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ÖZET 

Pelizaeus-Merzbacher  Hastalığının Genotip-Fenotip Özelliklerinin KarĢılatırılması 

Amaç: Pelizaeus Merzbacher Hastalığı (PMH) , X‟e bağlı resesif geçiş gösteren ve 

proteolipid protein1 (PLP1) gen mutasyonu sonucu oluşan, çocukluk çağının hipomiyelinizan 

hastalığıdır. Son yıllarda “gap junction protein 12” (GJA12) mutasyonuna bağlı otozomal 

resesif (OR) formları da tanımlanmıştır. Bu çalışmada bu farklı genetik geçiş patternine sahip 

PMH hastalarının klinik bulgularının objektif skalalar kullanılarak karşılaştırılması 

amaçlanmıştır.  

Hastalar ve Yöntem: Genetiği gösterilmiş 20 PMH hastası çalışmaya dahil edildi. 11 hasta 

otozomal resesif geçiş gösterirken, 9 hasta X‟e bağlı geçiş göstermekteydi. Bu iki grup 

arasındaki klinik özellikler ve progresyon hızının değerlendirilmesi amacıyla objektif klinik 

skalalar kullanıldı.   

Bulgular: OR geçiş gösteren grupta motor gelişme geriliği ve klinik bulguların şiddeti X 

geçişlilere göre daha hafiftir. Bu durum özellikle ataksi, hipotoni ve yürüme kapasitesinde 

belirgindir. X geçişliler arasında en fazla heterojenite duplikasyon mutasyonunda görülür. 

Delesyon mutasyonunda erken dönemlerde daha hafif klinik bulgular görülür ve progresyon 

hızı daha yavaştır. Ancak hastalığın son aşamasına gelindiğinde, gruplar arasında fark 

olmamaktadır. Missens mutasyonu olanlarda ise hem erken hem de geç dönemlerde klinik 

bulgular şiddetlidir.  OR geçişliler arasında, delesyon mutasyonu olanlar erken ve geç 

dönemde şiddetli tutuluma sahipken, missens ve duplikasyon mutasyonu olanlarda orta 

şiddette bir tutulum sözkonusudur. 

Sonuç: OR geçişli PMH‟da klinik bulgular özellikle serebellar tutulum ve yürüme fonksiyonu 

olmak üzere  X geçişlilere kıyasen daha hafiftir. Her iki gruba ait farklı mutasyonlar arasında 

klinik tutulum şiddetleri değişkendir. Hastalığın gidişatı ve genotip-fenotip ilişkisinin 

gösterilmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.  
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SUMMARY 

Genotype-Phenotype Correlations In Pelizaeus-Merzbacher Disease 

Objectives: Pelizaeus Merzbacher disease (PMD) is an X-linked recessive disorder of the 

central nervous system myelination caused by mutations involving the proteolipid protein 

gene (PLP).Recently, autosomal recessive inherited forms caused by mutations in GJA12 

were described. The purpose of this study is to compare clinical findings of these two 

differently inherited groups by using objective clinical scales.  

Patients and methods: We reviewed 20 patients with Pelizaeus-Merzbacher disease. 11 of 

them had otosomal resesive GJA12 mutations, the other 9 patients had X-linked PLP1 

mutations. We used objective clinical scales to compare the clinical phenotype and 

progression rates of patients having  PLP1  and  GJA12 mutation.  

Results: In otosomal resesive inherited PMD, delay in motor development and severity of 

clinical findings are milder than Xlinked PMD . This can be said especially for ataxia, 

hypotonia and walking capacity. In between X-linked PMD mutations, the most heterogenity 

is seen in duplication type mutations.  Patients having deletion type mutation have milder 

clinical findings early in the disease and this stage is being longer. However after coming up 

to last stage of the disease, there will be no difference. Differently, patients having missense 

mutation have more severe clinical findings in both early and late stages. In between OR 

mutations, patients having missense mutation will be more severe clinical findings in both 

early and late stages.  GJA missense and duplication mutations have similar and moderate 

severity.  

Conclusions: Clinical findings in otosomal resesive PMD is milder than the clinical features 

seen in proteolipid protein 1 (PLP1) related disorder, especially in cerebellar involvement and 

walking capacity. There are a lot of variations in between different type of mutations in both 

groups. Further work is needed to clarify the variations in disease course and the relationship 

of genotype to phenotype.  
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I.GĠRĠġ VE AMAÇ 

Pelizaeus Merzbacher Hastalığı (PMH), X‟e bağlı resesif geçiş gösteren ve proteolipid 

protein1 (PLP1) gen mutasyonu sonucu oluşan, çocukluk çağının hipomiyelinizan hastalığıdır 

(1). Son yıllarda “gap junction protein 12” (GJA12) mutasyonuna bağlı otozomal resesif (OR) 

formları da tanımlanmıştır (1,2). 

Klinik olarak nistagmus, motor gelişim geriliği, ataksi, koreoatetoik hareketler ve 

progresif  spastisite ile seyreden bir hastalıktır. Yıllar içinde nistagmus kaybolurken, spastisite 

ve kognitif bozukluk tabloya eklenmektedir (3,4,5). 

Manyetik rezonans görüntülemede (MRG) difüz veya yamalı (tigroid) tarzda 

supratentorial beyaz maddede, serebellumda ve beyin sapında T2‟de hiperintensiteler 

görülmektedir. Beyaz madde volümünde azalma ve atrofi geç dönemde görülebilmektedir 

(4,5). 

Nöropatolojik bulgular kabaca santral sinir sisteminde özellikle lateral periventriküler   

bölgeler olmak üzere geniş ak madde alanlarında miyelin kılıfının yokluğu ya da azalması, 

nöron yapısının ve aksonların yapısının korunması ve görece korunmuş ancak normalden ince 

olan miyelin adacıklarının yamalı görünümü (tigroid) olarak tanımlanabilir (4). 

PMH, ilk kez 1885 yılında tanımlanmış olup, bu dönemden beri patofizyolojisi ve 

genetiğine yönelik birçok çalışma yapılmıştır. 1985 yılında Xq22.2 kromozumunda yer alan 

PLP1 geninde defekt gösterilmiştir (1,4). PLP1 geni, santral sinir sisteminin ana proteini olan 

proteolipid proteinini kodlamaktadır. En sık görülen mutasyon duplikasyondur. Bunu sırasıyla 

nokta mutasyon, insersiyon ve delesyonlar izlemektedir (1,4,5). Olgu bazlı yayınlarda 

missense mutasyon ve duplikasyonu olanlarda hastalığın daha şiddetli seyrettiği; PLP1 

geninde delesyonu olanlarda ise  daha hafif klinik gözlendiği yazılmaktadır (4,5,7).  

PMH fenotipine sahip hastaların yaklaşık %20‟sinde PLP1 geninde defekt 

saptanmamaktadır (1,4,7). Son yıllarda bu hastalarda GJA12 geninde mutasyon gösterilmiş ve 

PMH'nın OR formları tanımlanmıştır (2).  

  PMH ile ilgili literatüre bakıldığında hayvan modellerinde genetik ve patolojik 

çalışmaların ve küçük hasta gruplarının ailelerinde yapılan genetik çalışmaların ön planda 

olduğu görülmektedir. Ancak genetiği gösterilmiş PMH hastalarının ayrıntılı klinik bulguları 

ve hastalık progresyonu ile ilgili yayın yok denecek kadar azdır. Ayrıca son yıllarda 

tanımlanmış OR formları ile  X‟e bağlı geçiş gösteren formlarının klinik özellikleri 

karşılaştırılmamıştır.  
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  Son yıllarda MRG kullanımının artması ve genetik analizin yapılması ile PMH tanısı 

kesinleşen hasta sayısı giderek artmakta ancak bu hastalara ve ailelerine veri eksikliği 

nedeniyle genetik defektlerinin tipine göre hastalığın gidişatı hakkında yeterli bilgi 

verilememektedir.  

Nörolojik hastalıkların değerlendirilmesinde ve şiddetinin derecelendirilmesinde klinik 

izlem skalalarının gerekliliği aşikardır ve sık olarak kullanılmaktadır. Skalalar aynı zamanda 

izlem sürecindeki değişiklikleri saptar ve sağlık çalışanları arasında iletişim birliği sağlar.  

Bu çalışmada genetiği belirlenmiş olan PMH‟lı hastalarda klinik tutulumun şiddetini 

belirlemek hedeflenmiş ve bu amaçla güvenilirliği ve geçerliliği kanıtlanmış skalaları 

kullanılarak mutasyon tiplerine göre hastalık progresyonuna yönelik bilgiler edinilmeye 

çalışılmıştır. 
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II.GENEL BĠLGĠLER 

II.1. Miyelin Kılıf ve Proteolipid Proteini 

Santral sinir sistemindeki miyelin kılıf, oligodendrositlerin plazma membranının 

özelleşmiş uzantılarıyla oluşan bir yapıdır. Oligodendrositlerin uzantıları aksonun çevresini 

spiral şeklinde defalarca sarar ve içiçe geçmiş konsantrik tabakalar şeklinde kompakt miyelin 

kılıfı oluşur (8). Periferik sinir sistemindeki Schwann hücrelerinin aksine, oligodendrositler 

multipl uzantılar oluşturarak çok sayıda sinirin aksonu ile etkileşime geçebilmekte ve onların 

miyelinizasyonunu sağlayabilmektedir (9,10,11). 

 

  

 ġekil 1.) Miyelin kılıfı oluĢturan hücreler. Sağda, merkezi sinir sisteminde (MSS) 

miyelin oluşumunu sağlayan oligodendrositler görülmekte iken, solda ise periferik sinir 

sisteminde (PSS) miyelin kılıfı yapan Schwann hücreleri görülmektedir. 
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ġekil 2.) Oligodendrositlerce   miyelin kılıfının oluĢturulması. Bu şekilde tek bir 

oligodendrosit hücresinin birden çok  nöron aksonunun etrafını saran kolesterolden zengin 

plazma membranlarının oluşumuna nasıl katıldığını göstermektedir. Bu kılıfların kenarları 

boyunca bulunan kanallar,   içteki sarmalların sıkı appozisyon yapmadığı  persistan sitozol 

bölgelerini göstermektedir.  

 

ġekil 3.) Üç haftalık bir farenin miyelinize optik sinir aksonunun elektron mikroskopisi. 

Miyelin aksiyon potansiyelin hızlı taşınması için akson etrafında spiral şeklinde sarılır. Oklar 

en büyük aksonun en büyük miyelin spiralini gösteriyor  
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Sinir sisteminde miyelin elektriksel akımın izolatörü, yüksek rezistanslı düşük kapasitans 

gösteren bir membran özelliğinde olup, akson boyunca sinyal iletiminin daha hızlı 

gerçekleşmesini sağlamaktadır.  Aksonun miyelinize segmentleri, “Ranvier nodlarının” 

bulunduğu, düzenli bir şekilde yerleşmiş miyelin içermeyen alanlar ile birbirinden 

ayrılmaktadır. Ranvier nodlarında bulunan sodyum kanalları, aksiyon potansiyelinin 

iletiminde rol alır (10,12).  

Miyelin membranı, diğer hücresel membranlarla karşılaştırıldığında daha az miktarda 

protein ile zenginleştirilmiş bir yapıdır (%70 lipid, %30 protein). Miyelin kılıfını oluşturan 

lipidlerin bileşiminde kolesterol %25, galaktolipid %29 ve fosfolipidler %46 oranında 

bulunmaktadır. Galaktoserebrozid miyelindeki major galaktolipiddir (8,10,12).  

 

 

 

  

ġekil 4.) Miyelin lipid çift tabakanın (bilayer) yakından görünümü. Erişkin MSS‟de 

miyelin lipid tabakası yaklaşık 4:3:2 oranında kolestrol, fosfolipid ve glikolipidten oluşur. 

Glikolipidler (galaktoserebrozid ve sülfatid formunda) ve kolestrolun çoğu hücre zarının dış 

yüzeyinde yer alıp ekstraselüler alana bakarlar. Buna karşılık fosfolipidler hidrofobik olup 

zarın sitoplazma tarafında yer alırlar. Zarın iç ve dış tabakası arasında hidrokarbon zincirleri ( 

uzun zincirli yağ asitleri ) bulunur. 



8 

 

Santral sinir sistemi miyelin yapısının ana proteinleri „Myelin Basic Protein‟ (MBP) ve 

Proteolipid protein (PLP)‟dir (8,10,13).   

MBP elektrostatik interaksiyonlarla miyelin membranları arasındaki adezyona aracılık 

eden, bazik özellikte küçük bir proteindir (9). Santral sinir sistemi miyelin protein ağırlığının 

yaklaşık %30-40‟ını oluştururken, periferik sinir sisteminde bu oran %5-15 arasındadır. 

Miyelin membranının sitoplazmik yüzeyinde yer alır ve major dens hattın temel bileşenini 

oluşturur (10,13). Bu proteinin güçlü bazik yükünün, miyelin membranlarının karşı karşıya 

gelen sitoplazmik yüklerini bağladığı düşünülmektedir. MBP sentezleyemeyen farelerde 

„compact major dense line‟ olmadığının gösterilmesiyle MBP proteininin miyelinin kompakt 

yapısında önemli rol oynadığı kanıtlanmıştır (8). 

Proteolipid proteini, Xq22.2 kromozom lokalizasyonunda yer alan PLP1 geni tarafından 

kodlanan ve santral sinir sistemi miyelin proteininin yaklaşık yarısını oluşturan proteindir 

(10,14). Periferik sinir sisteminde ise çok küçük bir miktarda bulunmaktadır. Endoplazmik 

retikulumda sentezlenmekte ve sonrasında Golgi kompleksine taşınmaktadır (15,16). Burada 

PLP lipid yapılarla birleşerek miyelin sandallarını oluşturur. Sandal oluşumu miyelin 

yapılanmasının erken dönemlerinde gerçekleşmekte ve bunu PLP‟nin veziküler transport ile 

miyelin membranına taşınması izlemektedir. PLP dört sarmallı hidrofobik özellikte bir 

transmembran proteinidir. Bu sarmallar, miyelin membranını geçip ekstraselüler alana 

uzanarak bir sonraki spiralin membranındaki PLP ile homofilik ilişki kurarlar (15,16,17). Bu 

ilişki komşu miyelin spirallerinin dış membranlarının birbirine apozisyonuna neden olur. 

Miyelin kılıfı kompakt hale gelirken, komşu lipid tabakaların ekstraselüler yüzeyleri 

birleşerek elektron mikroskopide intermediate dens bir hat  (intraperiyod hat) oluşmaktadır. 

Bu hat boyunca PLP proteini elektron dens olarak bol miktarda görülmektedir (8,14). PLP‟nin 

dış yüzeyinde lipofilik bir aminoasit olan triptofan bulunmaktadır ve bu aminoasit 

yakınındaki miyelin spirallerinin dış membranlarında yer alan galaktoserebrositlerle ilişki 

halindedir. Bu durum miyelini daha kompakt ve stabil hale getirmektedir (11). PLP veya 

galaktoserebrozidler mutasyona uğradığında miyelin unstabil hale gelir, yavaşça dejenere olur 

ve intraperiod hat boyunca vakuoller oluşur (18,19).  

 

 



9 

 

 

ġekil 5.) Kompakt miyelinin moleküler organizasyonu. Şeklin üst kısmında oligodendrosit yada 

Schwann hücre membranlarının intraperiod hattı (IP) oluşturmak için ekstrasellüler yüzeylerinin 

appozisyonu gösterilmişken, şeklin alt kısmında major dens hattı (MD) oluşturmak üzere bu miyelin 

oluşturucu hücrelerin appozisyonu gösterilmektedir. PLP, N- ve C- terminalleri sitoplazmik yüzeye 

bakan dört sarmallı hidrofobik tramsmembran bir proteindir. MBP  ise major dens hatta sitoplazmik 

yüzeye yerleşmiş ekstrinsik bir proteindir. MBP, muhtemelen negatif yüklü lipidlerle etkileşerek, SSS 

miyelininin major dense hattını stabilize etmektedir.  PLP‟nin, intraperiyod hat bölgesinde bulunan 

ekstraselüler loopları ile bu hattın stabilizasyonu sağladığı düşünülmektedir.  

 

 

ġekil 6.) Miyelin yapısının Ģeması. Miyelin protein-lipid-protein-lipid-protein 

yapısındaki katmanlardan oluşur. Hücre zarındaki lipid takaka; bimoleküler yapıdaki 

hidrokarbon zincirleri, kolestrol, fosfolipid ve glikolipidlerden oluşmuştur. Yüksek elektron 

dens hat olan „major dense hat‟ MBP içerir. MBP intraselüler bir proteindir ve hücre zarının 

iç yüzeyine yapışık olup sitoplazmada yer alır. Düşük elektron-dens hat ise intraperiyod hat 

olarak adlandırılır ve PLP içerir. PLP ekstraselüler alanda hücre zarının dış yüzeyine yapışık 

olup bir sonraki spiral halkada yer alan PLP ile homofilik ilişki kurar. MBP diğer MBP‟lerle 

kimyasal bağlar kurup dimerler oluşturur.  
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PLP1 geni tarafından kodlanan diğer bir miyelin proteini DM20‟dir. DM20, PLP‟nin 35 

aminoasit eksik olarak kodlanan izoformudur (17,19,20,21,22). DM20 ve PLP sinir sistemi 

gelişiminin farklı dönemlerinde ve farklı bölgelerinde sentezlenirler. DM20, embriyonik 

dönemin major ürünüdür ve postnatal dönemde yerini çoğunlukla PLP‟ye bırakır (17,20,23). 

