinin geçici olarak salınımını sa�lar. Glutamat iyon kanallarını açan 

reseptörlere ba�lanır ve motor nöronda kısa, fakat hızlı depolarizasyon meydana getirir. 

(“The exitatory postsinaptic potansiyel”, EPSP). Buna kar�ın, nöromodülatör 

nörotransmitter iyon kanallarını açmayan farklı bir reseptör çe�idine ba�lanır. Ve çoklu 

basamakları içeren bir hücre içi sinyal yolunu uyarır. Örne�in; serotonin (5HT), santral 

sinir sistemi boyunca önemli, temel bir nöromodülatördür. 5HT reseptörlerinden birine 

ba�landı�ında, hücre içi olayların bir kaskadı ba�latılır. Bu kaskadın sonucu; voltaj 

duyarlı iyon kanallarının içeri�inin modifikasyonu ve bunu izleyen hedef nöron dahili 

elektriksel eksitasyonunun de�i�imidir. Nöromodülatör girdi genellikle girdi-çıktı 

üretecek nöronları aktive etmez. Nöromodülatör girdi; iyonotropik girdilere nöronun 

cevabını de�i�tirir (34).  

 

Presinaptik inhibisyon spinal döngüler arasındaki uygun girdilerde önemli bir rol 

oynar ve böylece motor nöron eksitabilitesini de kontrol edebilir. Presinaptik inhibisyon 

presinaptik terminallerdeki sinapslar ile i�lem görür ve bu terminallerde ya iyonotropik 

veya norömodülatör aksiyonlar ile aracılık edilebilir. �yonotropik etkiler GABA ile 

ortaya çıkarılır, fakat GABA nöromodülatör presinaptik i�levlere de sahiptir. (5HT ve 

NE’nin yapabildi�i gibi). Benzer durumda, Gaba-nerjik internöronlar hem pre, hem de 

postsinaptik ba�lantılar yapabilir. Böylece bu sistem içinde pre ve postsinaptik olayları 

ayırdetmek güçtür (34). 

 

Rubrospinal ve multisinaptik kortikospinal girdiler bazı motor ünitlerde daha 

güçlüdür. Motor ünitlerin üzerindeki rubrospinal, vestibülospinal ve kortikospinal 
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girdilerin nıspi etkinli�i elektrik uyarımı kullanılan gözlemlerimize dayanmaktadır. Bu 

özellikler inen sistemin fonksiyonel aktivasyonu sürecinde de�i�ir, bu da canlının özel 

bir motor görevi yapıyorken oldu�u andadır. Fakat bu durumu günümüz teknikleri ile 

incelemek güçtür (34). 

 

5HT ve NE monoamindirler ve her ikisi de spinal nöronlarda benzer birçok 

etkiye sahiptir. Medulla spinalise 5HT ve NE’nin yansıması yaygındır ki bu durumda, 

kordun birçok seviyesinde dallarını veren aksonlar aracılı�ı ile ba�lantı kurulur. Dorsal 

veya ventral etkilerin özellikleri vardır; arka boynuzu innerve eden aksonlar yüzeyel ak 

maddenin dorsolateralinde ilerler. Motor nöronlara ventral innervasyon yüzeyel ak 

maddenin ventrolateral ve ventromedialindedir. Olayın özelli�i için her iki 

monoaminerjik nöromodülatör sistem için en önemli nokta, çok sayıda reseptör 

subtiplerinin varlı�ıdır. 5HT 7 subklas ve 14 temel subtipe sahiptir. NE’nin 2 temel alt 

sınıfı ( alfa ve beta ) ve birçok subtipi vardır (34,35).  

 

Bu yaygın potent sistem, motor nöron eksitabilite kontrolü ve farklı motor 

davranı�lardaki ince ayarlamalar için farklı bir sistemi de gerektirir. Nöromodülatör 

sistem yüksek düzeyde ve tüm motor nöronal sistemde eksitabilite artı�ı ile aslında 

hareket kapasitesini sınırlar. Motor nöron dahili eksitabilite kontrolü iki zıt sistem 

tarafından sa�lanır; yaygın, inen nöromodülatör girdi (5HT, NE) ve lokal, odaklanan 

inhibitör sistem (1a resiprokal inhibisyon). 1a resiprokal inhibisyon olasılıkla saf 

iyonotropik ve nörotransmitter olarak glisin kullanan bir internöron aktivasyonudur. Bu 

konuda daha fazla çalı�malara gereksinim vardır. Bu iki zıt sistem arasındaki aktivasyon 

motor nöronun dahili eksitabilitesinde çok etkili bir kontrol sa�lar. Ba�ta birçok kasın 

kapsamlı eksitabilitesi sa�lanabilir ve daha sonra özel hareket paternleri 

düzenlenmesinde, resiprokal inhibisyon kullanılabilir (34). Resiprokal inhibisyona 

aracılık eden 1a inhibitör internöronlar inen sistemden; kortikospinal, rubrospinal ve 

vestibülospinal girdileri gibi güçlü girdiler alırlar. Böylece, inen motor komutlar bir 

hareketin gereksinimleri do�rultusunda motor nöron eksitabilitesi paternlerini uygun 

hale getirmek için 1a internöronlarını kullanabilecektir (34). 
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Sistemin kompleks görünümüne kar�ın nöromodülatör sistemin son hedefi; 

farklı motor davranı�ları cevaplayacak motor nöronların içeri�ini  

mükemmelle�tirmektir. Dahası spinal yaralanmalar ve belki de serebral inmedeki motor 

ünit ate�leme patern bozuklu�u nöromodülatör kontrol sistemindeki harabiyete ba�lıdır. 

Ve eksitabilite kontrol sistemindeki bu harabiyet amiyotrofik lateral sklerozdaki (ALS) 

motor nöron degenerasyonunda da önemlidir. Bu klinik açıdan da de�erlidir, çünkü 

farmakolojik ajanların büyük bölümü nöromodülatörleri ba�layan reseptörlere 

hedeflendirilebilir (34). Böylece, nöromodülatör sistem potansiyel olarak motor 

hastalıkların etkili tedavi stratejilerinde farklı ve yeni bir temel sa�layabilir. Özetle; 

dentritler a�ı tarafından iletilen sinaptik girdilerin amplifikasyonu oldukça güçlüdür ve 

amplifikasyonun miktarı inen monoaminerjik yönetimin seviyesi ile orantılıdır (34). 

 

Hastalık ve yaralanmalarda reseptör sistemin nasıl adapte oldu�u önemlidir, 

ancak hala tam olarak anla�ılmaktan uzaktır. En önemli nokta spinal nöronda, 5HT ve 

NE’nin etkilerinin hedef nörondaki reseptör subtiplerine dayalı olan çe�itlili�idir. 

Nitekim spinal yaralanmalarda toparlanma ve hız modulasyonunda böyle aktif bir 

etkiye sahip nöromodülatör sistemin ani olarak kesilmesi, motor nöron havuzu 

eksitabilitesinde ani bir dü�me yapacaktır. Kronik dönemde ise adaptasyon çabaları ile 

eksitabilite artı�ı saptanacaktır (34). 

