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ÖZET 

Yetimler, B. (2019). İdiyopatik İntrakraniyal Hipertansiyon (İİH) Hastalığında 

Antinöronal Membran Antikorlarının Araştırılması. İstanbul Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Enstitüsü, Sinirbilim ABD. Doktora Tezi. İstanbul.  

İdiyopatik İntrakraniyal Hipertansiyon (İİH), sekonder sebeplerle açıklanamayan ve 

artmış kafaiçi basıncı, baş ağrısı ve görsel bozukluklar gibi çeşitli özelliklerle kendini 

gösteren bir nörolojik sendromdur. Tipik hasta grubu, doğurganlık çağındaki aşırı kilolu 

kadınlardır. Günümüzde İİH patogenezi, net olarak anlaşılamamış durumdadır. Son 

yıllarda İİH etiyolojisi üzerine yapılan araştırmalarda immünolojik faktörler, yeni bir 

ilgi odağı haline gelmektedir. Çeşitli nörolojik ve psikiyatrik sendrom ile ilişkilendirilen 

antinöronal membran antikorları, nöroimmünolojik çalışmalarda ilgi çekici bir alan 

oluşturmuştur. Antinöronal membran antikorlarının tanımlanması, tanı ve tedavide 

büyük önem taşımaktadır. 

Bu çalışmada, İİH olgularında antinöronal membran antikorları taranarak, olgu serum 

ve BOS örneklerinin hedeflediği aday bir antijen belirlenmesi ve böylece bu sendromun 

patogenezini açıklayabilecek immünolojik bir mekanizma önerilmesi amaçlanmıştır.  

Çalışmaya 58 adet İİH olgusu dahil edilmiş; serum ve BOS örnekleri elde edilmiştir. 

Olgu serumları ile nöroblastoma hücrelerinde yapılan immünpresipitasyon 

çalışmalarıyla elde edilen antijen kompleksleri, Sıvı Kromatografisi-Kütle 

Spektrometresi (LC-MS) yöntemiyle analiz edilmiştir. Değerlendirmelerin sonucunda 

İİH olgu serumlarının hedeflediği aday antijenler olarak Na+/K+ ATPaz iyon 

pompasının alfa alt birimleri ve glial fibriler asidik protein (GFAP) belirlenmiştir. 

Yapılan doğrulama çalışmalarında olgu serum ve BOS’larında Na+/K+ ATPaz’ın alfa-3 

alt birimine karşı antikor belirlenememiştir. GFAP için yapılan hücre bazlı testlerde ise 

2 olgu serumunda GFAP antikoru belirlenmiş; bir olgudaki GFAP antikoru 

konsantrasyonu, atak döneminde remisyon dönemindekine kıyasla daha yüksek 

seviyede bulunmuş, BOS örneklerinde ise antikor belirlenememiştir. Bulgular, İİH ile 

ortak bazı semptomlara sahip bir astrositopati olan GFAP antikoru ilişkili  

meningoensefalit tablosunun, İİH olgularında hafif bir formda seyrediyor olma 

ihtimalini önermektedir. Bununla birlikte bu bulguların netlik kazanması için daha ileri 

çalışmaların yapılması gerekmektedir.  

Anahtar Kelimeler: İdiyopatik İntrakraniyal Hipertansiyon, Nöroimmünoloji, 

Antinöronal Membran Antikorları, Sodyum-Potasyum ATPaz, Glial fibriler asidik 

protein 
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ABSTRACT 

Yetimler, B. (2019). Investigation of Antineuronal Antibodies in Idiopathic Intracranial 

Hypertension (IIH). İstanbul University, Institute of Health Science, Department of 

Neuroscience, Doctoral Thesis. Istanbul.   

 

Idiopathic Intracranial Hypertension (IIH) is a neurological syndrome presented with 

features like increased intracranial pressure, headache and visual disturbances which 

cannot be explained by secondary causes. Typical patient group is overweight women in 

reproductive age. The pathogenesis of İIH is not clearly understood. Recently,  

immunological factors have become a new area of interest. 

Various neurological and psychiatric syndromes have been associated with antineuronal 

membrane antibodies. Identification of these antibodies is very important in diagnosis 

and treatment. 

In this study, we aimed to search for antineuronal membrane antibodies in IIH cases and 

to identify a target antigen in order to suggest inflammotary factors related to IIH 

patogenesis.  