In vivo çalışmalar; DM20 proteininin erken miyelinizasyon döneminde oligodendrositlerin 

sitoplazması boyunca bulunurken PLP proteininin miyelin kılıfında toplandığını 

düşündürmektedir (20). Periferik sinir sisteminde DM20 miktarı PLP‟den bir miktar fazladır 

ancak PLP ve DM20 proteinlerinin toplam miktarı periferik sinir sistemi proteinlerinin 

%0.01‟ini geçmemektedir (15,17,19,20,23). Oligodentrositlerin yanında, PLP1 geni olfaktor 

hücreler, satellit hücreler, beyin sapı nöronları  ve Schwann hücrelerinde olmak üzere sinir 

sisteminin farklı bölgelerinde de eksprese edilmektedir. Bu bölgelerde daha fazla oranda 

DM20 izoformu sentezlenmektedir (17,20,24,25). Schwann hücrelerinde sentezlenen PLP ve 

DM20 proteinleri miyelin kılıfı yapısına katılmamaktadır (26,27).  

PLP ve DM20 proteinlerinin fonksiyonları tam olarak bilinmemektedir. PLP-DM20 

sentezlemeyen fareler normal olarak gelişmekte ve normal miktarlarda miyelin 

sentezlemektedirler. Bu durum PLP ve DM20 proteinlerinin oligodendrosit farklılaşmasında 

ve kompakt miyelin oluşumunda kritik role sahip olmadığını düşündürmektedir. Ancak bu 

farelerde yaşamın 6.-8. haftasında  aksonal şişme ve dejenerasyonun olduğu ve miyelinin 

daha frajil hale geldiği gösterilmiştir. Bu durum, miyelinizasyon tamamlandıktan sonra, 

oligodendrosit ve akson arasındaki interaksiyonun sağlanması da dahil olmak üzere 

oligodendrosit fonksiyonlarının devamı için PLP ve DM20 proteinlerinin gerekliliğini 

kanıtlamaktadır (16,18,20,25,28). PLP‟nin sinyal kompleksinde yer alan α-integrinlerle 

etkileşime girdiğinin gösterilmesiyle, PLP‟nin DM20‟den farklı olarak interselüler sinyal 

yollarında aracılık ettiği ve oligodendrosit gelişiminde önemli bir rol oynadığı gösterilmiştir 

(17,29,30).  
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     II.2. Miyelin Hastalıkları: 

Miyelin hastalıkları yalnızca yada ağırlıklı olarak beynin ak maddesini tutan hastalıkları 

içerir. SSS ak maddesi birçok değişik patoloji sonucunda farklı yollarla etkilenebilmektedir. 

Miyelin hastalıkları patolojik, genetik, biyokimyasal yada klinik ve biyokimyasal 

özelliklerine göre birçok şekilde sınıflanmıştır (31).  Son yıllarda tanımlanan yeni bir 

sınıflamada, MRG ve patofizyolojik mekanizmalara göre ak madde hastalıkları şu şekilde 

ayrılmıştır (31,32):  

 

a- Hipomiyelinizan hastalıklar: 

      Bu grup hastalıklarda miyelinin yapımında primer bir bozukluk vardır (PMH‟da olduğu 

gibi) ya da nöronlar ya da astrositlerin bozukluğuna bağlı hipomiyelinizasyon (Cockayne 

sendromu, Tay sendromu, Salla sendromu, GM1 ve GM2 gangliosidoz, infantil nöronal 

seroid lipofusinozis gibi) gelişir.   

      Cockayne Sendromu,  DNA tamir defektine bağlı gelişen OR bir hastalıktır. Hastalarda 

psikomotor gelişim geriliği, mikrosefali, sağırlık, pigmenter retinal dejenerasyon, optik atrofi 

ve fotosensitivite vardır. Demiyelinizan polinöropati nedeniyle periferik sinir iletileri 

bozulmuştur. Kranyal MRG‟da supratentoryal ak maddede belirgin sinyal değişikliği ile 

birlikte serebral ve serebellar atrofi görülür.   

      Tay‟s sendromu (trikotiyodistrofi) DNA tamir defektine bağlı OR bir hastalıktır. Yüksek 

sülfürlü matriks proteinleri sentezinin bozulması nedeniyle sülfürden yoksun kırılgan saçlarla 

karakterizedir. Ayrıca konjenital iktiozis, motor ve mental gelişme geriliği, mikrosefali ve 

erken yaşlanmış yüz görüntüsü vardır. Sekonder immün yetmezliğe bağlı sık infeksiyonlar 

görülür. Kranyal MRG‟da difüz hipomiyelinizasyon dikkati çeker. Yüksek sülfürlü matriks 

proteinlerinin akson gelişimi, akson ve oligodendrositlerin etkileşiminde tamamlayıcı bir rol 

oynadığı gösterilmiştir.  

      Salla hastalığı, psikomotor gelişme geriliği, hafif dismorfik yüz özelliği, hipotoni ve ataksi 

ile karakterize OR nörodejeneratif bir hastalıktır. Klinik bulgular genellikle yaşamın ilk 

yılında ortaya çıkar. Finlandiyalılar arasında sık rastlanır. N-asetilnöroaminik asit olan sialik 

asitin lizozomal membrandan taşınması bozulduğundan fibroblastlarda birikir ve idrarda 

yüksek miktarda bulunur.  

      İnfantil GM1 gangliosidoz, GM2 gangliosidoz ve infantil nöronal seroid lipofuskinozis 

daha önceden gri madde hastalıkları olarak sınıflanmış iken, son çalışmalarda bu hastalıklarda 
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ak maddenin sadece wallerian dejenerasyona bağlı etkilenmediği, disfonksiyonel nöronlar ile 

oligodendrositlerin etkileşiminin bozulmasına bağlı olarak hipomiyelinizasyon ve 

demiyelinizasyon defektinin de olduğu gösterilmiştir. Özellikle, MRG ile serebral ak 

maddede miyelin azlığı görülen infantil tip GM1 gangliosidoziste    nöropatolojik olarak 

kanıtlanmış ve iyi bilinen miyelinizasyon azlığı miyelin gelişimde primer bozukluğun 

olduğunu düşündürmektedir. İnfantil nöronal seroid lipofuskinozis de ciddi beyin atrofisinin 

yanında gecikmiş yada bozulmuş miyelinizasyon ve miyelin kaybına bağlı olarak progresif ak 

madde azalması görülür.  

      Bazal ganglia ve serebellar atrofi ile birlikte hipomiyelinizasyon (H-ABC) son zamanlarda 

tanımlanmış ekstrapiramidal hareket bozuklukları ile seyreden OR bir hipomiyelinizan 

hastalıktır.  

 

b- GecikmiĢ ya da bozulmuĢ miyelinizasyonla karakterize hastalıklar: 

      Bu grupta, miyelinizasyon işlemi sırasındaki bozukluğa bağlı olarak miyelinizasyon 

normal olarak tamamlanamaz ve düzensiz patternde bir miyelin oluşur. Ek olarak az veya çok 

miktarda hipomiyelinizasyon da genellikle bulunur. Kelime anlamı olarak bozulmuş, anormal 

miyelinizasyon anlamına gelen „dismiyelinizasyon‟ bu grup hastalıklar için kullanılabilir. 18q 

sendromu, serin sentez defekti ve propionemik asidemi gibi birçok tedavisiz 

aminoasidopatiler ve organik asidürilerde görülebilir. Galaktozemiler de düzensiz 

hipomiyelinizasyonla ilişkili olabilir.  

      18q sendromunda, haplo eksikliği sonucunda MBP gen ekspresyonu yoktur. Klinik olarak 

mental retardasyon, dismorfik özellikler, büyüme geriliği, nöbet, hipotoni ve nistagmus gibi 

nörolojik belirtilerle karakterizedir.  Ak madde tutulumu değişik derecelerde bir çok olguda 

gösterilmiştir.  

      Tedavisiz aminoasidopatiler ve organik asidürilerde birikmiş olan organik asidlerin 

AMPA/kainate reseptörlerinin uyarılmasıyla doğrudan ya da nöronal hasara yol açarak dolaylı 

yollarla oligodendrosit gelişimini bozdukları düşünülmektedir.   

 

c- Miyelin kılıfı yokluğu ile karakterize hastalıklar: 

      Bu grup hastalıklarda, miyelin membranının içeriği progresif olarak bozulmakta ve bu da 

miyelin instabilitesine ve yıkımına yol açmaktadır. Metakromatik lökodistrofi (MLD) ve X‟e 

bağlı adrenolökodistrofi (ALD) bu grup hastalıklardandır. Oligodendrosit ölümüne yol açarak 
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miyelinizasyonu bozan Krabbe hastalığında da miyelin kılıf yokluğu vardır. Ayrıca multiple 

skleroz ve akut dissemine ensefalomiyelit gibi sporadik inflamatuar hastalıklar da miyelin 

kaybı ile karakterizedir.  

      X‟e bağlı ALD, bir peroksizomal membran proteini olan ALD proteinini kodlayan gen 

(ABCD1 geni) mutasyonu sonucu gelişir. ALD proteini çok uzun zincirli yağ asitlerinin 

peroksizomal yerleşimi için gereklidir. Bu proteinin yokluğunda çok uzun zincirli yağ asitleri 

daha kısa zincirli formlarına metabolize edilemez ve kısa zincirlilerin yerine miyelin 

membranının bilaminar yapısına katılırlar. Çok uzun zincirli yağ asitlerini içeren miyelin 

membranı instabil hale gelir. Metabolik lökoensefalopatiler arasında inflamatuar yanıtın 

görüldüğü tek hastalıktır. Bu yanıtın nedeni net olarak bilinmese de inflamatuar hücrelerin 

lezyonun ikinci zonunda görülmesi, multiple sklerozda görülenden farklı olarak sekonder bir 

değişiklik olduğunu düşündürmektedir. Klinik olarak, serebral formu (çocukluk çağı, 

adolesan, erişkin), adrenomiyelonöropati ve tek başına Addison hastalığı formları vardır.  

Çocukluk çağı serebral formu genellikle 4-8 yaşları arasında hafif kognitif yıkımla başlar. 

Fokal nöbetlerle presente olabilir. Spastisite, pseudobulber bulgular, demans, görme ve işitme 

bıozuklukları zaman içinde eklenir. Adrenokortikal yetmezlik bulunur. Birkaç ay ya da birkaç 

yıl içinde ölümle sonuçlanır.  

      MLD, sulfatidlerin degradasyonunu sağlayan arilsülfataz A enzim eksikliği sonucu oluşan 

OR bir hastalıktır. Arilsülfataz A glikolipidlerden galaktoz-3-sulfat grubunu temizlemektedir 

ve eksikliğinde sulfatidlerde birikme ile birlikte serebrosidlerde azalma olmaktadır. Bozulmuş 

miyelin içeriği miyelin instabilazisyonu ile demiyelinizasyona neden olmaktadır. Ayrıca, 

sulfatidlerin birikimi ve lizozom dejenerasyonu ile salınan toksik maddeler oligodendrosit 

disfonksiyonu ve ölümüne yol açmaktadır. Geç infantil, jüvenil ve erişkin tipleri 

bilinmektedir. En sık görülen formu olan geç infantil MLD yaşamın ilk yılından sonra 

başlayan yürüyüş bozukluğu, ataksi, hipotoni ve periferik nöropati ile karakterizedir. 

Spastisite, bulber ve pseudobulber bulgular ve mental yıkım ilerleyen dönemlerde gelişir. 

      Krabbe hastalığı (globoid hücre lökodistrofisi), galaktozid-β-galaktosidaz enzim eksikliği 

sonucu gelişen OR bir hastalıktır. Bu enzim serebrozidleri galaktoz ve seramid olarak degrade 

etmektedir. Serebrosizlerin hemen hemen hepsi oligodendrositlerde bulunmaktadır.  

„Psychosine‟ adı verilen deasetile serebrozid formu olgodendrositlerde birkerek hücre 

ölümüne ve miyelin kılıfı kaybına yol açar. Serebrozidlerin fagositlerde birkimi bu hücrelerin 

goloboid hücrelere dönüşümüne neden olur. Klasik erken başlangıçlı infantil form, yaşamın 6. 

ayından önce başlayan irritabilite ve ağlamalar ile başlar, zamanla rijidite ve tonik spazmlar 
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tabloya eklenir.  Periferik sinir ileti hızları ve beyin sapı uyandırılmış potansiyeller 

bozulmuştur. Geç infantil başlangıçlı formunda, 6 ay ile 3 yaş arasında gelişen ataksi, 

güçsüzlük, spastisite ve dizartri vardır. Jüvenil başlangıçlı formunda, 4-19 yaşları arasında 

optik atrofi, progresif spastik quadriparezi ve periferik nöropati vardır, hastaların yaklaşık 

yarısında mental fonksiyonlar korunmuştur. Erişkin başlangıçlı bir form da son zamanlarda 

tariflenmiştir.  

 

d- Miyelin bölünmesi ile giden hastalıklar:  

     Bu grupta miyelin kaybı olsun ya da olmasın miyelin içi vakuollerin oluşmasıyla birlikte 

miyelin bölünmesi vardır. Miyelin kaybı ile birlikte süngerimsi miyelin değişikleri metabolik 

hastalıklarda (Canavan hastalığı, mitokondriyal bozukluklar), birçok aminoasidopatilerde, 

B12 vitamini eksikliğinde, birçok intoksikasyonda (heksoklorofen, cuprizone, triethyltin) 

görülebilir. Miyelin kaybı olmadan vakuollü miyelin bozukluğu „megalensefalik 

lökoensefalopati ile birlikte subkortikal kistler‟ de (MLC) vardır.  

     Canavan hastalığı aspartoaçilaz enzim eksikliği sonucu oluşan OR bir hastalıktır. Klinik 

olarak yaşamın 3. ayında farkedilen psikomotor gelişme geriliği, 1 yaş itibariyle de 

makrosefali dikkati çeker. Nöbetler ve optik atrofi 2 yaşında tabloya eklenir. Çoğu hasta ilk 

10 yıl içinde kaybedilir. İdrada N-asetilaspartat görülmesiyle tanı konur. Patogenezi tam 

olarak anlaşılmamış olsada, ak maddede aspartoaçilaz ve prekürsörü olan N-

asetilaspartilglutamat birikiminin miyelin içi ödem, vakuolizasyon ve oligodendrosit 

ölümünden sorumlu olduğu düşünülmektedir.  

    Mitokondriyal hastalıklar, mitokondriyal oksidatif fosforilasyon sisteminin bozukluğu 

sonucu oluşan heterojen bir grup hastalıklardır. Klinik özellikleri değişkenlik gösterir. 

Hastaların çoğunda bazal ganglia ve beyin sapı tutulumu gösterilmiştir. Piruvat dehidrogenaz 

eksikliğinde olduğu gibi respiratuar solunum zincirinde defekt olan bazı olgularda difüz ak 

madde bozukluğu gösterilmiştir.  

       MLC, bir membran proteinini kodladığı farz edilen MLC1 gen mutasyonu sonucu gelişen 

OR bir hastalıktır. Yaşamın ilk yıllarında görülen makrosefali, piramidal bulgular ve ataksi ile 

birlikte motor fonksiyonlarda yavaş progresif bir bozulma vardır. Mental fonksiyonlar görece 

korunmuştur. Çoğu hastada antiepileptik tedaviye iyi cevap veren nöbetler görülür.  
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e- Aksonal hasara bağlı geliĢmiĢ miyelin bozukluğu olan hastalıklar: 

   İnfantil başlangıçlı nöronal nörodejeneratif hastalıklardan özellikle GM1 ve GM2 

gangliosidoz ve infantil nöronal lipofuskinoziste miyelinizasyonun hipomiyelinizasyona 

neden olacak şekilde bozulduğundan bahsedilmişti. Fakat kranyal görüntülemelerdeki ak 

madde sinyal değişiklikleri hipomiyelinizasyonda görülenden daha şiddetlidir ve patolojik 

değişiklikler hipomiyelinizasyonda fazlası olduğunu göstermektedir. Ayrıca, dev aksonal 

nöropati, „çocukluk çağı ataksisi artı santral hipomiyelinizasyon/beyaz madde kaybolması‟ 

(CACH/VWM) gibi primer olarak akson hasarı olduğu düşünülen ve ak madde değişiklikleri 

ile giden hastalıklar vardır. Ayrıca, multiple skleroz başta olmak üzere inflamatuar 

hastalıklarda da, lezyonlar ve normal görünümlü ak maddede erken dönemde aksonal hasar 

olduğuna dair kanıtlar artmaktadır.  