 

  Motor nöron havuzu eksitabilitesini ölçen elektrofizyolojik testler ise; H-R, 

maksimum H/M oranı, maksimum F/M, H-R vibrasyon ile inhibisyonu, H-R yenilenme 

(recruitment) e�risi, çift uyarı tekni�i ile H-R inhibisyonu, tonik vibrasyon refleksi, 

maksimum T/M oranı, F dalgası, fleksor refleksler, uzun latanslı refleksler, lumbosakral 

spinal uyarılmı� potansiyeller ve motor uyarılmı� potansiyel incelemeleridir (36). Bu 

testler kullanılarak alfa motor nöron eksitabilitesi, presinaptik inhibisyon, resiprokal 

inhibisyon, rekürren (Renshaw) inhibisyon ve polisinaptik aktivite de�erlendirilebilir 

(4,5). 
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2.4. H Refleksi ve F Dalgası 

 

H-R ve F dalgası geç yanıtlar olarak adlandırılırlar. Bir periferik sinirin distal 

uyarımını takiben sinir liflerinde impulslar iki yönde ilerler. Distale giden impulslar 

incelenen kasta M (muscle) yanıtını meydana getirirken, proksimale do�ru ilerleyen 

impulslar antidromik olarak medulla spinalise ula�ır ve kendi motor nöronlarını yeniden 

eksite eder. Bu da motor aksonun periferine iletilerek, aynı kasta M yanıtından daha geç 

latanslı yanıtlar olu�turur (5). Bu geç yanıtlar; latansları, farklı uyarım yerlerine göre 

latans de�i�imleri, farklı uyarım �iddetlerine göre birbirlerinden ayrılırlar. 

Elektrofizyolojik incelemelerde medulla spinalise yakın proksimal bölgelerin  

ara�tırmalarında, bu yanıtlardan faydalı bilgiler elde edebiliriz. Farklı nörofizyolojik 

temelleri olmasına kar�ın, benzer klinik problemler için kullanılırlar. Medulla spinalis 

yanıtlarına atfedilen F dalgası ve H-R parametrelerinden birkaçı çalı�mayı 

amaçladı�ımız JME hastalarında, motor nöron eksitabilite-disinhibisyon incelemesinde 

sorularımızı cevaplayabilecek nörofizyolojik ara�tırmalar içerisindedir (4). Bizde H-R 

ve F dalgası parametreleri ile, santral sinir sistemi ile periferik sinir sistemi arasında bir 

ara istasyon olan spinal motor nöronların fonksiyonel durumunu ara�tırmayı planladık. 

 

2.4.1. F dalgalarının tarihsel ve nörofizyolojik temeli 

 

Daha önceleri böyle bir yanıt bazı ara�tırmacılar tarafından gözlenmekle birlikte, 

F dalgalarını detaylı bir �ekilde ilk kez Magladery ve Mc Dougal (37) tanımlayarak, F 

dalgasını H-R yanıtından ayırdederek nörofizyolojik özelliklerini kesinle�tirmi�lerdir. F 

dalgası mikst bir sinir üzerinde motor liflerin supramaksimal uyarılması ile 

olu�turulabilir. Yanıt en iyi küçük el ve ayak kaslarından kaydedilmektedir (37). 

Periferik sinirin elektriksel uyarımını izleyerek antidromik akımlar medulla spinalise 

do�ru ilerler. Daha sonra medulla spinalisten tekrar geriye iletilir ve kayıt 

elektrotlarında geç yanıtlar olarak kaydedilirler. Bu yanıtlara F dalgası denir. Proksimal 

sinir iletiminin incelenmesinde oldukça faydalı olan saf motor yanıtlardır. Motor nöron 

eksitabilite siklusu hakkında bilgi verebilirler (5). (�ekil 2-3). 
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�ekil 2-3: H-R ve F Dalga Yanıtları  

 

2.4.2. F dalgası parametreleri 

 

2.4.2.1. F dalgası gecikme süresi (latans) 

 

F dalga gecikme süresi (latansı) stimulusun ba�langıcından F dalgasının ilk 

defleksiyonuna kadar geçen zaman ölçülerek elde edilir. Önemli bir parametredir. 

median sinir için 25-32 ms, tibial sinir için 45-46 ms normal de�er olarak görülür. Her 

uyaranda farklı latans ve �ekilde F dalgaları elde edilir. Bunun nedeni motor nöron 

havuzunda farklı motor nöronların uyarılması ile ili�kilidir. Ya�amın ilk yıllarında ya�, 

boy ve ekstremite uzunlu�u ile do�rudan ili�kilidir. Ya�amın ilk yıllarında F dalgası 
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minimal gecikme süresinin yorumlanması için ya� en azından 2 yıla dek, boydan daha 

önemli bir faktördür; daha sonra çocuklar ve daha ileri ya� gruplarında boy faktörü daha 

ön plana geçmektedir (38,39). Bu nedenle elde edilen F dalgaları boya göre uyarlanmı� 

normal de�erlerle kıyaslanmalıdır.  

 

2.4.2.2. F dalgası amplitüdü 

 

F dalgası amplitüdü dü�üktür, 50-300 µV ile 600-700 µV arasındadır (40,41). F 

dalgası ortalama amplitüdü, bile�ik kas aksiyon potansiyeli (compound muscle action 

potential-CMAP) de�erinin yüzdesi olarak ifade edilir ve ortalama %1.47’dir (%1.1-

%5). F dalgasının ortalama amplitüdü CMAP’inkilerle (M dalgası) uyumludur. F 

dalgasının amplitüdü ve süresi o yanıt için, antidromik olarak uyarılan motor akson 

sayısı ve iletimleri ile ba�lantılıdır (5). Genellikle, 10 tane uyarıda F dalga 

amplitüdünün ortalama ve medyan de�erlerini hesaplamaya yetecek kadar F yanıtları 

uyartılır. Kaydedilmi� F dalgalarının amplitüdünü etkileyen çe�itli faktörler vardır. 

Guiloff ve Modarres-Sadeghi (40) üç ana faktör öne sürmü�tür: (i) bireysel motor birim 

potansiyel amplitüdünü etkileyen tüm faktörler, (ii) her bir F dalgasına katkıda bulunan 

motor birimlerin sayısı ve bunların zamansal dispersiyonu, (iii) yüzey elektrodlarının 

kayna�a göre lokalizasyonu, tipi, cilt ve yumu�ak doku kalınlı�ı gibi kayıt 

de�i�kenleridir. Mutlak F dalgası amplitüdü ya�la bir artı� gösterme e�ilimindedir 

(42,43).  

 

F dalgasının bebekler, çocuklar ve eri�kinlere oranla yenido�anlarda anlamlı 

derecede arttı�ı bulunmu�tur. F/M amplitüd oranı da yenido�anlarda eri�kinlere oranla 

anlamlı derecede daha yüksektir. Bazı ara�tırmacılar tarafından yenido�anlarda 

yükselmi� bulunan F dalgası amplitüd de�eri ve artan F/M amp ve H/M amp oranları 

ile, ya�amın ilk yılında elde H-R’nin bulunması yenido�anlarda santral sinir sisteminin 

olgunla�mamı� olması nedeniyle artmı� motor nöron eksitabilitesini göstermekte 

oldu�u; mevcut durumun spinal düzeyde inhibitör ve fasilitatör etkiler arasındaki bir 

dengesizlikten kaynaklandı�ı belirtilmektedir (44). 

 



 24 

Bu büyük amplitüd, daha büyük bile�ik motor birimlerden ziyade, F 

dalgasındaki her bir hızlı motor biriminin sayısından kaynaklanmaktadır. Hızlı liflerin 

yo�unlu�u söz konusudur (43). 

 

2.4.2.3. F dalgası persistansı  

 

Persistans (süreklilik), arka arkaya yapılan uyarılara kar�ılık gelen F dalga 

sayısını ya da oranını temsil eder (elde edilen F dalgaları sayısı uyaran sayısına 

bölünerek elde edilir). Median sinirde %60-100 , tibial sinirde ise %55-100 arasındaki 

de�erler normal olarak kabul edilir. Spastisitede bu oran %80-100 civarında bir artı� 

gösterir (43,44). F persistansı motor nöron eksitabilitesini yansıtmaktadır (5).  

 

 

2.4.2.4. F/M amplitüd oranı 

 

F dalgası amplitüdü sıklıkla, tepeden tepeye ölçülen M yanıtının yüzdesi olarak 

ifade edilir: F/M amplitüd oranı ya maksimal F amplitüdü / maksimal M amplitüdü ya 

da ortalama F amplitüdü / maksimal M amplitüdüdür. F/M amplitüd oranı, iki taraf 

arasında anlamlı bir fark göstermez. Ya�lanma ile pozitif korelasyon saptanır (45). Bu 

parametre antidromik uyarı ile aktive edilmi� motor nöronların yüzdesini temsil 

etmektedir. Normal de�erler %1 ile %5 arasındadır.  