58 IIH cases were included in the study and sera and CSF samples were obtained. 

Antigen complexes from sera were isolated by immunoprecipitation using 

neuroblastoma cells, then analyzed by Liquid Chromatography-Mass Spectrometry 

(LC-MS) method. Na+/K+ATPase ion pump alpha-3 subunit and glial fibrillary acidic 

protein (GFAP) were determined as candidate target antigens. IIFT tests were made for 

validation of Na+/K+ATPase alpha-3 subunit antibodies but the results were negative for 

both sera and CSF.  Cell-based assays were used for GFAP antibodies and found 

positive in two patients. Concentration of GFAP antibody in one case’s serum was 

higher during the attack period compared to serum obtained during remission. For all 

CSF samples, the results were negative. IIH and GFAP meningoencephalitis share some 

symptoms. Therefore we may suggest that IIH may represent a slight form of GFAP 

astrocytopathy.  These results are needed to be clarified by further studies.  

 

Key Words: Idiopathic Intracranial Hypertension, Neuroimmunology, Antineuronal 

membrane antibodies, Sodium-Potassium ATPase,  Glial fibrillary acidic protein 
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

İdiyopatik İntrakraniyal Hipertansiyon (İİH), diğer bir yaygın adıyla Psödotümör 

Serebri; artmış kafaiçi basıncı, baş ağrısı, görsel bozukluklar, papilödem, pulsatil 

tinnitus gibi semptomların görüldüğü ve intrakraniyal basınç artışını açıklayabilecek 

sekonder etkenlerin bulunmadığı bir nörolojik sendromdur.  İİH, çocuk ve yaşlı 

popülasyonda da görülebilmekle birlikte, hasta popülasyonu dramatik bir çoğunlukla 

üreme çağındaki aşırı kilolu kadınlardan oluşmaktadır. (Thurtell ve Wall, 2013)  

Günümüzde İİH tanısı, modifiye edilmiş Dandy kriterleri kullanılarak 

gerçekleştirilmektedir. İİH tanısı, temel olarak nörolojik değerlendirmenin sonucunda 

intrakraniyal basınca doğrudan neden olabilecek faktörlerin dışlanması yoluyla 

gerçekleştirilmektedir (Friedman ve ark. 2013).  

İİH insidansı, yetişkinlerde 100,000 kişide 1-2 olarak değerlendirilmektedir 

ancak klinik değerlendirilmede papilödemsiz İİH gibi tanısı atlanabilen vakalar göz 

önüne alındığında, bu oranın daha yüksek olabileceği tahmin edilmektedir. İİH için tipik 

hasta grubu olan 18-45 yaş arasındaki obez kadın popülasyon ile sınırlandırıldığında ise 

tahmini olarak 100,000 kişide 12-32 gibi daha yüksek bir insidans kaydedilmiştir. 

Ancak İİH ile obez profilin bilinen ilişkisi değerlendirildiğinde ve dünya genelinde 

obezitenin hızlı bir artış gösterdiği düşünüldüğünde, bu oranlarda artış görülmesi 

beklenmektedir. (Raoof ve ark. 2011; Peng ve ark. 2012; Batra ve Sinclair, 2014; Kesler 

ve ark. 2014). 

Tedavi, genel olarak intrakraniyal basınca bağlı olarak görme kaybı gelişiminin 

önlenmesi üzerinedir. Tedavide çoğunlukla bir karbonik anhidraz inhibitörü olan 

asetazolamid ve bazı durumlarda ek tedavi ajanları kullanılmaktadır. Obez hasta profili 

ile İİH arasındaki yakın ilişki nedeniyle, İİH hastaları semptomların iyileşmesi için 

tedavi amaçlı olarak kilo vermeye yönlendirilmektedir. İntrakraniyal basıncın uzun 

süreli ilaç tedavisine rağmen düzenlenemediği ve görsel semptomların kötüye gittiği 

durumlarda, hastalar optik sinir fenestrasyonu ve şant tedavisi gibi cerrahi tedavilere 

yönlendirilebilmektedir. Mevcut ilaç tedavilerine ve hatta cerrahi tedavi yöntemlerine 

rağmen bazı hastalarda semptomlar iyileşme göstermemektedir ve aynı zamanda nüks 

de görülebilmektedir (Kosmorsky, 2014; Kanagalingam ve Subramanian, 2018). 
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İİH, hastaların yaşadığı şiddetli baş ağrısı ve hastaların yaklaşık %25’inin 

intrakraniyal basınca bağlı olarak kalıcı görme kaybı yaşama riski altında olduğu göz 