      Dev aksonal nöropati, gigaksonin adı verilen proteini kodlayan gen bozukluğu ile ortaya 

çıkan OR bir hastalıktır. Kronik polinöropati ile birlikte SSS‟de gliosis ve miktarca artmış ve 

dezorganize nörofilamanlar içeren aksonlar vardır. MRG‟ de belirgin ak madde değişiklikleri 

görülebilir.  

     CACH/VWM ökaryotik translasyon inisiyasyon faktörünü (eIF2B) kodlayan gen 

mutasyonuna bağlı gelişen son zamanlarda tariflenmiş OR bir hastalıktır. Klinik olarak, 

başlangıçta normal yada hafif geri kalmış psikomotor gelişme geriliği varken, hastalar 

zamanla minör infeksiyonlar yada kafa travmalarının tetikleyebileceği hızlı bozulma 

ataklarıyla birlikte olan kronik progresif bir seyir gösterirler. Serebellar ataksi ve spastisite 

ana nörolojik semptomlardır. Optik atrofi ve nöbet görülebilir. Mental fonksiyonlar görece 

korunmuştur. Patolojik bozukluk primer olarak aksonlardadır. Anormal stres reaksiyonunun, 

denatüre proteinlerin oligodendrositlerde birikirek hipomiyelinizasyon, miyelin kaybı ve 

kistik dejenerasyona neden olduğu düşünülmektedir.  
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 Tablo 1. Miyelinazyon mekanizmalarına göre ak madde hastalıklarının sınıflandırılması 

Hipomiyelinizasyon GecikmiĢ/bozulmuĢ 

miyelin 

(dismiyelinizan) 

Miyelin 

kılıf 

yokluğu 

Miyelin bölünmesi Aksonal hasar 

Primer 

miyelin 

yapısı 

bozuk 

Nöron 

astrosit 

yapısı bozuk 

 

 

 

-18q sendromu 

-Aminoasidopati 

-Organik asidüri 

-Galaktozemi 

 

 

 

 

-MLD 

-X ALD 

-Krabbe 

hastalığı 

-Multiple 

skleroz 

-ADEM 

Miyelin  

kaybı var 

Miyelin 

kaybı yok 

 

 

 

 

-Dev aksonal 

nöropati 

-CACH/VWM 

-GM1 

gangliosidoz 

-GM2 

gangliosidoz 

-İnfantil seroid 

lipofuskinoz 

-Multiple skleroz 

-PMH -Cockayne 

sendromu 

-Tay 

sendromu 

-Salla 

sendromu 

-H-ABC 

-GM1 

gangliosidoz 

-GM2 

gangliosidoz 

-İnfantil 

seroid 

lipofuskinoz 

-Canavan 

-Mitokondriyal 

hastalık 

-Aminoasidopati 

-B12 eksikliği 

-İntoksikasyon 

-MLC 

 

       

 

    II.3. Hipomiyelinizan hastalıklarda MRG bulguları: 

     Normal, miyelinli ak madde yapılarının T1 ve T2‟si gri madde yapılarından daha kısadır. 

Bu yüzden, miyelinli ak madde yapıları T1 ağırlıklı (T1W) görüntülerde gri madde 

yapılarından daha yüksek ve T2 ağırlıklı (T2W) görüntülerde daha düşük bir sinyal verir 

(şekil 7, D ve H). Miyelinsiz ak madde yapılarının T1 ve T2‟leri gri madde yapılarından daha 

uzundur. Sonuç olarak, aradaki fark ters dönmüştür: miyelinsiz ak madde yapıları T1W 

görüntülerde gri madde yapılarından daha düşük ve T2W görüntülerde daha yüksek bir sinyal 

verir (Şekil 7-A ve E). Miyelin birikimi ve ilgili biyokimyasal ve yapısal değişikliklerle 

birlikte, T1 kısalığı T2 kısalığından daha erken ve daha bariz gerçekleşir (Şekil 7-B, C, F, ve 

G). Sonuç olarak, küçük bir miktarda miyelinin birikimiyle, ak madde yapısı T1W 

görüntülerde gri maddeye kıyasla kısa bir sürede izointens veya hiperintens olur, oysa o 
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yapının sinyali T2W görüntülerde halen daha yüksektir (Şekil 7- B, C, F, ve G). Ak madde 

T2W görüntülerde ancak daha ileri miyelinizasyon evrelerinde koyulaşır (Şekil 7- D ve H). 

Beyin miyelinizasyon süreci çoğu ilk 1 yıl içerisinde olmak üzere 2 yaşında tamamlanır ve 

sabit bir plan izler. Ardışık olarak miyelinize olacak yapıların kesin bir sırası ve kesin bir 

zaman çerçevesi vardır. Beyin sapı, serebellar vermis, talamus ve bazal ganglianın bir 

bölümü, hipokampus ve perisantral korteks preterm dönemde,  kapsula interna arka bacağı, 

korona radiata santral bölümü term döneminde  ve korpus kallosum doğumdan sonraki ilk 

birkaç ayda miyelinize olur (33,34,35,36). 

      Gecikmiş miyelinizasyon herhangi bir nedenle gelişme geriliği olan tüm çocuklarda 

görülen nonspesifik bir durum iken kalıcı hipomiyelinizasyon spesifik hastalık gruplarının 

belirtecidir.     Gecikmiş miyelinasyon ile kalıcı hipomiyelinasyon arasındaki ayrım, uzun bir 

arayla çekilmiş iki MRG ile yapılabilir. Normal miyelinasyon çoğunlukla ilk 2 yaşta meydana 

gelir. İlk 1 yaş içinde, normal bebeklerde çok az miyelin olması nedeniyle kalıcı 

hipomiyelinasyon teşhisi koymak mümkün değildir. Bu nedenle kalıcı hipomiyelinasyon 1 

yaşın üzerindeki çocuklarda 6 ay aralıkla çekilmiş 2 MRG‟de değişmemiş bir 

hipomiyelinazyon paterni görülmesiyle tanımlanabilir. Eğer 2 yaşın üzerindeki bir çocukta 

MRG‟de ağır miyelinasyon eksikliği görüldüyse, çocuğun bir daha miyelin kazanma 

olasılığının çok düşük ve dolayısı ile kalıcı hipomiyelinasyon gelişme olasılığı çok yüksektir.  

      Gecikmiş miyelinizasyon ve kalıcı hipomiyelinizasyonun ilk göstergesi serebral ak 

maddenin sinyal davranışlarında bulunur. T1W görüntülerde serebral ak madde sinyali biriken 

miyelin miktarına bağlıdır. Eğer çok az miyelin varsa veya hiç yoksa T1W görüntülerde 

serebral ak madde sinyali gri madde yapılarınınkinden daha düşüktür (Şekil 8-E). Bir miktar 

miyelin olduğunda, ak madde gri madde yapılarıyla izointens gözükür (Şekil 8-F). Daha fazla 

miyelin olduğunda ise, ak madde sinyali T1W görüntülerde gri madde yapılarından daha 

yüksek olur (Şekil 8- G ve H). Bütün durumlarda, serebral ak madde orta derecede yüksek bir 

T2W görüntü sinyaline sahiptir (Şekil 8- A–D). Sonuç olarak, hipomiyelinizasyon ve 

gecikmiş miyelinizasyonda T1W görüntüler daha çok miyelini düşündürecek şekilde T2W 

görüntülerden genellikle daha iyi görünür. Hipomiyelinizasyonun ikinci bir göstergesi, fokal 

lezyonlar olmaksızın T2 sinyal anormalliklerinin yaygın olmasıdır (Şekil 8). 

Hipomiyelinasyonun arka planında lezyonların olması da mümkündür, ancak 

hipomiyelinizasyon başlı başına yaygın bir süreçtir. Hipomiyelinizasyonun üçüncü bir 

göstergesi, MRG‟nin gerçekte küçük bir çocuğun normal MRG‟sine benzeyebilmesidir (32).  
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ġekil 7.) Normal miyelinizasyonun yaĢa göre değiĢen MRG görüntüsü. Term doğumda 

(A, E) ve 5 aylık (B, F), 1 yaşında (C, G) ve 5 yaşında (D, H) normal T2 ağırlıklı (A–D) ve 

T1 ağırlıklı (E–H) görüntüleme.Miyelin birikimi T2 ağırlıklı görüntülerde düşük ve T1 

ağırlıklı görüntülerde yüksek sinyal ile temsil edilir. Miyelinasyonun T1 ağırlıklı görüntülerde 

T2 ağırlıklı görüntülerden daha ileri düzeyde olduğu görülmektedir.  

 

 

 

 

 



19 

 

 

ġekil 8.) Miyelin hastalıklarının yaĢa göre değiĢen MRG görüntüsü. A, E: Normal bir 

yenidoğandan daha az miyelini olan tanısı bilinmeyen 7 yaşında hasta. Serebral ak madde T1 

ağırlıklı görüntülerde düşük bir sinyal intansitesine sahiptir (E). B, F: PMH tanılı 6 yaşında 

hasta. Miyelini biraz daha fazladır. T1 ağırlıklı görüntülerde korteksle serebral ak madde 

izointens görünümdedir (F). C, G: PMH tanılı 11 yaşında hasta. Miyelini daha fazladır. Geniş 

serebral ak madde alanlarında T1 ağırlıklı görüntülerde korteksten daha yüksek bir sinyal 

intansitesi izlenmektedir (G). D,H: 18q sendromlu 4 yaşındaki hasta. Miyelin yine daha 

fazladır. T1 ağırlıklı görüntülerde bütün serebral ak maddede korteksten daha yüksek bir 

sinyal intansitesi izlenirken (H), T2 ağırlıklı görüntülerde (D) serebral ak maddenin bir 

kısmında sinyal intansitesi korteksten biraz daha yüksektir. 
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II.4.PMH  

II.4.a.Klinik Özellikler 

PMH, çocukluk çağının nadir görülen hipomiyelinizan bir hastalığıdır. PMH, ilk kez 1885 

yılında tanımlanmış olup, bu dönemden beri patofizyolojisi ve genetiğine yönelik birçok 

çalışma yapılmıştır. İlk kez 1985 yılında Xq22.2 kromozumunda yer alan PLP1 geninde 

defekt gösterilmiştir (1,4). PLP1 geni, santral sinir sisteminin ana proteini olan proteolipid 

proteinini kodlamaktadır. En sık görülen mutasyon duplikasyondur (1,3,4,5,6,7). Bunu 

sırasıyla nokta mutasyon, insersiyon ve delesyonlar izlemektedir. Özellikle missense 

mutasyon ve duplikasyonu olanlarda hastalık daha şiddetli seyretmektedir. PLP1 geninde 

delesyonu olanlar ise daha hafif kliniğe sahiptirler (4,5,7). PLP mutasyonları uygun miyelin 

oluşumunda azalmayla sonuçlanmaktadır. 

X‟e bağlı resesif geçiş gösteren bir lökodistrofi olarak bilinmesine rağmen son yıllarda 

PMH kliniği taşıyan fakat X geçişli karakter göstermeyen ve PLP1 geninde mutasyon 

saptanamayan olgular tanımlanmıştır. Otozomal resif geçişli (OR) bu formda “gap junction 

protein‟‟ mutasyonu (GJA12 geni 1q41-42 kromozomu) gösterilmiştir (2).  

     Gerek X‟e bağlı geçiş gösteren formları, gerekse otozomal resesif formlarında fenotipik 

özellikler, nörogörüntüleme ve nöropatolojik bulgular açısından PMH hastaları birbirinden 

ayırt edilememektedir. 

      PMH tablosunda başlıca nistagmus, motor gelişim geriliği, ataksi ve progresif spastisite 

yer almaktadır (3,4,5). Daha önceleri PMH‟nin klasik, konnatal ve transizyonal fenotipleri 

tanımlanmıştır (3,17). Klasik tip genellikle yaşamın ilk yılında başlar. Yenidoğanda ya da 

erken bebeklik döneminde istemsiz göz hareketleri yada nistagmus görülmektedir. Ayrıca bu 

infantlarda başını tutmada güçlük ve başta titübasyon ya da tremor dikkati çeker. Bazı 

çocuklarda laringeal abduktor paralizisi yada laringomalaziye bağlı olarak stridor görülür. 

Psikomotor gelişimde durma ile koreoatetoik hareketler, hiperkinezi ve distoni gibi 

ekstrapiramidal bulgular  genellikle 3. ayda tabloya eklenir. Hastalık yavaş progresif bir seyre 

sahiptir. Yıllar içinde nistagmus kaybolurken, ataksi, spastisite ve kognitif bozukluk 

eklenmektedir . Optik atrofi sıktır ve çocukluk çağındaki çoğu hastada görme bozukluğu 

vardır. Bu hastalarda pupiller ışık refleksinin korunmuş olması, miyelinin tam yokluğunda 

bile optik sinir aksonlarının ışık uyaranını iletebilecek düzeyde korunduğunu 

düşündürmektedir (3).  Genel olarak, motor dizabilite, psikoentellektüel gelişime göre daha 
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fazla etkilenmektedir (4). Çoğu hasta hiç yürüyemez. Nadiren epileptik nöbet görülebilir. Geç 

ergenlik ya da erken erişkin döneminde hastalar kaybedilir. 

      Bu tabloya göre nadir görülen ancak daha ağır seyirli olan klinik tablo konnatal form 

olarak tanımlanmıştır. Konnatal formda, yenidoğan yada erken bebeklik döneminde bulgular 

görülmeye başlar. Yenidoğan dönemi hipotoni, beslenme problemleri, ilkel reflekslerin 

yokluğu ve bazen de stridor ile karakterizedir. Nistagmus ve ekstrapiramidal bulgular daha 

erken başlar, zaman içinde tabloya epileptik nöbetler, spastisite, serebellar ataksi ve optik 

atrofi eklenir. Başta tremor sıklıkla vardır. Doğumdan itibaren psikomotor gelişimde durma 

vardır. Erken çocukluk döneminde ölümle sonuçlanan hızlı progresyon ile karakterizedir 

(29,31).  

        Transizyonel form yenidoğan ya da erken bebeklik döneminde başlamasıyla konnatal 

forma benzerlik göstermekte ise de daha yavaş bir progresyona sahiptir.  

        Bu üç form arasında ayırım yapmak zordur.  Progresyon hızı, başlangıç yaşına göre bu 

alt tiplerin ayırımında daha değerli bilgi vermektedir. 

      II.4.b. Nöropatolojik bulgular 

       PMH‟da santral sinir sisteminde özellikle lateral periventriküler bölgeler olmak üzere 

serebral hemisferlerde, beyin sapında ve serebellumda difüz atrofi görülür (3,4,5,17). Beynin 

kesitsel incelemesinde ak maddenin hacminin azaldığı ve korpus kallosumun ince olduğu 

dikkati çeker. Mikroskopik incelemede SSS‟ nin tüm bölgelerinde miyelin yetersizdir. 

Patolojik bulgular alt tiplerde tutulum şiddetinin değişmesi dışında aynıdır (3,4,17). 

       Konnatal formda, tüm beyinde spinal kordda miyelinin tam yokluğu ya da ciddi derecede 

azlığı vardır (4).  Var olan miyelin genellikle spinal kordda yada beynin derin yapılarındadır 

[diensefalon (globus pallidus, korpus kallosum arka bacağı, talamus) beyin sapı (pons ve 

mezensefalonun tegmentumu, mezensefalik piramidal tarktuslar) ve serebellumun santrali]. 

Perivasküler adacıklardaki miyelin genellikle korunmuştur. Bazen özellikle presantral ve 

santral girus olmak üzere subkortikal ak madde miyelin adacıkları ihtiva eder. Aktif 

demiyelinizasyon bulgusu yoktur.  Oligodendrositler sayıca azalmışlardır ya da hiç bulunmaz. 

Aksonlar görece korunmuştur (23). Tamamen demiyelinize alanlarda bir miktar aksonal 

hasarlanma görülebilir.  Konkominan gliosisin derecesi değişkenlik gösterir. Gri maddede de 

etkilenme görülebilir. Korteks miyelini neredeyse ya da tamamen yoktur fakat normal yapısal 

mimari korunmuştur. Serebellar kortekste Purkinje hücreleri ve granuler hücrelerin kaybı 

dikkati çeker (17). Miyelin ayrıca optik sinir ve optik kiazmalarda yetersizdir (4).   
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      Klasik formda miyelin eksikliği daha azdır. Görece korunmuş miyelin adacıklarının 

yanında  miyelinin olmadığı alanlar ak maddeye yamalı bir görünüm (tigroid) verir. Miyelin 

adacıkları çoğu küçük damarları çevrelemektedir. Korunmuş miyelin adacıklardaki miyelin 

kılıfı bir kaç miyelin lamellasından oluşan normalden ince bir yapıya sahiptir. 