 

 

2.4.2.5. F kronodispersiyon (CD) 

 

F CD, ard arda kaydedilmi� istatistiksel anlamlı sayıda F dalgalarının göreceli 

gecikme zamanlarının dispersiyonu yani saçılımı olarak tanımlanır. F CD sıklıkla 

maksimal ve minimal F dalga gecikme süreleri arasındaki fark olarak hesaplanır. F CD, 
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ardı�ık F dalgaları arasındaki saçılımın derecesini belirler ve aktive edilmi� motor 

liflerin ileti özelliklerinin aralı�ı hakkında bir tahmin sa�lar. Taraflar arasında fark 

yoktur. F CD ya�, cinsiyet ve boy ile ili�kili de�ildir (44,45). Fasilitasyon, F CD 

üzerinde anlamlı bir etkiye sahip de�ildir (46,47). F CD de�erleri tibial sinir için <9.6 

ms, median ve ulnar sinirler için < 6.6 ms dir (48).  

  

2.4.2.6. F dalgası süresi 

 

  F dalgasının ilk ba�ladı�ı noktadan, yukarıdan a�a�ıya defleksiyonun isoelektrik 

çizgiyi kesti�i noktaya kadar olan süredir (4).  

 

2.4.3. F Dalgasını etkileyen faktörler 

 

2.3.3.1. Uyku 

 

F dalgaları NREM “non-rapid eye movement” ve REM “rapid eye movement” 

uykusu sırasında azalır. REM uykusu atonisi sırasında spinal motor-nöronların 

hiperpolarizasyonu nedeniyle F dalgaları baskılanır. F/M amplitüdü oranı, F süresi ve 

süreklili�i uyanıklık durumuna oranla anlamlı derecede azalır. Bu bulgular supraspinal 

retiküler formasyonun F dalgasını etkiledi�ini göstermektedir, bu durum da motor nöron 

havuzun eksitabilitesindeki etkilenmeyi yansıtmaktadır (39).   

 

2.4.3.2. �laçlar 

 

Amfetaminler santral sinir sistemi üzerine etkilerini santral katekolaminerjik 

nöronlarla etkile�mek suretiyle gösterirler. Lamotrigin voltaj-kapılı Na+ ve Ca2+ 

kanallarını inhibe eder. Kısa etki süreli bir benzodiazepin olan lorazepam GABA A 

reseptöründen Cl- akımlarını artırır. Bu ilaçların hiçbiri F dalgası amplitüdünde anlamlı 
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de�i�iklik olu�turmaz (39). Propofol spinal motor nöron eksitabilitesini azaltır ve F 

dalgası süreklili�inde konsantrasyona ba�ımlı bir azalma olu�turur (49). Bir 

antiepileptik ilaç olan levetirasetam manyetik stimülasyona (TMS) kortikospinal 

nöronal yanıtı azaltır, ancak F dalgasını de�i�tirmez (50). F dalgası amplitüdü 

eksitabilitedeki de�i�iklikleri ölçmede bir faktör olarak öne sürülmü�tür. 

 

2.4.3.3. Spastisite 

 

F/M amplitüd oranı santral ve periferik sinir sistemi arasındaki etkile�imi 

anlamada yardımcı olabilir. F dalgası ilk önce, tek taraflı serebral inme veya akut 

medulla spinalis hasarından kısa süre sonra hastaların felçli tarafında ortadan kalkabilir. 

Bu F dalgası supresyonunun altında spinal motor nöronların hiperpolarizasyonu 

yatmaktadır.  

 

F dalgasının süreklili�i ve F/M amplitüd oranı etkilenen tarafta (en azından bazı 

hastalarda) genellikle artmı�tır (42,43). �lginç olarak F dalgası minimum latansı 

uzarken, amplitüd ve süresi artmaktadır. Bu durum daha yava� ileten motor nöronların 

santral eksitabilitesinin artı�ı ile açıklanabilir. Muhtemelen geni� çaplı motor nöronlar, 

korteksten gelen çok hızlı ileten yolun (kortikomotonöronal yol) ikinci motor nöronunu 

te�kil ettiklerinden hızlı ve keskin devinimlerden sorumludurlar (5). Hemiparezide 

distalde baskın olarak paralitik olan bu sistemdir. Spastisitede yava� ileten spinal motor 

nöronların eksitabilite artı�ı ve kısalmı� veya ortadan kalkmı� sessiz periyod ile ortaya 

çıkan azalmı� Renshaw hücre inhibisyonu sıklıkla izlenir. Geni� motor nöronların 

santral eksitabilitesi böylece azalmı� olur (5). 

 

   Büyük F dalgaları zaman zaman tetanusta saptanmı�tır (51). Bazen servikal 

miyelopati ve spastisitesi olan hastalarda sınıflandırılması güç olan geç yanıtlara da 

rastlanır. Tetanus ve Stiff-Man sendromunda F dalgası tanıya yardımcı olur. Burada 

Renshaw inhibisyonunun yetersizli�i sonucu motor nöron eksitabilitesi artmı�tır. 

Normalde F dalgası amplitüdü, M cevabının %5’ ini a�mazken, bu durumlarda %75’ine 
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dek büyümü� olabilir. Bu iki hastalıkta mikst sinir uyarımı ile sessiz periyod kısalır 

veya kaybolur. Rijiditesi olan Parkinson hastalarında F dalgaları daha yüksek 

amplitüdlü ve daha uzun sürelidir.  

 

F dalgası radikülopati, pleksopatiler, ALS, multifokal motor nöropati, 

siringomyeli, medulla spinalis travmatik lezyonları, akut ve kronik demyelinizan 

polinöropatilerin klinik çalı�malarında bazı durumlarda en erken yararlı bilgileri 

sunabilmektedir (4,51). 

 

2.4.4. H Refleksi 

 

 H-R submaksimal elektrik uyarım ile elde edilir. Bu �ekilde ba�langıçta kas 

i�cikleri de�il sinir lifleri yani Ia afferentleri uyarılmaktadır (4,5). Uyarılar, Ia afferent 

lifleri ile iletilerek spinal segmental düzeyde, alfa motor nöronla sinaps yaptıktan sonra 

ön boynuzdan motor sinir lifleri ile kasa iletilir ve sinir-kas kav�a�ını da geçerek kas 

liflerinde sonlanır. Sonuç olarak, H-R alfa motor nöron havuz aktivasyonunun 

elektromiyografik bir tahminidir.  

 

  H-R afferentleri do�rudan uyarıldı�ından, kas i�ci�i duyu organlarının duysal 

uçları, i�cik duyarlılı�ı üzerine olan gama motor-nöron aktivitesinin etkileri baypass 

edilir. Böylelikle, H-R duyu organı duyarlılı�ından ba�ımsız olarak yaygın nöral 

bile�enlerin eksitabilitesini ölçmede bir araç olarak kullanılabilir. Buna göre, H-R’nin 

en erken bile�eni (~0.5 ms) hala baskın olarak monosinaptik Ia etkilerden olu�maktadır 