Oligodendrositler özellikle miyelinin olmadığı alanlarda sayıca azalmıştır. Tüm santral sinir 

sisteminde etkilenme olmasına rağmen spinal kord, beyin sapı, serebellum, diensefalik yapılar 

ve subkortikal ak madde diğer bölgelere göre miyelinin korunduğu alanlar olarak söylenebilir.   

Birlikte görülen  gliozisin derecesi değişkenlik gösterir. Gri maddede de etkilenme görülebilir. 

Miyelin kılıfları azalmış ya da hiç yoktur fakat normal yapısal mimari korunmuştur. 

Serebellar kortekste Purkinje hücreleri ve granuler hücrelerin kaybı görülebilir (3,4,17).  

      Spinal kökler ve optik sinir haricindeki kranyal sinirleri içeren periferik sinir sisteminde 

miyelin yaşa göre normal miktarda bulunmaktadır. Ancak bazı hastalarda periferik sinirlerde 

etkilenme olabilmekte ve miyelin yokluğu yada azalmasına rastlanabilmektedir(3).  

      Elektron mikroskopisinde sayıca azalmış oligıdendrositlerin fazlaca sitoplazmik cisimler 

içerdiği ve endoplazmik retikulumun gelişiminin kötü olduğu görülmektedir. Hayvan 

modellerinde gösterildiği gibi, apopitozisi düşündürecek şekilde nukleer kromatinde katlanma 

elektron mikroskopisinde dikkati çeken bir diğer bulgudur.  

     II.4.c. Kimyasal Patoloji 

      Pelizaeus-Merzbacher hastalarının santral sinir siteminde geriya kalan miyelin yapısı 

incelendiğinde lipid miktarının görece artmış protein miktarına zıt olarak belirgin azaldığı 

görülür. Serebrozid ve sulfatidler miktar olarak azalmıştır. Geri kalan glikolipidler yüksek 

miktarda glukoz ve düşük miktarda galaktoz ihtiva etmektedir. Miyelin gangliozid ve 

kolesterol içeriği normale yakındır. Ethanolamin fosfogliseridler ve plazmalojenler 

azalmışken, sifingomiyelin, kolin, fosfogliseridler ve inositol fosfogliseridler artmıştır. 

Protein analizinde proteolipid proteininin yokluğu, miyelin bazik proteininin azaldığı görülür.  

      Ak maddenin tümüyle kimyasal yapısı geride kalan miyelin miktarına bağlıdır. Su miktarı 

anormal derecede yükselmiştir. Miyelin lipidleri ya hiç yoktur ya da belirgin azalmışlardır. Ya 

hiç sulfatidler yoktur ya da çok az miktarda bulunur. Serebrozid, kolesterol ve fosfolipidlerde 

belirgin azalma dikkati çeker. Kolesterol:fosfolipid:serebrozid oranı miyelinizasyon öncesi 

beyinde bulunan orana benzerdir. Gangliozidler normal miktarlarda bulunur. Kolesterol 

esterleri hiç yoktur ya da çok az miktarda rastlanır. Ak maddenin protein içeriği de proteolipid 

proteininin yokluğu ve diğer miyelin proteinlerinin azalması nedeniyle   değişmiştir.  
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      Ak maddenin tersine gri maddenin kimyasal içeriği normale yakındır. Sulfatid ve 

serebrozidlerin konsantrasyonu azalmıştır ancak fosfolipidler, kolesterol ve gangliozidlerin 

konsantrasyonu normal ya da normale yakındır. 

       II.4.d. Görüntüleme Bulguları, Tanı  ve Tedavi: 

       Miyelinli yapılar T2 ağırlıklı incelemelerde düşük, T1 ağırlıklı incelemelerde ise yüksek 

sinyal artışı göstermektedir. Miyelinsiz yapılar ise T2'de yüksek, T1'de düşük sinyale sahiptir. 

PMH'da santral sinir sistemi miyelin miktarının azlığı ya da yokluğu görülür (31,32).  

        Klasik PMH hastalarının Kranyal MRG‟ sinde miyelin beyin sapı, serebellar ak madde 

ve kapsula interna arka bacağının bazı bölümleri ile talamus ve globus pallidusta görece 

korunmuştur. Beyin sapında özellikle piramidal traktuslar miyelin kaybına uğrarlar. Bazı 

hastalarda ayrıca korona radiatanın periventriküler kısmı, subkortikal ak madde, presantral ve 

postral girus korteksleri ve optik radyasyonun periventriküler bölgelerinde miyelinin 

korunduğu görülmektedir.  Ak maddenin görünümünün normal miyelinsiz ak madde ile tam 

olarak örtüşmüyor olması yamalı (tigroid) patternde bir miktar miyelinin var olduğunu 

yansıtmaktadır (3,4). 

      Bazı konnatal PMH hastalarında miyelin hiç yoktur. T2 ağırlıklı incelemelerde miyelinsiz 

ak madde yapılarında sinyal artışı görülürken, aynı yapılar T1 ağırlıkla incelemelerde düşük 

sinyale sahiptirler. 

      Ek olarak, serebral kortekste belirgin atrofi, ventriküler sistemde hafif genişleme ve 

korpus kallosumda incelme dikkati çeker.  Beyin sapı ve serebellumda atrofi dikkat çekici 

olabilir (3). 

     Ak maddedeki değişikliklerin şiddeti ve yayılımına bağlı olarak bu MRG değişikliklerini 

üç alt tipe bölünmesi de önerilmiştir: Tip I‟de diffüz hemisferik ve kortikospinal tutulum, Tip 

II‟de beyin sapı lezyonu olmadan diffüz hemisferik tutulum, Tip III‟te ise hemisferlerde 

yamalı tutulum tarif edilmiştir (38). 

      Uyandırılmış potansiyeller değişken anormallikler gösterebilir (3).  

      EEG PMH ile ilişkili nöbetlerin tanısında yardımcıdır (3).  

      BOS‟ta rutin incelemeler normaldir (3). 

     Hastalığın kesin tanısında ve taşıyıcıların belirlenmesinde moleküler genetik incelemelerin 

yapılması şarttır. 

     Spesifik bir tedavisi olmayıp semptomatik ve destekleyici yöntemler uygulanmaktadır.  
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ġekil 9.) Klasik PMH . T1 ağırlıklı incelemelerde santral alanlarda miyelin varlığı 

görülmektedir. T2 ağırlıklı incelemelerde ise serebellum ve beyin sapında bir miktar miyelin 

dikkati çekmektedir. Miyelin varlığının patterni doğumdan sonra miyelinizasyonun durması 

ile uyumlu görülmektetir. Hafif serebral atrofi vardır.  
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ġekil 10.) Klasik PMH. T1 ağırlıklı incelemelerde santral ak maddede bir miktar miyelin 

görülürken, T2 ağırlıklı incelemeler ak maddenin tamamiyle hiperintens olduğu dikkati 

çekmektedir. Beyin sapı ve serebellar ak madde normalden daha az fakat serebral ak maddeye 

göre daha çok miyelin içermektedir 

. 
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      II.5. PLP1 ve GJA12 mutasyonlarının patofizyolojisi  

      PMH‟da en sık görülen mutasyon PLP1 geninde duplikasyondur. Bunu sırasıyla nokta 

mutasyon, insersiyon ve delesyonlar izlemektedir (1,3,4,5,6,7). PLP mutasyonları uygun 

miyelin oluşumunda azalmayla sonuçlanmaktadır. Bu bakımdan PMH diğer 

lökodistrofilerden ayrılmaktadır (3,4,14,39,40) . 

Tam mutasyonlar gen ürününün normal biyolojik fonksiyonlarını yorumlamada en fazla 

bilgi veren mutasyonlardır. SSS miyelin yapısında yüksek miktarda bulunmasına rağmen, 

PLP1 ve DM20 proteinlerinin tam yokluğu hem farelerde hem insanlarda daha hafif bir 

fenotipe neden olmaktadır (3,5,42). PLP ekspresyonu olmayan farelerin yaşamlarının 15. 

ayına kadar normal gelişimlerini tamamladıkları ancak bu aydan sonra progresif ekstremite 

zaafının gelişmeye başladığı görülmüştür. Erken miyelinizasyon bu farelerde normal olarak 

sürdürülmekte ve miyelin yapısal olarak diğer farelerden az miktarda fark göstermektedir. 

Ancak bu farelerde geç dönemde aksonal şişme ve dejenerasyonun olduğu gösterilmiştir. Bu 

durum, miyelinizasyon tamamlandıktan sonra, oligodendrosit ve akson arasındaki 

interaksiyonun sağlanması da dahil olmak üzere oligodendrosit fonksiyonlarının devamı için 

PLP ve DM20 proteinlerinin gerekliliğini kanıtlamaktadır (14,16,17,18,20,23,42).  

PMH hastalarında %20 oranında görülen diğer bir genetik bozukluk PLP1 genindeki 

nokta mutasyonlardır (4,43). Nokta mutasyonu olan hastaların çoğu tam mutasyonu olanlara 

göre daha ağır kliniğe sahiptir. Bu durum hipomiyelinizasyonun fonksiyonel proteinin 

yokluğundan çok,  mutant proteinin sitotoksik etkisine bağlı olduğunu düşündürmektedir.  

Hayvan modelleri incelendiğinde, PLP1 sentezlemeyen farelerde oligodendrositlerin 

farklılaşması normal olarak devam etmekte ve kompakt miyelin oluşabilmektedir. Nokta 

mutasyonu olan farelerde ise oligodendrositler maturasyonunu tamamlamakta ancak protein 

ekspresyonu başladıktan hemen sonra apoptozise uğramaktadırlar. Hücresel düzeyde 

bakıldığında bu apapitozisten sekretuar yolun erken bir dönemindeki bir defekt sorumlu 

tutulabilir. Mutant protein endoplazmik retikulumda birikmekte ve hedef organı olan 

sitoplazmik membrana ulaşamamaktadır. PLP1 proteinin birikimi, endoplazmik retikulumda 

yanlış katlanmış protein cevabını uyarmakta ve oligodendrositin apopitozisine neden 

olmaktadır (14,16,17,18,20,23,44).  

PMH‟ya neden olan en sık mutasyon genomik duplikasyondur (%60-70). Xq22.2 

duplikasyonu, PLP1 geninin fazladan kopyasını oluşturarak, PLP1/DM20 proteinlerinin fazla 

eksprese edilmesine neden olur (41). PLP1 duplikasyonuna sahip transjenik farelerde, spontan 
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nokta mutasyonu olan farelerdekine benzer olarak oligodendrositlerin gelişimlerinin son 

evrelerinde apopitozise uğradığı ve miyelinizasyonun  prematur evrede durduğu gösterilmiştir 

(28). Ancak bu iki gen defektinin altında yatan hastalık mekanizmaları aynı değildir. Nokta 

mutasyonlarda olduğundan farklı olarak, duplikasyon defektinde endoplazmik retikulumda 

yanlış katlanmış protein cevabı yoktur ve proteinin sitoplamik membrana taşınması 

normaldir. Hayvan çalışmalarında normal yapıda ancak fazla miktarda yapılmış olan PLP 

proteininin lizozomlarda biriktiği gösterilmiştir. PLP proteini „miyelin sandalı‟ adı verilen 

kolesterol ve galaktozilseramidden zengin bir membran kompartmanıyla birleşmekte ve bu 

yapıyla miyeline taşınmaktadır. Ekspresyonu arttığında ise, kolesterol sekestrasyonlarıyla 

birlikte lizozomlarda biriktiği gösterilmiştir. Bu agregatların, miyelinizasyonun normal olarak 

gerçekleşmesi için gerekli olan miyelin sandal trafiğini bozduğu düşünülmektedir 

(14,16,17,18,20,23,42).  

Gap junction proteinleri birçok dokuda eksprese edilen ve hücreler arası iletişimi sağlayan 

dört sarmallı transmembran proteinlerdir. GJA12 geni 439 aminoasit uzunluğunda olan ve 

connexin 46.6 yada connexin 47 olarak da adlandırılan gap junction proteinini kodlamaktadır 

(46). GJA12 oligodendrositlerde çok miktarda eksprese edilmektedir (46,47). GJA12 

proteininin olmadığı farelerin fenotipik olarak normal olduğunun gösterilmesi, mutant GJA12 

proteininin oligodendrositler üzerinde toksik etki gösterdiğini düşündürmektedir (48). 

Mutasyona uğramış GJA12 proteinlerinin plazma membranına katılmak yerine endoplazmik 

retikulumda toplandığı gösterilmiştir, fakat miyelinizasyon üzerindeki patofizyolojik 

mekanizma halen bilinmemektedir (48-52).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

 

 

 

ġekil 11.) Pelizaeus-Merzbacher hastalığına neden olan üç farklı mutasyonel 

mekanizmanın şematik gösterilmesi: a) Missens mutasyonunda yanlış katlanmış 

proteinlerin elimine edilememesi nedeniyle mutant proteinlerin endoplazmik retikulumda 

birikmesi. Yanlış katlanmış proteinlerin birikimi oligodendrositlerin apopitozuna neden 

oluyor olabilir. b) Genomik duplikasyona bağlı olarak fazlaca eksprese edilmiş 

proteinlerin endozom/lizozomlarda birikimi. Bu proteinler zaman içinde deterjanda 

çözünmez hale gelir ve sifingolipidler gibi diğer miyelin sandal komponentleriyle biraraya 

gelemeyerek miyelin sandal trafiğinin bozulmasına neden olur. c) Delesyon mutasyonuna 

bağlı protein sentezinin hiç olmaması PLP1 içermeyen miyelin yapımına neden olur. 

Böyle bir miyelin kılıfı fiziksel olarak frajildir ve demiyelinizasyona zemin hazırlar. 

Ayrıca, PLP1‟in yokluğu muhtemelen miyelin ve akson interaksiyonunu bozarak aksonal 

degradasyonuna da yol açmaktadır.  
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III- GEREÇ VE YÖNTEM:  

     III. 1. Olgular  

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Çocuk Nörolojisi 

Biriminde 1995–2011 yılları arasında izlenmekte olan ve mutasyonu gösterilmiş 20 hasta 

çalışmaya dahil edildi.  Tüm hastalarda anamnez (anne baba akrabalığı, derecesi, gestasyonel 

ve perinatal problemler, geçirilen hastalıklar, gelişim öyküsü) ve soygeçmiş ayrıntılı olarak 

sorgulandı. Hastalık seyrinde sistemik ve nörolojik muayene en az üç kez prospektif olarak 

yapıldı. Tüm hastaların soyağacı çizilerek akrabalarda başlıca mental gerilik, motor gerilik ve 

nistagmus olmak üzere tüm nörolojik semptomatoloji soruşturuldu.  

Hasta ve ailelerinin genetik araştırması Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve 

Genetik Bölümü tarafından gerçekleştirildi. Tüm hastalarda genetik patoloji saptanmış olma 

koşulu kabul edildi.  

Çalışmaya klinik, moleküler genetik ve konvansiyonel beyin MRG ile kesin PMH tanısı 

alan, PMH dışında herhangi bir konjenital, metabolik, gelişimsel ve kronik beyin hastalığı 

olmayan ve bunların konvansiyonel beyin MRG ile teyiti yapılmış olan hastalar dahil edildi. 

Ayrıca tüm hastaların hayatta ve takip altında olma şartı arandı.  

III. 2. Yöntem 

Hastalara uygulanacak skalalarla ilgili bilgi verildi ve yazılı onay alındı. Her olguya önce 

nörolojik muayene yapıldı. Daha sonra FIM/weeFIM, Berg denge skalası, SARA ataksi 

skalası, EDSS, Ashworth skalası ve Global Değerlendrime Ölçeği uygulandı. Ayrıca 2005 

yılında bazı hastalara kliniğimizde uygulanmış olan Bohannon ayakta durma testi, Sandin ve 

Smith oturma testi, Klockgether ataksi skalası, McAlpin Motor ve Piramidal testleri 

progresyon derecesini saptamak amacıyla aynı hasta grubunda yeniden uygulandı.  

Fonksiyonel değerlendirme, 12 yaşın üstündeki hastalarda Fonksiyonel Bağımsızlık 

Ölçeği (FIM), 12 yaşın altındaki hastalarda çocuklar için düzenlenen Fonksiyonel 

Bağımsızlık Ölçeği (weeFIM) ile yapıldı. Fonksiyonel Bağmsızlık Ölçeği (FIM), günlük 

yaşam aktivitelerini gercekleştirmedeki fiziksel ve bilişsel yetersizlikleri, yardım ihtiyacını ve 

bakım yükünü ölçmektedir. Altı fonksiyon alanını değerlendiren (kendine bakım, sfinkter 

kontrolu, mobilite, hareket, iletişim ve sosyal bilişsellik) 18 maddeden oluşmaktadır. Bu 

maddeler motor-FIM (13 madde) ve bilişsel FIM (5 madde) olmak uzere iki kısımda 

incelenmektedir. Her madde yardım miktarını belirten 7-puanlı Likert skalasında 

değerlendirilir (1=tam yardım, 7=tam bağımsız) (Ek 1).  Maksimum alınabilecek en iyi skor 
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126, en kötü skor 18‟dir. Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeği‟nin erişkin ve çocuk hastalarda 

Türk populasyonuna adaptasyonu, geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları yapılmıştır (53-56). 

Fonksiyonel dengenin değerlendirmesinde 15 yaşın üstündeki hastalarda günlük yaşam 

aktivitelerinde sıklıkla kullanılan görevleri değerlendiren 14 maddeden oluşan Berg denge 

skalası ve 5-15 yaş arasındaki hastalarda bu skalanın çocuklar için modifiye edilmiş formu 

olan Pediyatrik denge skalası kullanıldı (Ek 2). Berg ve Pediyatrik denge skalası, 0 görevi 

yerine getirememe ve 4 görevi güvenli, bağımsızca yerine getirebilme anlamına gelen 0-4 

puan üzerinden skorlanır. En yüksek skor 56‟dır.  0-20 arası skorlar denge bozukluğunu, 21-

40 arası skorlar dengenin kabul edilebilir olduğunu, 41- 56 arası skorlar dengenin iyi 

olduğunu gostermektedir (57). Berg denge skalasının erişkin hastalarda Türk populasyonuna 

adaptasyonu, geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları yapılmıştır (58-60).  

SARA (Scale of assessment and rating of ataxia) skalası hastaların ataksi düzeylerinin 

değerlendirilmesi için kullanıldı. Bu skala yürüme, ayakta durma, oturma, konuşma, parmak 

yakalama, parmak burun testi, hızlı alternan hareketler ve diz topuk testinden oluşmak üzere 8 

madde içerir (Ek 3).  Hastaların alabileceği en iyi skor 0, en kötü skor 40 idi.  SARA ataksi 

skalasının birçok ataksi hastalığında diğer ataksi skalaları ile karşılaştırması yapılmış ve 

geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmıştır (61-64).   

Hastalara uygulanan bir diğer ölçek „Expanded Disability Status Scale‟ (EDSS) dir (Ek 4). 

1983 yılında bir başka miyelin hastalığı olan multiple sklerozun progresyonunu ölçmek için 

geliştirilmiştir (65). EDSS; 8 fonksiyonel sistemin (piramidal, serebellar, beyin sapı, duyu, 

mesane ve barsak, görme, mental ve diğer işlevler) derecelendirilmesi ile tanımlanan O 

(Normal) ile 10 ( Ölüm) arasındaki seviyelerden oluşur. 

Spastisite düzeylerini değerlendirmek amacıyla hastalara Ashworth skalası uygulandı (Ek 

5). Olgular sırtüstü pozisyonda yatarken, test edilen kas grubunun fonksiyonunun zıt yönünde 

pasif olarak yapılan harekette elin altında hissedilen dirence göre puan verildi. Olguların alt 

ve üst ekstremite spastisiteleri ayrı ayrı hesaplanarak, ortalama skor belirlendi (66,67).  

Bohannon‟a göre ayakta denge skalası ayakta durma performansının değerlendirilmesi için 

geliştirilmiş bir skaladır (68). Hiç ayakta duramamayı temsil eden 0 en kötü puan, 30 

saniyeden fazla ayaklar bitişik şekilde ayakta durmayı temsil eden 4 en iyi puan olmak üzere 

0 ile 4 arasında puanlar değişmektedir.  

Sandin ve Smith‟e göre oturma denge skalası oturma sırasındaki dengenin 

değerlendirilmesi için geliştirimiş bir skaladır (69). Statik bir pozisyonda oturamamayı temsil 

eden 0 en kötü puan, 15 saniyeden fazla fiziksel destek almadan oturmayı ve hafif itmelere 
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rağmen pozisyonunu koruyabilmeyi temsil eden 4 en iyi puan olmak üzere 0 ile 4 arasında 

puanlar değişmektedir. 

McAlpine motor ve piramidal skalası multiple sklerozun klinik takip ve tedavi cevabı 

değerlendirmesinde kullanılmış bir skaladır (70). Motor dizabilite, günlük işlerin bağımsız 

olarak yapılabildiği 1 puan ile yatağa bağımlılığın olduğu 6 puan arasında skorlanır. Piramidal 

bulgular ise derin tendon reflekslerinin normal olduğu 0 ile belirgin ekstansör cevapla birlikte 

orta yada ileri derece paraplejinin olduğu 4 puan arasında skorlanır.  

Klockgether Ataksi Skalası  ataksi (yürüme, ayakta durma, üst ekstremite, alt ekstremite) 

intansiyonel tremor, disdiadokinezi ve dizatri bulguları değerlendirilerek puanlanan bir 

skaladır (71). 0 hareketi yerine getirebilme ve 5 hareketi yapamama anlamına gelen 0-5 puan 

üzerinden skorlanır. En kötü skor 35‟tir.  

Global değerlendirme ölçeği (GDÖ)  hastaların genel durumlarını değerlendirmek 

amacıyla geliştirilmiş bir skaladır. 0: tam bağımsız, nörolojik bulgu yok; 1: yardım 

gerektirmeyen hafif koordinasyon veya yürüyüş bozukluğu; 2: birkaç alanda destek yada 

izlem gerektiren orta derecede öğrenme bozukluğu yada nörolojik bozukluk, yardımla 

yürüyebilme; 3: birçok alanda destek ya da izlem gerektiren ciddi öğrenme bozukluğu yada 

nörolojik bozukluk, sandalyeye bağımlı; 4: sürekli izlem gerektiren yatağa bağımlılık ya da 

kognitif yetilerin kaybı; 5: ölüm olmak üzere 5 puanlı bir skaladır (72).  

Tüm hastalara bilgilendirilmiş onam formu onaylatılmıştır. Bu çalışma İstanbul 

Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Etik Kurulu tarafından 2011/807-567 numaralı kararı ile 

onaylanmıştır. 

III.3.Ġstatistik 

İstatistiksel analiz ve verilerin değerlendirilmesinde SPSS for windows 15.0 istatistik 

paket programı uygulandı. Hastaların öykü, klinik muayene ve skala ölçümlerinden oluşan 

fenotipik özellikleri ile genotipleri arasındaki ilişki tanımlayıcı istatistiksel testlerle 

değerlendirildi. 

Kategorik ölçümler sayı ve yüzde olarak, sürekli ölçümlerse ortalama ve standart sapma 

(gerekli yerlerde minimum - maksimum) olarak özetlenmiştir. Normal dağılım göstermeyen 

ölçümleri iki grup arasında karşılaştırmada Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Tüm 

testlerde istatistiksel önem düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. 
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IV. VERĠLER   

IV.1.Genel Hasta Verileri  

Hastaların 6‟sı kız 14‟ü erkektir. Hasta yaşları 4–30 (ortalama 13.7±7.8) arasında 

değişmektedir. Yaş ortalaması kızlarda 11.8±6.9 ve erkeklerde 14.5±8.3‟dir. Tablo 2‟de 

hastaların cinsiyet, akrabalık, oturma, yürüme ve konuşma başlangıç zamanları, piramidal 

bulgular, tonus, serebellar bulgular, takip ve prognoz bilgileri verilmiştir.  

Hastaların moleküler genetik incelemesi sonucunda 9‟unda X-geçiş (ortalama yaş 

15.2±3.1), 11‟inde (ortalama yaş 12.4±1.9) otozomal resesif (OR) geçiş özelliği saptandı. X-

geçişli olanların tümünde PLP 1 gen mutasyonu ve mutasyon tipi olarak 5 hastada 

duplikasyon, 2 hastada CGH duplikasyon, 1 hastada missens mutasyon ve 1 hastada da 

delesyon saptandı. OR geçişli olanlarda GJA12 mutasyonu tümünde saptandı. Mutasyon tipi 

olarak bu grupta 2 hastada duplikasyon, 1‟inde insersiyon, 4‟ünde missens ve 4 hastada da 

delesyon tespit edildi (Tablo 3). 
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Tablo 2.Hastaların klinik özellikleri 

 
H Y A C Oturma Yürüme 

(yıl)  
Konuşma  Babinski+ 

DTR  
 

Spastisite  
 
 

Aksiyal 
hipotoni  
 

Serebellar 
bulgular  
 

Takip 
(yıl) 

                      Prognoz  
 

Nistagmus Oturma 
Ayakta durma/ 
yürüme  
 

Konuşma 

1 7 - E 
6 ay 2 yaş destekle 2 yaş  

+ 
DTR artmış 

Altta 
hafif 
 

Belirgin 
Belirgin 

7 Azalmış 
Destekle 
oturuyor  
 

Destekle ayakta 
duruyor 

İleri dizartrik 

2 8 - E 2 yaş - 1 yaş  +  

DTR artmış 

Belirgin  Hafif Hafif 6 Azalmış Desteksiz 

Oturuyor 

- Dizartrik 

3 5 - E - - 2 yaş +  

DTR artmış 

Altta 

belirgin 

Belirgin Belirgin 3 Aynı - - İleri dizartrik 

4 17 + E - - 1.5 yaş +  

DTR artmış 

Altta 

belirgin 

Hafif Hafif 9 Azalmış Desteksiz 

Oturuyor 

- Dizartrik 

5 29 - E 8 ay 3 yaş 1 yaş +  

DTR artmış 

Altta hafif Yok Hafif 7 Yok Desteksiz 

Oturuyor 

Destekle Hafif dizartrik 

6 7 - E 8 ay destekle 3 yaş destekle 3 yaş +  

DTR artmış 

Altta hafif Belirgin Belirgin 7 Azalmış 
- 

- İleri dizartrik 

7 17 + E 6 ay 3 yaş 2 yaş +  

DTR artmış 

Belirgin Belirgin Belirgin 7 Azalmış - - Anartri 

8 17 + E 6 ay 3 yaş destekle 2 yaş + 

DTR artmış 

Belirgin Belirgin Belirgin 12 Azalmış - - Anartri 

9 30 - E 6 ay 1.5 yaş 1 yaş + 

DTR artmış 

Belirgin Belirgin Belirgin 8 - - - İleri dizartrik 

10 9 - K 5 yaş destekle 5 yaş destekle 3 yaş +  

DTR artmış 

Altta  

belirgin 

Belirgin Belirgin 6 Aynı - - İleri dizartrik 
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Tablo 2. Hastaların klinik özelliklerinin devamı  

 
H Y A C Oturma Yürüme 

(yıl) 
Konuşma Babinski+ DTR 

 
Spastisite 

 
 

Aksiyal 
hipotoni 

 

Serebellar 
bulgular 

 

Takip (yıl) Prognoz 

Nistagmus Oturma 
Ayakta durma/ 
yürüme  
 

Konuşma 

11 21 + K 8 ay 
2 yaş 

destekle 
2 yaş 

+ 

DTR artmış 

Belirgin Hafif Hafif 8 Azalmış - - İleri dizartrik  

12 7 + E 
1 yaş 2 yaş  1 yaş 

+ 
DTR artmış 

- - - 
5 

Aynı 
Desteksiz 
oturuyor 

Hafif bozuk 
 

Hafif dizartrik 

13 5 - K 6 ay 2 yaş  1 yaş 
- 

DTR normal 

- 

 

- Hafif 2 Aynı 
Desteksiz 

Oturuyor 

Hafif bozuk Hafif dizartrik 

14 18 - K 6 ay 
2 yaş 

destekle 

1 yaşında 

birkaç kelime 

+  

DTR artmış 

Altta Belirgin Belirgin 7 Aynı 
Destekle 

Oturuyor 

- Dizartrik 

15 4 + K 1yaş 1.5 yaş 1 yaşında  
-  

DTR artmış 

- - Hafif 2 Aynı 
Desteksiz 
oturuyor  
 

Hafif bozuk 
Hafif 
dizartrik 

16  21 - E 1 yaş 4 yaş 1 yaş 
+ 

DTR artmış 

Belirgin Belirgin Belirgin 12 Azalmış 
- 

- 
İleri dizartrik 

17 14 + E 1 yaş 
1 yaş 

destekle 
1 yaş 

+  

DTR artmış 

Belirgin Belirgin Belirgin 10 Aynı - - 
İleri 

dizartrik 

18 6 + E 8 ay 
2 yaş 

destekle 
1 yaş 

+  

DTR artmış 

Altta  Belirgin Belirgin 4 Azalmış 
Desteksiz 

Oturuyor 

Destekle Dizartrik 

19 18 - E 1 yaş - 1 yaş 
+  

DTR artmış 

Belirgin Belirgin Belirgin 7 Azalmış - - Anartri 

20 14 + K - - 1 yaş 
+  

DTR artmış 

Belirgin Belirgin Belirgin 7 Azalmış - - Anartri 
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Tablo 3. Hastaların genetik özellikleri 

H Y C A Mutasyon 
tipi 

Genetik 
geçiş 

İlgili gen 

1 7 E - Duplikasyon X’e bağlı PLP1 

2 8 E - Duplikasyon X’e bağlı PLP1 

3 5 E - Duplikasyon X’e bağlı PLP1 

4 17 E - Duplikasyon X’e bağlı PLP1 

5 29 E - Duplikasyon X’e bağlı PLP1 

6 7 E - Missense X’e bağlı PLP1 

7 17 E + Delesyon X’e bağlı PLP1 

8 17 E + CGH 

duplikasyon 

X’e bağlı PLP1 

9 29 E - CGH 
duplikasyon 

X’e bağlı PLP1 

10 9 K - Duplikasyon OR GJA12 

11 21 K + Duplikasyon OR GJA12 

12 7 E + İnsersiyon OR GJA12 

13 4 K - Missense OR GJA12 

14 18 K - Missense OR GJA12 

15 3 K + Missense OR GJA12 

16 21 E - Missense OR GJA12 

17 14 E  Delesyon OR GJA12 

18 5 E + Delesyon OR GJA12 

19 18 E  Delesyon OR GJA12 

20 14 K  Delesyon OR GJA12 
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IV.2.Hastaların Klinik Skala Verileri 

Hastalar genetik geçiş özelliklerine göre X‟e bağlı geçiş gösterenler ve OR geçiş 

gösterenler olarak iki gruba ayrıldı. Hastalara yapılmış olan klinik skala puanları arasında iki 

grup arasında istatistiksel anlamda fark yoktu. Yine 2005 yılında yapılmış olan klinik skala 

değerlerinin 2011 yılında yapılmış olan klinik skala değerleri ile karşılaştırılmasında iki grup 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı.  

X‟e bağlı geçiş gösteren hastaların SARA ataksi skalasından (en kötü skor 40, en iyi skor 

0) aldıkları puan 27-40 arasında değişmekteydi ve ortalama değeri 34.3+4.8 idi. OR geçiş 

gösterenlerin bu skaladan aldıkları puanlar 9-40 arasında değişmekteydi ve ortalama değeri 

29.3+12.7 idi. Bu değerler arasında istatistiksel anlamda fark olmamasına rağmen klinik 

olarak X geçiş gösterenlerin resesiflere oranla daha yüksek puan aldıkları, 27‟nin altında puan 

almadıkları, resesif geçiş gösterenlerde ise ortalama SARA değeri yüksek olsa bile düşük 

puan alanların sayıca fazla olduğu ve heterojenitenin göze çarptığı izlenimine varıldı. SARA 

skalasından 27 puan ve üstü alan hastalar X geçişlilerde %88.9 iken, OR geçişlilerde %66.7 

idi.  

X‟e bağlı geçiş gösteren hastaların Berg ayakta denge skalasından (en kötü skor 0, en iyi 

skor 56) aldıkları puan 0-27 arasında değişmekteydi ve ortalama değeri 14.1+2.9 idi. OR 

geçiş gösterenlerin bu skaladan aldıkları puanlar 9-40 arasında değişmekteydi ve ortalama 

değeri 13.9+6.0idi. Bu değerler arasında istatistiksel anlamda fark olmamasına rağmen klinik 

olarak X geçiş gösterenlerin resesiflere oranla daha düşük puan aldıkları, OR geçiş 

gösterenlerde ise ortalama skala değerinin daha yüksek olduğu ve heterojenitenin göze 

çarptığı izlenimine varıldı.Berg denge skalasından 20 puan ve altı alan hastalar X geçişlilerde 

%88.9 iken, OR geçişlilerde %72.7 idi.  