(4). H-R amplitüdü ba�langıçta, uyarı �iddeti e�ikaltı “subthreshold” de�erinden 

submaksimal de�ere do�ru arttırıldıkça tedricen artar ve maksimal amplitüde ula�ır, 

sonrasında uyarı �iddeti arttırılmaya devam edilmesine ra�men, M yanıtı maksimal 

cevabına yakla�ılırken refleks kaybolur. H-R sönmesinin olası mekanizması, uyarı 

�iddetinin artı�ı ile motor nöron havuzunun Renshaw inhibisyonu ve alfa motor nöron 

aksonlarında antidromik aktivite ile refleks impulsunun kollüzyonudur (4). H-R 

(gecikme süresi) latansı rutin çalı�malarda önemli bir de�erlendirmedir. H-R gecikme 
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süresi genellikle yeti�kinlerde soleus kasında 28-35 ms’de elde edilir. Ki�ide 2 

ekstremite arasındaki, latans farkı de�erinin üst sınırı 2-3 ms’dir (4). Postürdeki basit 

de�i�iklikler H-R’nin büyüklü�ü üzerine belirgin bir etkiye sahip olabilir (4,5). H-R 

amplitüdündeki bu de�i�iklikler; homonim afferent ate�lemedeki de�i�ikliklerden, 

motor nöron eksitabilitesinde postsinaptik de�i�iklikler veya presinaptik inhibisyona yol 

açan ekstremite içi heteronim afferent sinyallerden (muhtemelen kontralateral, 

ipsilateral ve diyagonal olarak ili�kili ekstremiteler), vestibüler sistemin olu�turdu�u 

refleks eksitabilite de�i�iklikleri, postüral setteki potansiyel de�i�iklikler, inici motor 

komutlar veya dikkatten etkilenebilir (52,53). H-R’i inputların refleks yayına net 

etkisini yansıtacaktır (53,54). H-R amplitüdü varlı�ı ve de�erlerini pek çok faktör 

etkileyebilir. Güçlü elektrik uyarısı, uyku, vibrasyon, boyun kaslarının güçlü fleksiyon 

ve ekstansiyonu, antagonist kasların kasılması, sık uyarı verilmesi ve nikotin, 

pentobarbital, diazepam gibi bazı ilaçlar refleksi baskılar (4). Genelde H-R 

supresyonunda F dalgalarının korunması, motor nöron eksitabilitesinin azalmasından 

ziyade, eksitatör girdilerin azalması olarak yorumlanabilir (52).  

 

 H-R’ni olası kolayla�tırıcı faktörler; agonist kasların hafif kasılması, Jendrassik 

manevrası, kayıt kasının pasif olarak gerilmesi, vestibüler uyarı, di� sıkma ve yumruk 

yapmadır (4-5). 

 

  Spinal inhibitör döngünün hepsi (resiprokal 1a inhibisyonu, presinaptik 

inhibisyon, 1b inhibisyon ve rekurrent inhibisyon) spastisitenin dereceleri ile 

ba�lantılıdır. Spinal refleks eksitabiliteyi etkileyen pek çok faktör, lezyonun tipi ve 

geni�li�i ile ba�lantılı elektrofizyolojik de�erler ve ki�iler arası, o andaki farklı spinal 

eksitabilite durumlarının i�aret etti�i gibi, bu internöronal döngünün daha da sistematik 

karakteristi�i oldu�u göz ardı edilmemelidir (54).Hücre içi kayıtlama ile yapılan bir 

çalı�mada nöronal yolakta, 1a inhibitör internöronu kortikospinal, rubrospinal ve 

vestibülospinal trakt ile uyarılabilmektedir (54). Afferentler ve supraspinal bölgeden 

gelen nöronal girdilerin, motor nöronlardan çok internöronlar üzerinden i�lemesi ve 

motor nöronlara gelmeden önce düzenlemelerinin yapılması sözkonusudur. Ve 

refleksler ara nöronlarda biraraya gelen girdilerin do�asına göre hareket etmektedirler 
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(5,53,54). Sonuçta lokal bir kaynaktan gelen duysal bilgi genelde birçok kasta yanıta 

neden olabilir. Bu ‘çoklu yanıtlar’ hedefe uygun yanıt için koordine edilirler (54). ( 

�ekil 2-4). 

  

 Vakalar arası motor nöron eksitabilite farklılıkları; 1- Spinal inhibitör 

internöronların supraspinal kontrol farklılı�ı 2- Motor görev veya farklı durumlarda 

motor nöronal eksitabiliteye her bir spinal inhibitör mekanizmanın de�i�ken 

katılımlarını anlamlandırabilme yetene�imizdir (54).  

    

 Görülece�i üzere, H-R’ne aracılık eden nöral devrenin görece basitli�ine 

ra�men, H-R’nin amplitüdünün düzenlenmesi çok kompleks kalmaya devam etmektedir 

(Tablo 2-1 H-R ve F dalgası özelliklerinin kıyaslanması). 

 

 

Tablo 2-1: H Refleks   ve   F Dalgası  özelliklerinin  kıyaslanması 

 

H-REFLEKS    F DALGASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

       

    

 

 

 

• Supramaksimal uyarı ile 
maksimaldir. 

 
• Submaksimal uyarı ile 

seyrektir. 
 

• Genli�i kas yanıt genli�inin 
%1-%5 kadarıdır. 

 
• Yapısı de�i�kendir. 
 
• El ve ayak kaslarından 

kayıtlanır. 

• Supramaksimal uyarı ile 
baskılanır. 

 
• Submaksimal uyarı ile en iyi 

görülür. 
 
• Genli�i kas genli�inin %50-

100 arasıdır. 
 
• Latansı oldukça sabittir. 
 
• Görünümü sabittir. 
 
• Ön kol ve bacak kasları kayıt 

için uygundur. 
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�ekil 2-4: Refleks ve Hareket Döngüsü 
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H-R amplitüdünün ki�inin fiziksel ve mental durumu ile ilgili birçok faktörler 

tarafından etkilenebilece�i açıkça görülmektedir. H-R çalı�malarında, dı� de�i�kenlerin 

etkisini kontrol altına almak veya en azından minimalize etmek için gerekli dikkat 

gösterilmelidir (55). 

 

Spinal motor nöron havuzunun eksitabilitesini de�i�tiren durumlarda H-R 

çalı�maları önem kazanır. Bu yöntemler; 

 

1- Maksimal H/M amplitüd oranı 

2- Yenilenme (recruitment) 

 

1-Maksimal H/M amplitüd oranı: Elde edilen en büyük yanıtı aynı motor nöron 

havuzunun monosinaptik refleks eksitabilitesinin bir ölçümü olarak kabul edilir. �u 

halde maksimal H yanıtı amplitüdünün, maksimal M yanıtı amplitüdüne oranı motor 

nöron havuzunun refleks yol ile uyartılabilme derecesini verir. Normal bireylerde bu 

oran 0,04-0,75 arasında de�i�ebilir. Spastisitede bu oran 1,0’a ula�abilir. Yani refleks 

yolla o kasın tüm motor nöronları uyartılabilir (5). H/M amp. oranı motor nöron 

eksitabilitesinde artmaktadır. 

 

“Threshold” (e�ik de�er) belli bir uyarı �iddetinde uyarılabilirlik e�i�i olarak ilk 

uyarı cevabını aldı�ımız de�erdir. H-R’de de akım �iddeti arttıkça daha fazla Ia lifi 

aktifle�ece�inden en küçük motor nöron e�i�i a�ılarak H-R belirir (5). Nitekim, TMS 

çalı�malarında da motor korteksin uyarımı ile kayıt kasından yanıt alabildi�imiz en 

dü�ük manyetik uyarım �iddetine, inceleme yaptı�ımız bölgenin motor e�i�i denir. Bu 

e�ik incelenen bölgedeki nöronların bireysel uyarılabilirlik ve yo�unluk özellikleri 

neticesinde ortaya çıkar. Sodyum ve kalsiyum kanallarını etkileyen ilaçların membran 

uyarılabilirli�ini ve motor uyandırılmı� potansiyel e�i�ini etkiledi�i görülmü�tür 

(56,57). �lerlemi� miyoklonik epilepsi vakalarında motor e�i�in normal, fakat kortikal 

inhibisyonun 100-150 ms aralı�ında azaldı�ı ve 50 ms’de kolayla�tırmanın arttı�ı 
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görülmü�tür (58). �ekil 2-5’de Soleus kası kayıtlı posterior tibial sinir H-R ve �ekil 2-

6’da Abduktor Hallucis kası kayıtlı posterior tibial sinir F dalgaları yer almaktadır. 