X‟e bağlı geçiş gösteren hastaların Global Değerlendirme Ölçeğinden (en kötü skor 4, en 

iyi skor 1) aldıkları puan 2-4 arasında değişmekteydi ve ortalama değeri 3.1+0.2 idi. OR geçiş 

gösterenlerin bu skaladan aldıkları puanlar 1-4 arasında değişmekteydi ve ortalama değeri 

2.6+0.3 idi. Bu değerler arasında istatistiksel anlamda fark olmamasına rağmen klinik olarak 

X geçiş gösterenlerin resesiflere oranla daha yüksek puan aldıkları,  ortalama skala değerinin 

daha yüksek olduğu göze çarptı. GDÖ‟den 3 ve üzeri skor alan hastalar X‟e bağlı geçiş 

gösterenlerin %77.7‟sini oluştururken, OR geçişlilerin %63.7‟sini oluşturmaktaydı.  

X‟e bağlı geçiş gösteren hastaların FIM‟den (en kötü skor 18, en iyi skor 126) aldıkları 

puan 33-111 arasında değişmekteydi ve ortalama değeri 51.7+8.1 idi. OR geçiş gösterenlerin 

bu skaladan aldıkları puanlar 34-121 arasında değişmekteydi ve ortalama değeri 61.7+9.6 idi. 



37 

 

Bu değerler arasında istatistiksel anlamda fark olmamasına rağmen klinik olarak X geçiş 

gösterenlerin resesiflere oranla daha düşük puan aldıkları,  ortalama skala değerinin daha 

düşük olduğu göze çarptı. FIM‟den 60 ve altı skor alan hastalar X‟e bağlı geçiş gösterenlerin 

%77.8‟sini oluştururken, OR geçişlilerin %54.6‟sini oluşturmaktaydı. 

     X‟e bağlı geçiş gösteren hastaların EDSS‟den (en kötü skor 1, en iyi skor 0) aldıkları puan 

6.0-9.5 arasında değişmekteydi ve ortalama değeri 8.2+0.3 idi. OR geçiş gösterenlerin bu 

skaladan aldıkları puanlar 2.0-9.5  arasında değişmekteydi ve ortalama değeri 6.6+0.9 idi. Bu 

değerler arasında istatistiksel anlamda fark olmamasına rağmen klinik olarak X geçiş 

gösterenlerin resesiflere oranla daha yüksek puan aldıkları,  ortalama skala değerinin daha 

yüksek olduğu göze çarptı. EDSS‟den 7.5 ve üstü skor alan hastalar X‟e bağlı geçiş 

gösterenlerin %88.8‟sini oluştururken, OR geçişlilerin %63.7‟sini oluşturmaktaydı.  

X‟e bağlı geçiş gösteren hastaların Aschworth skalasından (en kötü skor 4, en iyi skor 0) 

aldıkları puan 1-4 arasında değişmekteydi ve ortalama değeri 2.5+0.3 idi. OR geçiş 

gösterenlerin bu skaladan aldıkları puanlar 0-4  arasında değişmekteydi ve ortalama değeri 

2.1+0.5 idi. Bu değerler arasında istatistiksel anlamda fark olmamasına rağmen klinik olarak 

X geçiş gösterenlerin resesiflere oranla daha yüksek puan aldıkları,  ortalama skala değerinin 

daha yüksek olduğu göze çarptı.     
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Tablo 4. Hastaların mutasyon tipleri,takip yılları, yürüme fonksiyonları ve skala değerleri 

 

 

 

 

H Takip YaĢ Mut Yürüme  FIM SARA BERG GDÖ ASHW. 

   

EDSS 

1 

5yıldan

çok 7 Duplik 

destekle yürümüş 

kaybetmiş 36 33 1 3 1 

    

7.50 

2 

5yıldan

çok 8 Duplik hiç yürüyememiş 61 29 2 2 2 

    

7.50 

3 

5yıldan

az 5 Duplik hiç yürüyememiş 53 35 2 3 3 

    

8.00 

4 

5yıldan

çok 17 Duplik hiç yürüyememiş 54 30 5 3 3 

    

8.00 

5 

5yıldan

çok 29 Duplik 

desteksiz yürümüş 

zamanla kaybetmiş 111 27 27 2 1 

    

6.00 

6 

5yıldan

çok 7 Miss 

destekle yürümüş 

kaybetmiş 36 38 0 4 2 

    

9.00 

7 

5yıldan

çok 17 Del 

desteksiz yürümüş 

zamanla kaybetmiş 36 40 0 4 4 

    

9.50 

8 

5yıldan

çok 17 

CGH 

duplik 

destekle yürümüş 

kaybetmiş 33 40 0 4 4 

    

9.50 

9 

5yıldan

çok 30 

CGH 

duplik 

desteksiz yürümüş 

zamanla kaybetmiş 46 37 0 3 3 

    

9.00 

10 

5yıldan

çok 9 

GJA 

duplik 

destekle yürümüş 

kaybetmiş 36 40 0 3 1 

    

9.00 

11 

5yıldan

çok 21 

GJA 

duplik 

destekle yürümüş 

kaybetmiş 35 38 3 3 2 

    

8.50 

12 

5yıldan

çok 7 

GJA 

insers 

desteksiz yürümüş 

zamanla kaybetmiş 116 9 47 1 0 

    

2.00 

13 

5yıldan

az 5 

GJA 

miss 

desteksiz yürümüş 

zamanla kaybetmiş 121 9 48 1 0 

    

2.00 

14 

5yıldan

çok 18 

GJA 

miss 

destekle yürümüş 

kaybetmiş 61 33 5 3 4 

    

8.00 

15 

5yıldan

az 4 

GJA 

miss 

desteksiz yürümüş 

zamanla kaybetmiş 83 15 39 1 0 

    

2.00 

16 

5yıldan

çok 21 

GJA 

miss 

desteksiz yürümüş 

zamanla kaybetmiş 45 38 2 3 3 

    

8.00 

17 

5yıldan

çok 14 GJAdel 

destekle yürümüş 

kaybetmiş 45 37 0 4 4 

    

8.50 

18 

5yıldan

çok 6 GJAdel 

destekle yürümüş 

kaybetmiş 67 24 9 2 4 

    

6.50 

19 

5yıldan

çok 18 GJAdel hiç yürüyememiş 34 40 0 4 3 

    

9.50 

20 

5yıldan

çok 14 GJAdel hiç yürüyememiş 36 40 0 4 3 

    

9.50 
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Skalalar GengeçiĢ Ġstatistik  Standard hata 

SARA 

 

X’e bağlı 

Ortalama 34,333333 1,61589329 

Std. Sapma 4,8476799   

Minimum 27   

Maksimum 40   

Resesif 

Ortalama 29,363636 3,84299298 

Std. Sapma 12,745766   

Minimum 9   

Maksimum 40   

Berg 

 

X’e bağlı 

Ortalama 4,1111111 2,91282816 

Std. Sapma 8,7384845   

Minimum 0   

Maksimum 27   

Resesif 

Ortalama 13,909091 6,04897369 

Std. Sapma 20,062176   

Minimum 0   

Maksimum 48   

Global 

 

X’e bağlı 

Ortalama 3,1111111 0,26057865 

Std. Sapma 0,781736   

Minimum 2   

Maksimum 4   

Resesif 

Ortalama 2,6363636 0,36363636 

Std. Sapma 1,2060454   

Minimum 1   

Maksimum 4   

Tablo 5. Genetik geçişlere göre skala skorlarının istatistiksel verileri  
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Skalalar GengeçiĢ Ġstatistik  Standard hata 

Fimtotal 

 

X’e bağlı 

Ortalama 51,777778 8,10654362 

Std. Sapma 24,319631   

Minimum 33   

Maksimum 111   

Resesif 

Ortalama 61,727273 9,67949182 

Std. Sapma 32,103243   

Minimum 34   

Maksimum 121   

Ashworth 

 

X’e bağlı 

Ortalama 2,5555556 0,37679611 

Std. Sapma 1,1303883   

Minimum 1   

Maksimum 4   

Resesif 

Ortalama 2,1818182 0,50123814 

Std. Sapma 1,6624188   

Minimum 0   

Maksimum 4   

EDSS 

 

X’e bağlı 

Ortalama 8,2222222 0,38289024 

Std. Sapma 1,1486707   

Minimum 6   

Maksimum 9,5   

Resesif 

Ortalama 6,6818182 0,93971158 

Std. Sapma 3,1166707   

Minimum 2   

Maksimum 9,5   

Tablo 5 devamı. Genetik geçişlere göre skala skorlarının istatistiksel verileri  
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Grafik 1.  SARA skala puanının genetik geçişe göre değişimi  
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Grafik 2. Berg skala puanının genetik geçişe göre değişimi 

gengecis
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Grafik 3. FIM/weeFIM skala puanının genetik geçişe göre değişimi 
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Grafik 4.  GDÖ skala puanının genetik geçişe göre değişimi  
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Grafik 5. EDSS skala puanının genetik geçişe göre değişimi 
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Grafik 6. Ashworth skala puanının genetik geçişe göre değişimi 
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Ayrıca hastalar öykülerinden öğrenilen gelişim basamaklarının gidişatına göre  3 gruba 

ayrıldı: 

Grup 1: hiç yürüyememiş 

Grup 2: destekle yürüyebilmiş zamanla azalmış/kaybolmuş 

Grup 3: desteksiz yürüyebilmiş zamanla azalmış/kaybolmuş 

X‟e bağlı geçiş gösteren hastaların %33.3‟ü grup 1, %33.3‟ü grup 2, %33.3‟ü grup 3‟te 

yer aldı. OR geçişlilerde ise hastaların %18.2‟si grup 1, %45.5‟i grup 2, %36.4‟ü grup 3‟te 

yer aldı. İstatistiksel olarak anlamlı fark olmamasına rağmen, yürümeyi hiç başaramayanların 

yüzdesi X geçişlilerde resesiflerden belirgin yüksekti. 

C
o
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n
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Grafik 7. Yürüme fonksiyonunun durumuna göre genetik geçişli grupların dağılımı 

                                                      

     X geçişli 9 hastanın 5‟inde duplikasyon, 2‟si CGH duplikasyon iken 1 hastada missens 

mutasyon ve 1 hastada delesyon olması hem skala skorlarını hem de yürüme fonksiyonuna 

göre gruplandırmanın sayı yetersizliği nedeniyle mutasyonlar arasında yorumlanmasını 

güçlendirmektedir.  

Duplikasyon mutasyonuna sahip 7 hastanın 3‟ü hiç yürüyememiş olanlar, 2‟si destekle 

yürüyebilmiş olan, diğer 2‟si ise desteksiz yürüyebilmiş olan grubuna dahildi. Bu hastalardan 

5 numaralı 29 yaşındaki hasta skalalardan çok iyi skorlar elde etmişti, tek yanlı yürüme 
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fonksiyonuna halen sahipti, ataksisi hafif düzeydeydi. Yine bu hastanın 5 yıl önce yapılmış 

Bohannon, Sandin Smith, McAlpin motor ve piramidal testleri, Klockgether ataksi skalası, 

Aschworth ve EDSS skorları değişim göstermemişti. Yürüme fonksiyonunu sağlayabilmiş 

diğer bir duplikasyonlu  7 yaşındaki 1 numaralı hasta ise zamanla yürüme fonksiyonunu 

kaybetmiş, skalalardan kötü puanlar elde etmişti. Aynı hastanın 2005 yılında bakılan skala 

değerleri ile yeniden uygulanan değerler incelendiğinde ayakta durma dengesi ve Mc Alpin 

motor değerlendirmelerinde hafif progresyon, Klockgether ataksi skalasında ise 17 puandan 

29 puana kötüye gitme görüldü. CGH duplikasyonuna sahip 2 hasta ise yürüme fonksiyonunu 

destekle ve desteksiz sağlayabilmişken hızlı progresyon göstererek skala değerlerinden en 

kötü skorları elde eden hastalar içinde yer aldılar.  

PLP1 delesyon mutasyonuna sahip 17 yaşındaki 7 numaralı hasta yürüme fonksiyonunu 

gecikmiş olarak ancak tam bağımsız şekilde sağlayabilmiş ve progresyon süreci yavaş 

ilerlemiş ancak klinik skalalardan kötü skorlar elde etmişti. Yine bu hastanın 2005 yılında 

yapılan klinik skala verilerine bakıldığında Bohannon ayakta durma skalasından 4 (en iyi 

puan) almışken, 2011 yılı değerlendirilmesinden 0 (en kötü puan) almıştır. Klockgether ataksi 

skalasının 2005 puanı 6 (hafif ataksi) iken, 2011 yılı değerlendirilmesinde puanı 35‟e 

(belirgin ataksi) yükselmişti. Aschworth spastisite ölçümü 1 puan düzeyinden 4 puan 

düzeyine çıkmıştı. EDSS puanı 2005‟te 1.0 iken 2011 yılında 9.0 idi. Bu durum hastanın 

duplikasyon hastalarından farklı olarak 12 yaşına kadar klinik bulguları hafifken son 5 yıl 

içinde progrese olduğunu göstermektedir. 

PLP1 missens mutasyonuna sahip 7 yaşındaki 6 numaralı hasta destekle yürüyebilmiş 

grubundaydı ancak bu fonksiyonunu kısa zaman içinde kaybetmişti ve skalalardan kötü 

skorlar yapmıştı.  

      OR geçiş gösteren  11 hastanın 4‟ünde GJA missense mutasyonu, 4‟ünde GJA delesyon, 

2‟sinde GJA duplikasyon, 1‟inde GJA insersiyon vardı.  

GJA duplikasyonu olan iki hasta destekle yürüyebilmişken, klinik skala değerleri GJA 

missens mutasyonu olanlara benzerdi. Yine bu iki grubun 2005 ve 2011 yıllarında almış 

oldukları skala değerleri birbirine çok yakındı.  

OR grubunda yer alan GJA insersiyonuna sahip 7 yaşındaki 12 numaralı hasta motor 

gelişim basamaklarını zamanında tamamlamıştı, hafif ataksik olması dışında halen desteksiz 

yürüyebiliyordu ve klinik skalalardan iyi skorlar elde etmişti.  
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V-TARTIġMA:  

Pelizaeus Merzbacher Hastalığı (PMH), X‟e bağlı resesif geçiş gösteren ve proteolipid 

protein1 (PLP1) gen mutasyonu sonucu oluşan, çocukluk çağının hipomiyelinizan hastalığıdır 

(1). Klinik olarak nistagmus, motor gelişim geriliği, ataksi, koreoatetoik hareketler ve 

progresif  spastisite ile seyreden bir hastalıktır. Yıllar içinde nistagmus kaybolurken, spastisite 

ve kognitif bozukluk tabloya eklenmektedir (3,4,5). 

PMH, ilk kez 1885 yılında tanımlanmış olup, bu dönemden beri patofizyolojisi ve 

genetiğine yönelik birçok çalışma yapılmıştır. 1985 yılında Xq22.2 kromozumunda yer alan 

PLP1 geninde defekt gösterilmiştir (1). PLP1 geni, santral sinir sisteminin ana proteini olan 

proteolipid proteinini kodlamaktadır. En sık görülen mutasyon duplikasyondur. Bunu sırasıyla 

nokta mutasyon, insersiyon ve delesyonlar izlemektedir (1,3,4,5,6,7). Bu değişik 

mutasyonların patofizyolojisine yönelik yapılmış çalışmalarda delesyonların hiç protein 

oluşturmaması, missens mutasyonlarda mutant proteinlerin oluşması ve bu proteinlerin yanlış 

katlanmış protein cevabına neden olması, duplikasyon mutasyonlarında ise fazlaca eksprese 

edilmiş yapıca normal proteinin endoplazmik retikulumda birikerek hücreyi apopitozise 

süreklediği gösterilmiştir (4,14,16,17,20,23,42).  

Son yıllarda PMH fenotipine sahip ancak PLP1 gen defekti gösterilemeyen hastalarda 

“gap junction protein” 12 (GJA12)‟de mutasyon saptanarak hastalığın OR formları da 

tanımlanmıştır (2).  

 PMH ile ilgili literatüre bakıldığında hayvan modellerinde genetik ve patolojik 

çalışmaların ve küçük hasta gruplarının ailelerinde yapılan genetik çalışmaların ön planda 

olduğu görülmektedir. Ancak genetiği gösterilmiş PMH hastalarının ayrıntılı klinik bulguları 

ve hastalık progresyonu ile ilgili yayın yok denecek kadar azdır.  

 Son yıllarda MRG kullanımının artması ve genetik analizin yapılması ile PMH tanısı 

kesinleşen hasta sayısı giderek artmakta ancak bu hastalara ve ailelerine veri eksikliği 

nedeniyle genetik defektlerinin tipine göre hastalığın gidişatı hakkında yeterli bilgi 

verilememektedir. Ayrıca Pelizaeus-Merzbacher hastalığınndan şüphelenilen durumlarda 

klinik bulgulara göre genetik incelemeyi yönlendirmek güç olabilmektedir.  