 

   

   �ekil 2-5: H-R örne�i 

 

 

   

�ekil 2-6: F Dalga örne�i   

H Refleksi 

M yanıtı 

F Yanıtları 

M Yanıtı 
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  2-Yenilenme (recruitment) e�risi: Uyarı �iddetinin adım adım arttırılması ile 

elde edilen H ve M yanıtlarının amplitüdleri bir grafik halinde gösterilebilir. Yatay 

çizgide (apsis) uyarı �iddeti, dikey çizgide (ordinat) potansiyellerin amplitüdleri 

gösterilir. Uyarı �iddetine ba�lı olarak H ve M yanıtlarının amplitüd de�i�imleri de�i�ik 

e�riler çizilmesine yol açar (4,5). Normalde H yanıtı soldan sa�a do�ru gittikçe artar ve 

sonra tekrar azalarak, göbek biçimi bir e�ri yapar (“Bell Curve”: Göbek e�risi), M-

yanıtı ise “S” �eklinde e�ri meydana getirir (5). Bunlara yenilenme e�risi denir.  

Örne�in; Nörojenik klodikasyonda görüldü�ü gibi geçici ileti anormalli�inde, Soleus 

kasının H-R yenilenme e�risi ile eksitasyon e�i�inin artı�ı ortaya çıkarılabilir (54), 

(�ekil 2-7’de H-R yenilenme e�risi örne�i yeralmaktadır).  
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   (Ordinat:Amp.=Amplitüd-mvolt,Apsis:uyarı-�iddeti-miliAmper,M=Muscle-yanıt,H=H-R) 

�ekil 2-7: H-R  yenilenme  e�risi örne�i.  

 

 

H-R toparlanma e�risi için çe�itli uyarı aralıklarındaki uygun uyarı �iddetleri 

öncesi, anında ve sonrasında H-R kayıtlanır. Tekrarlanabilirli�i zayıf oldu�u için sık 

uyarılar kullanılmaz (4). H-R spinal internöronal döngülerin modülasyonunu 
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de�erlendirmek için yapılacak itinalı bir çalı�mada önem arzeder. H-R’nin çe�itli 

faktörlerce module edildi�i unutulmamalıdır (54).  

 

  Di�er yandan H-R ve ilaç etkile�imlerinde ise voltaj kapılı kalsiyum 

kanallarında, valproik asidin inhibitör fonksiyonu söz konusudur. Valproik asid (VPA) 

di�er iyon kanallarında da (motor nöronların presinaptik eksitabilitesini te�kil edecek 

olan) inhibitördür (59,60). Bu durumda, e�ik de�erlerinde yükselme beklenen bir etki 

olacaktır.  

 

Spastisitede H-R’nin latansı de�i�mez, amplitüdü artabilir. Ba�lıca dört spinal 

inhibitör aktivite H refleks modulasyonu ile incelenmi�tir bunlar, Ia presinaptik 

inhibisyon, Ia resiprokal inhibisyon, Ib resiprokal olmayan inhibisyon ve Renshaw 

hücresi inhibisyonudur. Spastisitede H-R yolunu kullanan yöntemler, maksimal H/M 

amp. oranı, vibrasyonun H-R’ni inhibe etmesi, yenilenme e�risi ve çift uyarı ile elde 

edilen eksitabilite e�risidir. Bu yaygın kullanıma ra�men H-R’nin spastisitede klinik 

kullanım açısından tam güvenilir bir teknik olabilmesi için daha çok çalı�malar 

gerekmektedir (4,5,36). 

 

H-R klinikte proksimal ileti de�erlendirilmesi için kullanılır. Polinöropati, 

pleksopati ve radikülopati de�erlendirilmesinde; di�er ekstremiteye kıyasla elde 

edilememesi veya latans uzaması önemli bulgulardır (52,61). ALS’de normalde 

fasilitasyonsuz elde edilemedi�i kaslardan da H-R alınmaya ba�lar (52). Hemiparetik 

serebral inme, ALS ve spinal yaralanmalarda H-R’den yararlanılmaktadır.  

 

Refleks çalı�masını sınırlandıran tüm faktörlere büyük dikkat harcanmalı ve bu 

faktörler yorumlamada gözönünde bulundurulmalıdır (54). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

Çalı�mamızda JME’de, spinal motor nöron eksitabilitesini elektrofizyolojik 

olarak de�erlendirmek amacıyla iki yöntemden yararlandık. Bunlar F dalgası 

parametrelerinden F minimum latans, F ortalama amplitüd, F persistansı, F/M max. 

amplitüd oranı ve H-R parametrelerinden H-R min. latansı, H-R max. amplitüdü, M 

yanıtı max. amplitüdü, Hmax./M max. amplitüd oranı ile H-R yenilenme e�risidir 

(5,58).  

 

Çalı�ma kapsamında �stanbul Üniversitesi Cerrahpa�a Tıp Fakültesi Nöroloji 

A.B.D Epilepsi Poliklini�ine ba�vurmu� olan öykü, nörolojik muayene, EEG, kraniyal 

MRG ve di�er yardımcı tanı yöntemleriyle JME tanısı konmu� 12 kadın, 6 erkek olmak 

üzere 18 gönüllü hasta ve kontrol grubu olarak da 7 kadın 6 erkek olmak üzere toplam 

13 gönüllü sa�lıklı denekte motor nöronal sistemin fonksiyonlarının de�erlendirilmesi 

amacıyla �stanbul Üniversitesi Cerrahpa�a Tıp Fakültesi Nöroloji A.B.D EMG 

laboratuvarında yüzeyel elektrodlarla H-R ve F dalgası yanıtları çalı�ıldı. Hastalarımızın 

cilt ısısı 31-34 derece idi ve kendilerinden i�lem boyunca rahat ve gev�ek konumda 

olmaları istendi. Elektrofizyolojik incelemeler aynı ara�tırmacı tarafından, aynı odada 

ve benzer çevresel �artlar altında Neuropack 8 kanallı (Nihon Kohden Medical, Tokyo, 

Japan) cihazı ile saat 12:00–17:00 saatleri arasında yapıldı. Kontrol ve hasta grubunda F 

dalgası incelemeleri dominant olmayan ekstremitede Abductor Pollicis Brevis kası 

kaydı ve median sinirin bilekten uyarımı ile ve Abduktor Hallucis kası kaydı ile 

posterior tibial sinirin ayak bile�i iç malleolünden uyarımı ile elde edildi. Frekans 

filtresi 2-3 kHz, duyarlılık 100 µv/division, 100 ms total süpürüm hızı ayarları ile 1 Hz 

frekansında 10 supramaksimal uyarım uygulandı. Tüm F dalgası gecikme süreleri 

(latansları) her bir katılımcının boyuna göre “latans” (ms)/ “boy” (m) �eklinde uyarlandı 

(62). Aynı kayıt bölgeleri kullanılarak median ve posterior tibial sinir sırasıyla el bile�i 

ve iç malleolden supramaksimal uyarı �iddetleri ile uyarıldı ve maksimum M yanıtları 

elde edildi. F dalgalarının minimum latansı, ortalama amplitüdü, persistansı ve F/M 

amp. oranları hesaplandı. 
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 Soleus H-R çalı�masında refleks, soleus kas kaydı ile popliteal fossadan 

posterior tibial sinirin uyarımı ile elde edildi. Frekans filtresi 10-500 Hz, duyarlılık 10 

mV/division, 10 ms total süpürüm hızı ayarları ile 0,5 Hz frekansında submaksimal 

uyarı ile H-R’nin ilk elde edildi�i akım �iddeti hesaplandı, akım �iddeti her defasında 5 

mA arttırılarak maksimum H-R amplitüdü, maksimum M yanıtı elde edildi. En az 5 

yanıt ile H-R yenilenme e�risi hesaplandı. H-R latansı, H-R maksimum amplitüd, M 

maksimum amplitüd, Hmax/Mmax amplitüd oranı ve H-R ba�langıç uyarı �iddeti  

hesaplandı.(4). F dalgası ve H-R’ne ait tüm verilerde kontrol ve hasta grupları 

kar�ıla�tırıldı. Elektrofizyolojik çalı�maların tümü dominant olmayan ekstremitede 

yapıldı.  

 

 SPSS Windows için v.16.0 programında iki grubu kıyaslamak amacı ile �ki 

ba�ımsız de�i�kenli parametrik olmayan kar�ıla�tırma testi (Mann-Whitney U) 

uygulandı. De�erler; medyan ortalama, minimum ve maksimum de�erleri olarak verildi. 

�statistiksel önem düzeyi p � 0.05 olarak kabul edildi.  

 

3.1. Ara�tırmaya Dahil olma Kriterleri 

 

Öykü, nörolojik muayene, kraniyal MRG, EEG vb. yardımcı tanı yöntemleriyle 

Juvenil Miyoklonik Epilepsi tanısı konulmu� olması, 

15 ya� üzeri ve gönüllü olmak, 

Çalı�ma gününe kadar; Juvenil Miyoklonik Epilepsi hastalı�ı dı�ında ba�ka bir 

sistemik hastalık, cilt hastalı�ı, periferik sinir sistemi ve endokrinolojik bir hastalık 

tanısı almamı� olmasıydı. 

 

Tez çalı�ması �stanbul Üniversitesi Cerrahpa�a Tıp Fakültesi Etik Kurulu 

tarafından onaylandı (02.06.2009/16987) ve çalı�maya dahil olan bireylerden, yetkili 

temsilcilerinden bilgilendirilmi� onam formu alındı. Tez çalı�ması 2009-2011 yılları 

arasında sürdürüldü 
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4. BULGULAR  

 

Çalı�maya 18 JME hastası ile 13 sa�lıklı birey (kontrol grubu) dahil edildi.  

 

4.1. Demografik özellikler  

 

Hastaların 12’si (%67) kadın, 6’sı (%33) erkekti. Kontrol grubunun ise 7’si 

(%54) kadın, 6’sı (%46) erkek bireylerden olu�maktaydı (p= 0,10). Hastaların ya�ı 15–

38 arasında de�i�mekteydi ve ortalama ya� 25,38 ± 7,65 olarak bulundu. Kontrol 

grubunun ise ya� aralı�ı 17–30 ya� arasında de�i�iyordu ve ortalama ya� 22,33 ± 4,61 

olarak bulundu (p= 0,22). (�ekil 4-1, Tablo 4-1). �ki grup ya� ve cinsiyet açısından 

uyumluydu. 

 

 Hastaların tamamında miyokloni gözlenir iken, 15 hastanın (%84) JTKN’i, 2 

(%11) hastanın absans nöbeti olmu�tu. Tüm hastaların görüntüleme bulguları normaldi. 

 

Hastaların JME tanısı almaları ile elektrofizyolojik incelemelerin yapılması 

arasında geçen süre 1–20 yıl arasında de�i�mekteydi; ortalama hastalık süresi 8,1 ± 5,6 

idi (�ekil 4-2). Nöbetlerin ba�langıç ya�ı 9–20 arasında de�i�iyordu. Ortalama nöbet 

ba�langıç ya�ı 13,4 ± 4,1 idi.  

 

Üç hastanın EEG bulguları normalken, on dört (%78) hastada jeneralize diken-

dalga aktivitesi, bir (%5) hastada da EEG’de fokal bulgular görüldü. Hastaların be�inin 

(%28) ailede epilepsi öyküsü mevcuttu. Üç (%17) hasta herhangi bir tedavi 

almamaktaydı. On üç (%73) hasta sadece valproik asit, bir (%5) hasta karbamazepin, bir 

(%5) hasta levetirasetam kullanmaktaydı. VPA kullanan hastalarda ilaç dozu günde 300 

mg–2000 mg arasında de�i�mekteydi. 
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�ekil 4-1: Hasta ve kontrol grubunun cinsiyet da�ılımı 

 

 

 

 

 

�ekil 4-2: Hasta grubunun  hastalık süreleri 
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Tablo 4-1: Juvenil Miyoklonik Epilepsi hastaları ve kontrol grubunun 
demografik/klinik özellikleri 

 

  
   JME 

NORMAL       
KONTROL 

 

 
Kadın 

 
n= 12 (%67) 

 
n= 7 (%54)           

 
Erkek 

 
n= 6 (%33) 

 
n= 6 (%46)  

 
 
(p= 0,10) 

 
Ort. Ya�  
(± SD, yıl) 

 
25,38 ± 7,65 yıl          

 
22,33 ±  4,61 yıl    

 
(p= 0,22) 

 
Ya� aralı�ı 

 
15 – 38 ya� 

 
17 – 30 ya� 

 

 
Hast. Süresi  
(ort ± SD, yıl) 

 
8,1 ± 5,6 yıl 

  

 
Nöbet ba�l. Ya�ı 

 
13,4 ±  4,1 ya� 

  

 (ort: ortalama, SD: standart deviasyon, ba�l.: ba�langıç)   

 

 

4.2. Elektrofizyolojik Bulgular 

 

Hasta ve kontrol gruplarının kar�ıla�tırılmasında median ve posterior tibial 

sinirlere ait minimum F latansı, F persistansı, F/M amplitüd oranları ve F ortalama 

amplitüd de�erlerinde anlamlı fark saptanmadı (Tablo 4-2). 

 

H-R latansı, H-R maksimum amplitüdü, M maksimum amplitüdü, H max/M 

max amplitüd oranı, H-R ba�langıç uyarı �iddeti parametrelerinde JME ile kontrol 

grubu arasında anlamlı farklılık saptanmadı (Tablo 4-3).  
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Tablo 4-2: F Dalgası Parametrelerine ait veriler  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(amp:amplitüd, ort: ortalama, min: minimum, ms:Milisaniye, µVolt=Mikrovolt) 

JME: Juvenil miyoklonik epilepsi; p de�eri*: Hasta grupları ile kontrol grubunun kar�ıla�tırılması ile elde edilen 

de�erdir, p<0,05 anlamlı kabul edilir. 

 

 

 
                                           JME 
                                  Ort. (min-max) 

 
 KONTROL 
Ort. (min-max)  

 
 P * 

Median sinir  
F persistansı   
(%) 
 
 
Posterior tibial 
sinir F persistansı  
(%)         

 

82,50 (50-100)  

 

 

 

 

95     ( 80-100)           

 
88,51 (50-100) 
 
 
 
 
98,10  (80-100)                   

 
0,732 
 
 
 
 
0,834 

 
Median sinir  
F/M amp (%) 
 
 
Posterior tibial 
sinir F/M amp  
(%)                 

 

10       (1-17)  

 

 

 

6,64     (2-12)                  

 
6,8      (1-17)  
 
 
 
5,75     (2-12)              

 
0,677 
 
 
 
0,571 

 
 
Median sinir  
F ort. amp. (�V) 
 
 
Median sinir  
F min. latans  
(ms)         
 
 
Posterior tibial 
sinir F min. latans 
(ms) 
 
 

 

 

360,53 (87-723)  

 

 

 

 

25,20   (21-31) 

 

 

 

45,44   (34-51) 

 

 
 
280,5  (87-723) 
 
 
 
 
23,20   (21-31) 
 
 
 
42,34   (34-51) 
 
                

 
 
0,351 
 
 
 
 
0,780 
 
 
 
0,470 
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Tablo 4-3: H-R Parametrelerine ait veriler  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ms:milisaniye, amp:amplitude, mA:miliamper, mvolt:milivolt,  max:maksimum) 

JME: Juvenil miyoklonik epilepsi; p de�eri*: Hasta grupları ile kontrol grubunun kar�ıla�tırılması ile elde edilen 

de�erdir, p<0,05 anlamlı kabul edilir. 