 PLP1 geniş duplikasyon yada tam delesyon haricindeki mutasyonuna sahip 52 PMH 

hastasının genotip ve fenotip ilişkisini araştıran Cailloux ve ark.'larının yaptığı bir çalışmada 

hastalar 1-10 yaşları arasında başarabildikleri en iyi motor fonksiyona (başını tutma, 

oturabilme, yürüyebilme) göre 5 gruba (0 ve1; şiddetli tutulum, 2 ve 3; orta dereceli tutulum, 

4: çok hafif tutulum) sınıflandırılmış ve bu grupların sahip oldukları mutasyonlar 
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değerlendirilmişti (75). Missens mutasyonuna sahip hastaların üçte ikisi şiddetli  tutulumun 

olduğu, üçte biri ise hafif klinik tutulumun olduğu grupta yer almıştı. Diğer mutasyonların 

hepsi ise hafif klinik tutulumlu gubun içindeydi.  Yine aynı çalışmaya 52 PLP duplikasyon 

mutasyonuna sahip hastalar dahil edildiğinde , bu mutasyona sahip  hastaların çoğunlukla orta 

şiddette klinik tutuluma sahip gruba dahil olduğu, çok hafif tutuluma dahil hiç hasta olmadığı 

ve şiddetli tutulumu olanların ikiden fazla gen kopyası içerdikleri görülmüş ve klinik 

tutulumun gen mutasyonunun tipi ile ilişkili olduğu söylenmişti.  

Gen duplikasyonu olan hastaların genotipik ve fenotipik özelliklerini inceleyen Regis ve 

ark.larının yaptığı yayında 5 PMH hastası klinik, nöroradyolojik ve genetik özellikleriyle 

irdelenmiş ve hastaların psikomotor gelişim basamaklarını sağlama, klinik tutulumun şiddeti 

ve progresyon süreci açısından değişkenlik gösterdikleri görülmüştür.  Bu hastaların fenotipik 

özellikleri duplikasyonun uzunluğu ve kopya sayısı ile ilişkili bulunmamış, hastaların genetik 

alt yapısı ve PLP1 dozaj etkisi gibi farklı faktörlerinde etkili olduğu söylenmişti (76).   

OR geçiş gösteren PMH hastaları tanımlandıktan sonra Henneke ve ark.larının yaptığı bir 

çalışmada  GJA12 mutasyonuna sahip 16 hasta aynı şekilde 1-10 yaşları arasında 

başarabildikleri en iyi motor fonksiyona (başını tutma, oturabilme, yürüyebilme) göre 

sınıflandırılmış ve hastaların çoğunlukla yürüme ve konuşma fonksiyonunlarını X geçişli 

olanlara göre daha fazla sağlayabildikleri, mental olarak daha iyi oldukları görülmüştü. Fakat 

nörolojik kötüleşmenin daha erken dönemde başladığı ve hızlı ilerlediği sonucuna varılmıştı 

(49).  

Bu çalışmalarda hastaların gruplanmasında yalnızca gelişim basamakları 

değerlendirilmeye alınmış muayene bulguları ele alınmamıştı.  

Nörolojik hastalıkların değerlendirilmesinde kullanılan klinik skalalar sağlık çalışanları 

arasında iletişim birliği sağladığı gibi, izlem sürecindeki değişiklikleri saptamada hassasiyeti 

yüksektir. Bu nedenle klinik izlem skalaların kullanımının gerekliliği aşikardır. Ayrıca 

birbirine benzer klinik bulguları olan hastaların tutulum şiddetini ayırt edebilmek ancak 

objektif skala verileriyle mümkündür. Bu nedenle birçok nörolojik hastalık için skalalar 

geliştirilmiş ve geliştirilmesine devam etmektedir.Bu skalalar örnek olarak multiple sklerozun 

izleminde kullanılan EDSS, demansın izleminde kullanılan MMSE, Parkinson hastalığının 

izleminde kullanılan UPDRS verilebilir. 

 Bilindiği gibi multiple skleroz MSS‟nin en sık görülen demiyelizan hastalığıdır. Bu 

hastalığa sahip kişilerde miyelin normal oluşturulur ancak muhtemel otoimmün 

mekanizmalarla sonradan yıkılır . Multiple skleroz merkezi sinir sisteminin ak maddesinin 
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tekrarlayıcı yada ilerleyici inflamatuar  demiyelizinaz hastalığıdır. Ataklar  devam ettikçe 

klinik tabloya PMH‟a benzer şekilde spastisite, quadri/paraparezi, serebellar bulgular ve 

kognitif bozukluk tabloya eklenir. Hastalığın klinik gidişatı ve tedaviye cevabının izleminde 

EDSS skalası yıllardır kullanılmaktadır.  

Pelizaeus-Merzbacher hastalığı ile ilgili yayınlanmış klinik çalışmalarda hastaların 

bulguları kabaca verilmiş, bazen de yalnızca gelişim basamaklarındaki gecikmelerinin 

şiddetine göre hasta sınıflanmasına gidilmiştir. Klinik bulguların objektif skalalara göre 

değerlendirilmesi,  progresyon hızını belirlemek için skalaların kullanılması ile elde edilen 

fenotipik özellikler genotipleriyle hiç karşılaştırılmamıştır.   

Çalışmamızda hastaların değerlendirilmesinde kullanılan skalalardan SARA ataksi 

skalası, Berg dernge skalası, FIM/weeFIM ölçeği, Ashworth spastisite skoru ve EDSS 

ölçeklerinin geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları yapılmıştır.Bu skalalardan EDSS ve 

Ashworth skorları 2005 yılındaki değerlendirmede de kullanılmıştı. Hastalara 2005 yılında 

yapılmış ve progresyonu değerlendirmek amacıyla tekrarlanmış skalaların(Bohannon, Sandin 

ve Smith, McAlpin, Klockgether) geçerlilik ve güvenilirlik çalışmalarının olmaması ve ayrıca 

aynı hekim tarafından yapılmış olmaması nedeniyle tartışmaya sunulabilir ancak bu skalaların 

hekimler arasında farklı sonuçlar elde edilmesine izin vermeyecek şekilde çok açık olması ve 

uygulama kolaylılığı nedeniyle kabul edilebilir olduğu düşünüldü.  

      X‟e bağlı geçiş gösterenler ve OR geçiş gösterenler olarak iki gruba ayrılmış olan 

hastaların klinik skala puanları arasında iki grup arasında istatistiksel anlamda fark yoktu.  

Ancak X‟e bağlı geçiş gösteren hastaların SARA ve Berg skalalarından ortalama aldıkları 

puanlar OR‟lere oranla daha kötü idi. OR‟lerin aldıkları puan aralığının belirgin olarak daha 

geniş aralıkta olduğu dikkati çekti. SARA skalasından 27 puan ve üstü alan hastalar X 

geçişlilerde %88.9 iken, OR geçişlilerde %66.7 idi. Berg denge skalasından 20 puan ve altı 

alan hastalar X geçişlilerde %88.9 iken, OR geçişlilerde %72.7 idi. Ancak yinede resesif 

mutasyonlu hastaların yarıdan fazlası kötü puanlar almıştı. Hastaların fonksiyonel durumunu 

değerlendirmek amacıyla yapılan FIM/weeFIM ve GDÖ ölçeklerinde X‟e bağlı geçiş 

gösterenlerin resesiflere oranla daha kötü puan aldıkları, kötü puan alanların yüzdesinin X 

geçişlilerde daha yüksek olduğu, resesiflerin aldıkları puan aralığının daha geniş aralıkta 

olduğu ve iyi puan elde edenlerin yüzdesinin fazla olduğu dikkati çekti. GDÖ‟den 3 ve üzeri 

skor alan hastalar X‟e bağlı geçiş gösterenlerin %77.7‟sini oluştururken, OR geçişlilerin 

%63.7‟sini oluşturmaktaydı.Başka bir dizabilite skorlaması olan EDSS skalasından da 7.5 ve 

üstü skor alan hastalar X‟e bağlı geçiş gösterenlerin %88.8‟sini oluştururken, OR geçişlilerin 
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%63.7‟sini oluşturmaktaydı. Spastisite düzeylerini karşılaştırılmak amacıyla  yapılan 

Aschworth skorlamasında da benzer şekilde X geçişliler resesiflere oranla daha kötü skorlar 

almıştı. 

X geçişli duplikasyon mutasyonuna sahip 5 numaralı 29 yaşındaki hasta skalalardan çok 

iyi skorlar elde etmiş ve ayrıca 5 yıl arayla yapılan değerlendirmesinde skala skorları değişim 

göstermemişti. Yürüme fonksiyonunu sağlayabilmiş diğer bir duplikasyonlu  7 yaşındaki 1 

numaralı hasta ise zamanla yürüme fonksiyonunu kaybetmiş, skalalardan kötü puanlar elde 

etmişti. Aynı hastanın 5 yıl önceki değerlendirilmesiyle karşılaştırıldığında hafif progresyon, 

olduğu görüldü. CGH duplikasyonuna sahip 2 hasta ise yürüme fonksiyonunu destekle ve 

desteksiz sağlayabilmişken hızlı progresyon göstererek skala değerlerinden en kötü skorları 

elde eden hastalar içinde yer aldılar. Duplikasyon mutasyonu olan X geçişlilerde yürüme 

fonksiyonu ve skala skorlarının oldukça  heterojen dağılımı, hasta grubunun en iyi ve en kötü 

durumdaki hastalarını barındırması; genetik bazlı bazı çalışmalarda belirtildiği gibi 

duplikasyonun içerdiği gen bölümünün uzunluğu, tekrar sayısı gibi faktörlere bağlanabilir. Bu 

hastaların genetik özelliklerinin incelenmesi daha fazla bilgiye ulaşmayı sağlayacak gibi 

görülmektedir.  

PLP1 delesyon mutasyonuna sahip hastanın yürüme fonksiyonunu gecikmiş olarak ancak 

tam bağımsız şekilde sağlayabilmiş ve progresyon sürecinin tekrarlanan skalalardan 

anlaşıldığı üzere yavaş ilerlemiş ancak klinik skalalardan kötü skorlar elde etmiş olması 

hastanın duplikasyon hastalarından farklı olarak 12 yaşına kadar klinik bulguları hafifken son 

5 yıl içinde progrese olduğunu göstermektedir. Olgu bazında bu hastanın yürüme 

fonksiyonunu uzun süre koruyabilen hastalarımızdan olması PLP1 delesyon mutasyonların 

literatürde belirtildiği gibi daha iyi gidişli olduğunu destekleyebilir(4,5,7,74,75). 

PLP1 missens mutasyonuna sahip hasta erken yaşlarda yürüme fonksiyonunu kaybetmişti. 

Bu durum literatürde belirtildiği gibi missens mutasyonların kötü gidişli olduğunu olgu 

bazında desteklemektedir(4,5,7,74,75).  

GJA duplikasyonu olan iki hasta destekle yürüyebilmişken, klinik skala değerleri GJA 

missens mutasyonu olanlara benzerdi. Yine bu iki grubun 2005 ve 2011 yıllarında almış 

oldukları skala değerleri birbirine çok yakın olması bu iki farklı mutasyonlu grubun benzer 

şekilde ve orta şiddette klinik tutuluma sahip olduğunu söyletebilir.   

OR grubunda yer alan GJA insersiyonuna sahip hastanın motor gelişim basamaklarını 

zamanında tamamlamış olması, hafif ataksik olması dışında halen desteksiz yürüyebiliyor 
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olması ve klinik skalalardan iyi skorlar alması bu mutasyonun en az şiddette tutuluma sahip 

olduğunu ancak olgu bazında desteklemektedir.  

GJA delesyonu olan hastalardn hiçbiri yürüme fonksiyonunu sağlayamamıştı. GJA 

missens olan 4 hasta içinde yürümeyi sağlayamayan gruba dahil olan hiç hasta olmaması ve 

klinik skalalardan GJA delesyonu olan hastaların  GJA missens mutasyonlulara göre daha 

kötü skorlar elde etmiş olması GJA delesyonlarının GJA missens mutasyonlara göre daha 

kötü gidişli olduğunu söyletebilir.  

Sonuç olarak tüm klinik skalalardan benzer şekilde X geçişliler resesiflere göre daha kötü 

skorlar elde etmişti.  

      Çalışmamızda yapılan bir diğer değerlendirmede hastaların  öykülerinden öğrenilen 

gelişim basamaklarının gidişatına göre  3 gruba ayrıldığı söylenmişti. (Grup 1: hiç 

yürüyememiş, Grup 2: destekle yürüyebilmiş zamanla azalmış/kaybolmuş, Grup 3: desteksiz 

yürüyebilmiş zamanla azalmış/kaybolmuş) X‟e bağlı geçiş gösteren hastaların %33.3‟ü grup 

1, %33.3‟ü grup 2, %33.3‟ü grup 3‟te yer aldı. OR geçişlilerde ise hastaların %18.2‟si grup 1, 

%45.5‟i grup 2, %36.4‟ü grup 3‟te yer aldı. İstatistiksel olarak anlamlı fark olmamasına 

rağmen, yürümeyi hiç başaramayanların yüzdesi X geçişlilerde resesiflerden belirgin 

yüksekti. Bu sonuç klinik skalalardan daha kötü skorlar elde etmiş X geçişli hastaların gelişim 

basamaklarında da resesiflere göre daha fazla etkilendiklerini göstermektedir. 

PLP1 delesyon mutasyonuna sahip 17 yaşındaki 7 numaralı hasta yürüme fonksiyonunu 

gecikmiş olarak ancak tam bağımsız şekilde sağlayabilmiş ve progresyon süreci yavaş 

ilerlemiş ancak klinik skalalardan kötü skorlar elde etmişti. Olgu bazında bu hastanın yürüme 

fonksiyonunu uzun süre koruyabilen hastalarımızdan olması PLP1 delesyon mutasyonların 

literatürde belirtildiği gibi daha iyi gidişli olduğunu destekleyebilir. Yine bu hastanın 2005 

yılında yapılan klinik skala verilerinden iyi skorlar elde etmişken  2011 yılında kötü skorlar 

yapmış olması duplikasyon hastalarından farklı olarak hastalığın ilk dönemlerinde  klinik 

bulguları hafifken son yıllar içinde belirgin progresyon olduğunu göstermektedir. 

PLP1 missens mutasyonuna sahip hastanın en kötü puanları alan hastalardan biri olması  

literatürde belirtildiği gibi missens mutasyonların kötü gidişli olduğunu olgu bazında 

desteklemektedir.  

OR geçiş gösteren  11 hastanın 4‟ünde GJA missense mutasyonu, 4‟ünde GJA delesyon, 

2‟sinde GJA duplikasyon, 1‟inde GJA insersiyon vardı. OR geçiş gösteren hastalardan 5 

yıldan daha az zamandır takip edilen ve GJA missens mutasyonu saptanmış olan 5 ve 4 

yaşındaki 13 ve 15 numaralı hastaların klinik skalalardan iyi skorlar almış olması hastaların 
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progresyon sürecinin başında olduklarını düşündürebilir ancak yine resesif geçiş gösteren 

hastalardan 6 yaşında olan ve GJA delesyonu saptanan 18 numaralı hastanın küçük yaşta 

olmasına rağmen skalalardan orta derecede skorlar elde etmiş olması ve bu hastanın öyküsüne 

bakıldığında yürüme fonksiyonunu desteksiz olarak hiç sağlayamamış olması yaştan bağımsız 

olarak genetik faktörlerin klinik gidişte belirleyici olduğunu düşündürmektedir. Ayrıca GJA 

duplikasyonuna sahip 9 yaşındaki 10 numaralı hastanın öyküsünde de yürümeyi ancak 

destekle sağlayabildiği ve kısa süre içinde bu fonksiyonunu tamamen kaybettiği ve klinik 

skalalardan kötü skorlar aldığı da yaştan bağımsız olarak genetik faktörünün bu hastaların 

gidişatını etkilediği şeklinde kabul edilebilir. X geçişliler grubunda yer alan duplikasyon 

mutasyonuna sahip 5 yaşındaki 3 numaralı hastanın da öyküsünde hiç yürüyememiş olması ve 

klinik skalalardan kötü puanlar elde etmiş olması ayrıca yaş faktörünün etkisiz olduğunu 

destekliyor gibi görünmektedir.  

Bizim hasta grubumuzda OR  geçiş gösteren hastalardan GJA missens mutasyonu olanlar 

GJA delesyonu olanlara göre daha iyi seyirliydi.  GJA delesyonu olan 4 hasta içinde 

yürümeyi sağlayabilen gruba dahil olan hiç hasta yokken, GJA missens olan 4 hasta içinde 

yürümeyi sağlayamayan gruba dahil olan hiç hasta olmaması ve klinik skalalardan GJA 

delesyonu olan hastaların  GJA missens mutasyonlulara göre daha kötü skorlar elde etmiş 

olması GJA delesyonlarının GJA missens mutasyonlara göre daha kötü gidişli olduğunu 

söyletebilir.  

GJA duplikasyonu olan iki hasta destekle yürüyebilmişken, klinik skala değerleri GJA 

missens mutasyonu olanlara benzerdi. Yine bu iki grubun 2005 ve 2011 yıllarında almış 

oldukları skala değerleri birbirine çok yakındı.  

OR grubunda yer alan GJA insersiyonuna sahip hasta motor gelişim basamaklarını 

zamanında tamamlamıştı, hafif ataksik olması dışında halen desteksiz yürüyebiliyordu ve 

klinik skalalardan iyi skorlar elde etmişti. Bu hasta olgu bazında GJA insersiyon mutasyonuna 

sahip hastaların klinik olarak daha iyi olduklarını söyletebilir. 
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VI. SONUÇ VE YORUM 

PMH hipomiyelinizasyonla seyreden  ak madde hastalıklarından olup şimdiye kadar 

yalnızca X-geçişli olarak tanımlanmaktaydı. PMH ile aynı klinik özeliklerle sahip kız 

çocukların moleküler genetik analizinde  GJA12 mutasyonu saptanmış ve OR geçiş paterni 

teyit edilmiştir. 

OR geçiş gösterenler X geçişli olanlara göre gelişim basamaklarını daha iyi 

sağlayabilmekte, yürüme fonksiyonuna daha uzun zaman sahip olabilmektedirler. X 

geçişlilere benzer progresyona sahip olmalarına rağmen  klinik bulgular X geçişlilerden biraz 

daha hafiftir. Bu fark özellikle ataksi, yürüme ve hipotonide belirgindir. Kognitif tutulum 

açısından fark bulunamaması FIM/weeFIM skorlamasında kognitif işlev bozukluğunun 

değerlendirdiği bölümünün çok belirleyici sorulardan oluşmamasından kaynaklanabilir.    

X geçiş gösterenler arasında delesyon tipi mutasyona sahip olanlar hastalığın ilk yıllarında 

daha iyi kliniğe sahip olup progresyon sürecine giriş daha geç gerçekleşse de hastalığın son 

dönemlerine girildikten sonra diğer mutasyonlardan ayırt edilemeyecek tutuluma sahip 

olmaktadırlar. Duplikasyon tipi  mutasyonuna olan hastalar belirgin heterojenite 

göstermektedirler. Missens mutasyonu olanlar ise ilk evrelerden beri şiddetli tutulumla 

seyretmektedir. 

OR geçişli hasta grubu olgu bazında değerlendirildiğinde  klinik olarak hafif   bulgularla 

başlamakta ve progresyonu çok yavaş olmaktadır. GJA delesyon mutasyonu hastalık başından 

beri ağır bulgular vermekte ve progresyonu hızlı olmaktadır. GJA missens ve duplikasyon 

mutasyonu olan hastalarda orta şiddette benzer tutuluma sahip olmaktadırlar.  

Tüm bu bilgiler PMH hakkında akademik bilgi birikimimizi arttırmıştır. Benzer klinik 

özellikler gösterip mutasyon saptanmayan olgularımızda mevcuttur. Tüm bunlar moleküler 

biyolojinin bu konuda daha fazla veriye ve gelişmeye açık olduğu sonucuna ulaştırmaktadır. 

Klinik detaylandırma ve progres tayini hastalıkların tanılarının konulmasında ve moleküler 

teşhise yönlendirmede altın standarttır. Bu detaylarla birliktekte klinik multidisipliner 

yaklaşım temel bilimin gelişmesini destekleyeceği gibi ileride muhtemel tedavi 

yaklaşımlarına ışık tutacaktır. 
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VIII. EKLER 

Ek 1. FIM FONKSĠYONEL BAĞIMSIZLIK ÖLÇEĞĠ  

Kendine bakım 

A) Beslenme 

B) Kendine çeki düzen verme 

C) Banyo yapma 

D) Vücudun üst kısmını giyinme 

E) Vücudun alt kısmını giyinme 

F) Tuvalet kullanımı 

Tuvalet kullanımı 

G)  mesane kontrolü 

H) Barsak kontrolü 

Transferler 

      İ)   yatak, sandalye, tekerlekli sandalye 

      J)     tuvalet 

      K)   küvet, duş 

Hareket 

      L) yürüme/tekerlekli sandalye 

     M) merdiven çıkma 

                                                                           motor skor alt toplamı 

İletişim 

     N) anlama 

     O) ifade etme 

Sosyal durum 

     Ö) sosyal ilişkiler 

     P) problem çözme 

     R) bellek 

                                                                           kognitif skor alt toplamı 

 

 

                  toplam skor: 
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weeFIM  PEDĠYATRĠK FONKSĠYONEL BAĞIMSIZLIK ÖLÇEĞĠ  

Kendine bakım 

A) Yemek yeme 

B) El yüz yıkama, diş fırçalama 

C) Banyo yapma 

D) Vücudun üst kısmını giyinme 

E) Vücudun alt kısmını giyinme 

F) Tuvalet kullanımı 

Tuvalet kullanımı 

G)  mesane alışkanlığı 

H) Barsak alışkanlığı 

Transferler 

  İ)   sandalye, tekerlekli sandalye 

  J)   tuvalet 

 K)  küvet, duş 

Hareket 

 L) yürüme/emekleme 

 M) merdiven çıkma 

                                                                                 motor skor alt toplamı 

İletişim 

 N) anlama 

 O) ifade etme 

Sosyal durum 

 Ö) sosyal ilişkiler 

 P) problem çözme 

 R) bellek 

                                                                               kognitif skor alt toplamı 

         toplam skor 
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FIM/weeFIM PUANLAMA KRĠTERLERĠ 

7: tam bağımsız: hiçbir yardıma gerek duymadan belirli bir aktiviteyi gereken zamanda, 

cihaz kullanmadan, emniyetli şekilde yapar 

6: modifiye bağımsız: bir aktiviteyi yardımcı bir cihaz yada uzun süre modifikasyona gerek 

duyarak emniyetsiz şekilde yapar 

5: gözetim: fiziksel yardım almadan sözel yardım ile aktiviteyi tamamlar (%100) 

4: minimal yardım: hafif bir fiziksel temas dışında yardıma ihtiyacı yoktur. Aktivite için 

gereken eforun en az %75‟inin harcar 

3: orta derecede yardım: aktivite için gerekli eforun %50-75‟ini harcar 

2: maksimal yardım: gereken eforun %25-50‟sini harcar 

1: tam yardım: gereken eforun %0-25‟ini harcar 
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 Ek 2. BERG DENGE SKALASI 

1. Desteksiz oturma 

4 güvenli bir şekilde 2 dakika oturabilir 

3 2 dakika boyunca gözlem altında oturabilir 

2 30 saniye boyunca oturabilir 

1 10 saniye boyunca oturabilir 

0 desteksiz oturamaz 

2.  Ayağa kalkma 

4 ellerinden destek almadan ayakta durabilir 

3 elleri kullanarak ayakta durabilir 

2 birkaç denemeden sonra elleri kullanarak ayakta durabilir 

1 hafif destekli ayakta durabilir 

0 orta ileri derecede destekle ayakta durabilir 

3. Dengesiz ayakta durma 

4 2 dakika boyunca desteksiz ayakta durabilir 

3 2 dakika boyunca gözlemle ayakta durabilir 

2 30 saniye desteksiz durabilir 

2 30 saniye boyunca birkaç denemeyle ayakta durabilir 

0 30 saniye boyunca destek almadan ayakta duramaz 

4. Gözler kapalı ayakta durma 

4 10 saniye boyunca güvenli ayakta durur 

3 10 saniye boyunca gözlemle ayakta durur 

2 3 saaniye boyunca ayakta durabilir 

1 3 saniyeden az ayakta durabilir 

0 düşmemek için yardıma ihtiyaç duyar 

5. Ayaklar bitişik ayakta durma 

4 ayaklar bitişik 1 dakika boyunca ayakta durabilir 

3 ayaklar bitişik gözlem altında 1 dakika boyunca ayakta durabilir 

2 ayaklar bitişik 30 saniye ayakta durabilir 

1 pozisyona gelmek için destek almalıdır 

0 yapamaz 

6. Öne doğru uzanma (kollar 90 derece) 

4 Öne doğru güvenle uzanır >25 cm 

3 Öne doğru güvenle uzanır >12.5 cm 

2 Öne doğru güvenle uzanır >5 cm 

1 öne doğru uzanabilir ancak gözleme ihtiyaç duyar 

0 yapamaz 

7. Yerden cisim kaldırma 

4 güvenli bir şekilde yerden cisim kaldırabilir 

3 yerden cisim kaldırır ancak gözleme ihtiyaç duyar 

2 kaldıramaz ancak 1-2 sn dengede durabilir 

1 kaldıramaz ve gözleme ihtiyaç duyar 

0 yapamaz 

8. Sol ve sağ omuzlarının arkasına bakabilme 

4 her iki tarafa da bakabilir 

3 sadece tek tarafa bakabilir 

2 tek tarafa dönebilir ancak dengesini korur 

1 dönerken gözleme ihtiyaç duyar 

0 düşmemek için yardıma ihtiyaç duyar 
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9. 360 derece dönmek 

4 her iki yöne<4saniyede dönebilir 

3 sadece tek yöne <4 saniyede dönebilir 

2 >4 saniyede dönebilir 

1 yakın gözleme ihtiyaç duyar 

0 yapamaz 

10. Değişmeli sandalyeye dokunma 

4 8 adımı <20 saniyede tamamlar 

3 8 adımı >20 saniyede tamamlar 

2 4 adımı güvenle  tamamlar 

1 2 adımı güvenle tamamlar, gözleme ihtayaç vardır 

0 yapamaz 

11. Topuk/parmakucu duruşu 

4 tandem yürüyüşü yapıp 30 saniye tutabilir 

3 tek ayağını diğerinin önünde 30 saniye tutabilir 

2 küçük adımlar atıp 30 saniye tutabilir 

1 ayaklarını yerleştirmek için desteğe ihtiyaç duyar 

0 yapamaz 

12. Tek ayak üzerinde durma 

4 tek bacağını kaldırıp >10 saniye tutabilir 

3 tek bacağını kaldırıp 5-10 saniye tutabilir 

2 tek bacağını kaldırıp 3-5 saniye tutabilir 

1 tek bacağını kaldırı  3 saniyeden fazla tutamaz 

0 yapamaz 

13. Ayaktan oturmaya geçme 

4 elleri çok az veya hiç kullanmadan yapabilir 

3 oturmayı elleriyle kontrol eder 

2 bacaklarının arkasını kullanarak oturmayıo yavaşlatır 

1 bağımsız oturur ancak gözleme ihtiyaç duyar 

0 gözleme ihtiyaç duyar 

14. Transferler 

4 elleri çok az veya hiç kullanmadan yapabilir 

3 ellerini kullanmak zorundadır 

2 gözleme yada sözlü uyarıya ihtiyaç duyar 

1 bir kişinin yardımına ihtiyaç duyar 

0 iki kişinin yardımına ihtiyaç duyar 
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Ek 3. SARA ATAKSĠ SKALASI  

1. Yürüme 

0  Normal 

1 hafif zorluk, sadece 10 kez ardarada parmak ucu topuk yürüyüş adımı ile 

farkedilir 

2 belirgin bozuk, 10 parmakucu topuk yapamaz 

3 dönüşlerde zorluk ve sendeleme, desteğe ihtiyaç duymaz 

4 belirgin sendeler ve duvardan dönerken desteğe ihtiyaç duyar 

5 ciddi derecede sendeler, sürekli baston kullanır yada başka birinden destek alır 

6 ancak tam destekle (iki baston, eşlik eden kişi) >10 metre yürüyebilir 

7 ancak tam destekle (iki baston, eşlik eden kişi) <10 metre yürüyebilir 

8 destekle bile yürüyemez 

2.  Ayakta durma 

0 Normal 

1 ayaklar bitişik sallamadan durabilir, ancak parmak ucu topuk pozisyonunda 10 

saniyeden fazla duramaz 

2 ayaklar bitişşik 10 saniyeden fazla durabilir ancak sendeler 

3 normal pozisyonda 10 saniyeden fazla durabilir, ayaklar bitişik duramaz 

4 geçici bir destekle normal pozisyonda 10 saniyeden fazla durabbilir 

5 sadece bir kolun desteğiyle normal pozisyonda 10 saniyeden fazla ayakta 

durabilir 

6 bir kolun sürekli desteğiyle bile normal pozisyonda 10 saniyeden fazla ayakta 

duramaz 

3. Oturma 

0 Normal 

1 hafif zorluk, geçici yalpalama 

2 sürekli yalpalar ancak >10 saniye oturabilir 

3 geçici destekle >10 saniye oturabilir 

4 sürekli destek olmadan >10 saniye oturamaz 

4. Konuşma 

0 Normal  

1 hafif bir bozukluk 

2 anlaşılır ancak bozulmuş 

3 anlaşılması zor tektük kelime 

4 anlaşılması zor birçok kelime söylüyor 

5 anlaşılabilir sadece birkaç kelime söylüyor 

6 anlaşılmaz konuşma, anartri 

5. Parmak yakalama (taraflar ayrı puanlanıp ortalaması alınır) 

0 dismetri yok 

1 dismetri <5cm olmak üzere hedefe ulaşamaz veya hedefi aşar 

2 dismetri <15cm olmak üzere hedefe ulaşamaz veya hedefi aşar 

3 dismetri >15cm olmak üzere hedefe ulaşamaz veya hedefi aşar 

4 beş hedefleyici hareketi yapamaz 

6. Parmak burun testi 

0 Normal 

1 tremor var, amplitudu <2 cm 

2 tremor var, amplitudu >5 cm 

3 tremor var, amplitudu >5 cm 
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4 5 siklusu tamamlayamaz 

 

7. Hızlı alternan el hareketleri 

0 Normal, 10 saniyeden önce yapar 

1 hafif düzensizlik var, >10 saniyede yapabilir 

2 belirgin düzensizlik var, tek tek hareketleri ayıtedilemez, <10saniyede yapar 

3 belirgin düzensizlik var, tek tek hareketleri ayıtedilemez, >10saniyede yapar 

4 10 siklusu tamamlayamaz 

8. Diz topuk testi  

0 Normal 

1 hafif bozulmuş, kemikle temas korunuyor 

2 belirgin bozulmuş, 3 siklus arasında 3 kereye kadar kemik hizasından ayrılma 

3 belirgin bozulmuş, 3 siklus arasında 4 veya daha fazla kemik hizasından ayrılma 
         4 hareketi yapamaz 
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Ek 4. EDSS DĠZABĠLĠTE SKALASI 

 0   Normal nörolojik bulgular (işlevsel sistemlerde tüm dereceler 0)  

 

1.0 Özürlülük yok ve minimal anormal muayene bulgusu  

 

1.5 Özürlülük yok ; bir işlevsel sistemden daha fazlasında minimal bulgu  

 

2.0 Bir işlevsel sistemde minimal özürlülük  

 

2.5 İki işlevsel sistemde minimal özürlülük  

 

3.0 Bir işlevsel sistemde orta derecede özürlülük ya da üç yada dört işlevsel 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 0 yada 1)  

 

4.0 Tamamen yardımsız yürüyebiliyor ; bir işlevsel sistemde 4. derece özürlülük 

olmasına rağmen, kendine yeterli ve günde 12 saat yatak dışında geçiriyor, (diğerleri 0 

ve 1) yada 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 0 ve 1) 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 işlevsel 

sistemlerden birinde 5. derece (diğerleri 0 yada 1) yada 4. adımı geçecek biçimde daha 

düşük derecede bir kombinasyon  

5.5 Yardımsız ya da dinlenmeden 100 metre yürüyebilir; tam günlük aktiviteyi 

engelleyecek derecede özürlülük; genel işlevsel sistemlerden birinde 5. derece 

(diğerleri 0 ya da 1) ya da 4. adımı geçecek biçimde daha düşük derecede bir 

kombinasyon  

 

6.0 Dinlenmeli 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 
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sandalyededir; genel işlevsel sistemlerde bir işlevsel sistemden fazlasında 4. derecenin 

üzerinde özürlülük; seyrek olarak yalnızca piramidal 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 işlevlerinin birçoğunu 

yapabilir; kollarını etkin kullanabilir; genel işlevsel sistemlerde birkaç işlevsel 

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; iletişim kurabilir ve yemek yiyebilir; genel işlevsel 

sistemlerin çoğunda en az 4. derecede özürlülük  

 

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 ölüm  
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Ek 5. ASHWORTH SPASTĠSĠTE SKALASI 

0   kas tonusu normal 

1  kas tonusunda hafif artış var. Eklem fleksiyon ve ekstansiyon yapıldığında hareket   

       açıklığının sonunda minimal direnç var 

2 eklem hareket açıklığının çoğunda belirgin kas tonusu artışı var, etkilenen kısımlar    

kolaylıkla hareket ettirilebilir 

3 pasif hareket güçlükle yapılır, kas tonusunda önemli artış var 

4 etkilenen kısımlar fleksiyon ve ekstansiyonda rijiddir, şiddetli kas tonusu artışı var 

 

 

      