 

 

  
      JME 
Ort. (min-max) 

 
 KONTROL 
Ort. (min-max)  

 
 P * 

 
H-R latans 
(ms) 

 
31,90   (25,5-34,4) 

 
28,60   (25,5-34,4) 

 
  0,412 

 
H/M amp 
(%) 

 
0,550  (0,049-0,78) 

 
0,430  (0,049-0,78) 

 
  0,081 

 
H-R 
ba�langıç  
uyarı �iddeti 
(mA) 

 
 
14,6   (2-33) 

 
 
8,35    (2-33) 

 
 
  0,07 

 
H-R max. 
amplitüd 
(mV) 

 
4,1   (1,25-8,2) 

 
3,2    (1,25-8,2) 

 
  0,231 

 
M max.   
amplitüd 
(mV) 

 
 
8,2     (4-23) 

 
 
10      (4-23) 

 
 
  0,532 
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5. TARTI�MA 

 

Kortikal JME patogenezinden, kortikal inhibitör internöronal �ebekelerin 

bozulması sonucu geli�en motor sistemin hipereksitabilitesi sorumlu tutulmaktadır. Bu 

durumun kortikal disinhibisyona neden olurken, subklinik olarak spinal motor nöron 

patolojisini de beraberinde getirdi�i, elektrofizyolojik çalı�malarla gösterilmi�tir 

(6,7,35).  

 

Nöromodülatör sistem, yüksek düzeyde ve tüm motor nöronal sistemde 

eksitabilite artı�ı ile hareket kapasitesini sınırlar. Bu eksitabilite kontrolü için kar�ıt bir 

sistem gereklidir. Motor nöronun dahili eksitabilite kontrolü iki zıt sistem tarafından 

sa�lanır. Bunlardan biri yaygın, inen nöromodülatör girdiler (5HT, NE), di�eri ise lokal, 

inhibitör sistemdir (1a resiprokal inhibisyon). 1a resiprokal inhibisyon, olasılıkla saf 

iyonotropik ve nörotransmitter olarak glisini kullanan bir internöron aktivasyonudur. Bu 

iki zıt sistem arasındaki ili�ki, motor nöron dahili eksitabilitesinde etkili bir kontrol 

sa�lar. Ba�ta birçok kasın eksitabilitesi yüksek oranda sa�lanabilir ve daha sonra özel 

hareket paternlerinin düzenlenmesinde, resiprokal inhibisyon kullanılır (34). Resiprokal 

inhibisyona aracılık eden 1a inhibitör internöronlar inen sistemden kortikospinal, 

rubrospinal ve vestibülospinal girdiler gibi güçlü girdiler alır. Böylece; inen motor 

komutlar bir hareketin gereksinimleri do�rultusunda motor nöron eksitabilite 

paternlerini, uygun hale getirmek için 1a internöronlarını kullanabilecektir. Bu konuda 

halen daha fazla çalı�malara gereksinim vardır (34). 

 

Sistemin karma�ık görünümüne kar�ın nöromodülatör sistemin son hedefi; farklı 

motor davranı�ları gerçekle�tirecek motor nöronların içeri�ini mükemmelle�tirmektir. 

Spinal yaralanmalar ve serebral inmedeki motor ünit ate�leme patern bozuklu�unun,  

nöromodülatör kontrol sistemdeki harabiyete ba�lı olabilece�i gözönünde 

bulundurulmalıdır. Eksitabilite kontrol sistemindeki bu harabiyetin ALS’deki motor 

nöron dejenerasyonunda da önemli oldu�u olasıdır.  
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Bir motor nöronun ate�lenebilmesi ve ate�lenme e�i�i, motor nöron 

membranındaki elektriksel dirence ba�lıdır. Bu da yüzey alanı ile ters orantılıdır. Buna 

göre serebral korteks veya supraspinal merkezlerden gelen inici impulslar aynı olsa ve 

motor nöronların membran özellikleri de aynı durumda olsa bile, 1. motor nöronun 

ate�lenmesinin ardından önce küçük motor nöronlar ve motor üniteler ate�lenir, bunu 

orta ve en son büyük hacimli motor nöron ve motor ünitelerin ate�lenmesi izler. Bu 

duruma motor ünit aktivasyonunda “ Heineman’ın boyut ilkesi” denir (5).  

 

H-R ve F dalgası parametreleri suprasegmanter yapıların patolojilerinden 

etkilenmekte ve bu amaçla spinal motor nöron eksitabilitesi ile ilgili çalı�malarda 

kullanılabilmektedir (63). Spinal motor nöron düzeyinde, hipereksitabilite ve/veya 

disinhibisyon varlı�ını göstermek için H-R ve F dalgası çalı�malarından 

yararlanılabilece�i fikrinden yola çıkılarak yapılan bu çalı�mada, JME’li hastalarda H-R 

ve F dalgasının incelenen parametrelerinde hasta ve kontrol grubu arasında istatistiksel 

anlamlı bir fark izlenmemi�tir.   

 

JME hastalarının hiçbirinde, mevcut hastalı�a ba�lı olarak güç kaybı ve atrofi  

gözlenmemi�tir. Ancak, 1994 yılında JME hastalarında subklinik ön boynuz motor 

nöronlarında etkilenme olabilece�i fark edilmi�tir (6,7). Daha sonra yapılan çe�itli 

çalı�malar bu bulguyu destekleyecek �ekilde sonuçlar vermi�tir. JME hastalarında, 

makro MUAP amplitüdleri, ALS hastalı�ında oldu�u gibi motor nöronlarda artmı� 

eksitabiliteyi dü�ündürecek �ekilde artmı� bulunurken, lif yo�unluklarında belirgin 

de�i�iklik izlenmemesi JME’de farklı bir mekanizma olabilece�ini akla getirmi�tir (6). 

Az sayıda yapılmı� kas biyopsileri, JME’de kas düzeyinde bir de�i�iklik olmadı�ını da 

göstermi�tir. Bu durum küçük motor ünitelerin kaybı ile izah edilmeye çalı�ılmı�tır. 

Daha sonra yapılan motor ünit sayısı tahmini (motor unit number estimation-MUNE) 

incelemeleri JME’de motor ünite sayılarında azalma oldu�unu göstermi�tir (64). Bu 

çalı�malar ı�ı�ında spinal motor nöron eksitabilitesini gösteren F dalgası ve H-R 

parametreleri de çalı�ılmı�, ancak hasta ve kontrol grubu arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark elde edilememi�tir. Oysa ALS patobiyolojisinde motor nöron 

eksitabilitesi de�i�mektedir. ALS’de motor nöron dejenerasyonunu ya inhibitör 

glisinerjik regülasyon kaybı ya da glisinerjik internöron dejenerasyonu ile olu�ur (65). 
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Yenido�anda “fetal distress” spinal motor nöronların geçici, subklinik depresyonuna yol 

açabilir (66). �nme sonrası, spastisiteye yol açması beklenmeyen, çok az oranda veya 

hiç motor kaybı olmayan hastalarda bile spinal motor nöron refleks eksitabilitesinde 

artı� görülmektedir (67). Tetanus ve Stiff-Man sendromunda Renshaw inhibisyonunun 

yetersizli�i sonucu motor nöron eksitabilitesi artmı�tır. Normalde F dalgası amplitüdü, 

M cevabının %5’ini a�mazken %75’ine dek büyümü� olabilir (51). Santral sinir 

sisteminin motor lezyonlarında, periferik sinir ileti çalı�maları normal sınırlar içinde 

elde edilmektedir. Bu hastalarda kısa latanslı reflekslerde artı� meydana gelirken, 

kortikal ve kortiko-subkortikal miyoklonisi olan hastalarda görülenin tersine uzun 

latanslı refleksler kaybolur (5). Oysa kortikal miyoklonisi olan hastalarda uzun halka 

refleksi olarak tenar kaslardan kayıtlama ile median sinir uyarımını takiben yakla�ık 45 

ms sonra amplitüdü çok artmı� C-refleksi ortaya çıkar, bu durum genellikle dev 

SEP’lerle beraberdir (31). 

 

Önceki literatür verilerine bakıldı�ında JME hastalarında mevcut ortak 

kanalopati zemininde, F dalgası ve H-R çalı�masında geç uyarılabilirlik artı�ı görmeyi 

bekleyebilirdik. Bu durum, küçük boyutlu spinal motor nöronların kaybı veya 

hipereksite internöronlar tarafından inhibisyonu ile geriye daha geç uyartılabilir büyük 

boyutlu spinal motor nöronların sayıca ço�unlukta kalı�ı anlamına gelebilir. Bu durum, 

JME hastalarında sinir ileti çalı�maları normal iken, muhtemelen katılım paterni 

de�i�ikli�i nedeniyle H-R ve F dalgası çalı�malarında F persistansının azalması, F/M 

amplitüd oranı ve H/M amplitüd oranlarının kontrol grubuna göre aynı ya da hafif 

yüksek de�erlerde elde edilirken, H-R yenilenme e�risinin geç ve zamana yayılan 

yükseli�i sonucu ile kar�ıla�mamız anlamına gelebilirdi. Ancak bu tür de�erler elde 

edilememesi, çalı�mamızda kullandı�ımız uyarım ve kayıt parametrelerinin medulla 

spinaliste internöronal ili�kileri sa�layan aktivitelerin fonksiyonel de�i�ikliklerini 

yansıtacak duyarlılıkta olmamasına ba�lı oldu�unu dü�ündürebilir. Çalı�mamız, motor 

ünite katılım paternleri ve eksitabilitelerinde de�i�iklik olmadı�ını göstermektedir. 

Ancak hastaların kullandı�ı antiepileptik ilaçların, özellikle refleks çalı�malarımızı 

etkileyebilece�i de dikkate alınmalıdır.  
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F sürelerinde uzama spinal motor nöron havuzunda büyük boyutlu spinal motor 

nöronların yetersiz katılımı ile açıklanabilir. Barı� �sak ve ark. çalı�malarında RLS  

hastalarında F dalga süresinde uzama bulmu�lar, bunun Renshaw inhibitör 

internöronları üzerindeki kortiko-motonöronal disinhibisyon sonucu oldu�unu ileri 

sürmü�lerdir (63). Büyük boyuttaki motor nöronlardan gelen uyarıların Renshaw 

hücreleri aracılı�ıyla küçük boyuttaki spinal motor nöronlara inhibisyon �eklindeki 

fizyolojik aktarımı yeterince ortaya çıkarılamadı�ından, daha küçük boyuttaki motor 

nöronların katılım de�i�iklikleri artma yönünde olmakta ve bu durumun sonucu olarak 

asenkron, yava� ileten liflerin sumasyonu ile F dalga süresi uzamaktadır (temporal 

dispersiyon). Çalı�mamızda JME hastalarında F dalga süresinde de�i�iklik 

beklenebilirdi, ancak bu çalı�mada F dalga süresi de�erlendirilmemi�tir.   

 

�ncelikli i�lerde ve hareketin dü�ük boyutlu oldu�u ilk ba�langıç dönemlerinde, 

inhibitör ara nöronlarca inhibe durumdaki, küçük çaplı motor nöronların fizyolojik 

segmenter inhibisyonuna son verilerek kasılmaya katılımları sa�lanır. Bu i�lem 

muhtemelen, supraspinal yapıların bazı internöronları inhibisyonu ile gerçekle�ecektir. 

Bunun için de suprasegmenter uyarılar ile inhibitör internöronun ili�kisinin kesilmesi 

önemli ve istenmeyen sonuçlar do�urabilir (35,63). JME hastalarında intrauterin 

ya�amdan bu yana talamo-kortiko-beyinsapı-motor nöronal döngüdeki genetik hata ve 

ardından geli�en displastisite nedeni ile bu suprasegmenter sistem hasar gördü�ünden, 

küçük boyutlu motor nöron inhibisyonunu ortadan kaldıracak olan talamo-kortiko-

spinal kaynaklı inhibitör yolakta bir sorun vardır ve bu görev di�erleri gibi mükemmel 

olarak yerine getirilemez. Displastik döngünün alt motor nöronlara yetersiz modulasyon 

komutları ile direkt olarak (boyut olarak küçükten-büyü�e do�ru fizyolojik motor nöron 

katılım sırası olmaksızın=Heineman’ın boyut prensibi) orta-büyük çaplı motor nöronlar 

uyarılaca�ından ince i�leri yapabilme becerileri kısıtlanacaktır. Ayrıca JME’de spinal 

kord seviyesinde gri madde disorganizasyonundan bahsedilmektedir (6). Aynı inhibitör 

internöron patofizyolojisi, kortiko-subkortikal de�arjların motor nöron havuzuna 

ta�masının da (miyoklonik jerkler) muhtemel sebebi olabilir (33). 

  

Sonuç olarak; JME, heterojen genetik zemindeki hasar sonrası geli�en 

displastisite sonucu talamo-kortiko-motor nöronal döngüde geli�en epileptik bir 
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bozukluktur. JME hastalarında motor sistem döngüsündeki ortak kanalopati zemininde 

payla�ılan patoloji; nöromodülatör-iyonotropik sistemlerdeki hatalı inhibisyon-

eksitasyon denge ayarlaması ile spinal internöronal döngüde yetersizli�e ve modulasyon 

kaybına sebep olabilir. Fizyolojik modulasyon; i�levlerde “Heineman’ın boyut ilkesi” 

ne uygun sıralamayı içerir. Örne�in, hemiparezi hastalarında daha yava� ileten motor 

nöronların santral eksitabilitesinin artı�ı sözkonusudur. Ancak bu motor nöronların 

sürekli ve düzensiz aktivitesi hareket devinimini meydana getiremez (5).  

 

 JME’nin klinik ve genetik heterojenitesinin, çalı�mamızda F dalga ve H-R 

üzerine olan etkisini kesin olarak söylemek mümkün olmasa da, hastalı�ın heterojenitesi 

göz önüne alınarak hasta sayısının artırılması sonuçların de�erlendirilmesini 

kolayla�tıracaktır. Di�er bir sorun da çalı�maya alınan hastaların ço�unlu�unun 

antiepileptik ilaç kullanmakta olu�larıdır. Refleks çalı�malarda antiepileptik ilaçların 

varlı�ı çalı�manın de�erini etkilemektedir. Antiepileptik ilaç alan ancak farklı bir 

epilepsi grubunda olan üçüncü bir kontrol grubu ile bu sorun a�ılabilir. Yeni tanı almı� 

JME hastalarını tedavi ba�lamadan de�erlendirmek ise daha zor olsa da, daha de�erli 

sonuçlar verecektir. Di�er yandan, istatistiksel verilerde anlamlı fark saptanmamı� olsa 

da, hasta ve kontrol gruplarımız ya� ve cinsiyet açısından bire bir e�itlenememi�tir.  

 

Birkaç parametrede birbirini destekler tarzda bulgular elde eder ve sonuçlarını 

ortak yorumlarsak daha güvenilir olabilir. JME hastalarının daha yeterli 

de�erlendirilebilmesi için; ilaç ba�lanmadan önce ve daha geni� sayıda hasta grubunda 

yapılacak F persistansı, F dalga süresi, Fmax/ Mmax amplitüd oranı, Hmax/Mmax 

amplitüd oranı, H-R yenilenme e�risi yanısıra çift uyarı tekni�i ile H-R toparlanma 

e�risi, C refleksi, sessiz periyod ve TMS çalı�maları daha anlamlı olacaktır.  
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