önüne alındığında, bu sendromun hastalar için hayat kalitesini olumsuz yönde etkileyen 

bir tablo oluşturduğu dikkate alınmalıdır. (Daniels ve ark. 2007; Shah ve ark. 2008; 

Kosmorsky, 2014) 

Günümüzde İİH, hala etyopatogenezi tam olarak anlaşılamamış bir hastalıktır. 

İİH’da görülen intrakraniyal basınç artışını açıklamak üzere uzun yıllardır anormal A 

vitamini metabolizması, beyin omurilik sıvısı (BOS) üretimi ve BOS geri emiliminde 

bozukluklar, obezite ve hormonal etkenler, trombofilik etkenler, akuaporinler gibi 

birçok olası etkenle ilişkili mekanizmalar önerilmiştir. Bununla beraber İİH 

sendromunun oluşumunu açıklayabilecek bir hipotez üzerinde henüz uzlaşma 

sağlanamamıştır. Ek olarak önerilen bu hipotezlerin, hastalığın ezici bir çoğunluk 

sergileyen obez ve üreme çağındaki kadın hasta seçimini açıklayabilecek kapsamda 

olması gerekliliğinin altı çizilmelidir (Dhungana ve ark. 2010; Batra ve Sinclair, 2014; 

Wakerley ve ark. 2015; Burkett ve Ailani, 2018). 

Son zamanlarda ise İİH patogenezi üzerine yapılan çalışmalarda inflamatuar 

etkenlerin etkisi yeni bir araştırma odağı haline gelmiştir. Hasta profilinin kadın olması 

ve obezitenin de inflamatuar profille ilişkilendirilmesi ve bu anlamda elde edilen çeşitli 

bulgular, immünolojik çalışmaların İİH araştırmaları için önemli bulgular 

sağlayabileceğinidüşündürmektedir (Lyon ve ark. 2003; Sinclair ve ark. 2008; 

Dhungana ve ark. 2009; Ball ve ark. 2009; Altıokka-Uzun ve ark. 2015; Altıokka-Uzun 

ve ark. 2017; Samancı ve ark. 2017). 

Bazı çalışmalarda, İİH hastalarının BOS’larında inflamasyona ilişkin çeşitli 

biyobelirteçlere rastlanmıştır. Örnek olarak bir kemokin olan (C-C motif) ligand 2 

(CCL2), kontrollere kıyasla İİH hastalarının BOS’larında anlamlı derecede daha yüksek 

konsantrasyonlarda bulunmuştur (Dhungana ve ark. 2009).  

Nöroimmünolojinin özellikle son yıllarda birçok değerli bulgular sağlamış olan 

bir araştırma alanı, antinöronal membran antikorlarıdır. Çeşitli nörolojik ve psikiyatrik 

hastalıklarda, pareneoplastik özellik gösteren veya göstermeyen birçok antinöronal ve 

antiglial antikor tanımlanmıştır. Bu antikorların tanımlanması ile birçok sendromun tanı 

ve tedavi sürecinde önemli gelişmelerin sağlanması mümkün olmaktadır. Bu anlamda 
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İİH olgularında antinöronal ve/veya antiglial antikorlarının varlığının veya yokluğunun 

tanımlanması önemli bir adım olacaktır (Dalmau ve ark. 2017). 

Çalışma kohortumuzun küçük bir kısmı ile daha önce gerçekleştirilen 

antinöronal membran antikoru taramasında, bazı olgu serumlarının kortikal ve nörönal 

hücre kültüründe yüzey antijenleri ile reaktivite gösterdiği kaydedilmiştir (Altıokka-

Uzun ve ark. 2017). Bu bulgular, İİH olgularında antinöronal membran antikorlarının 

varlığının etkili olabileceğini önermiştir. Araştırmamızda, İİH olgularında antinöronal 

antikorların varlığını ve olgu serumlarındaki antikorlar tarafından hedeflenen bu 

antinöronal membran antikorlarının tanımlanması amaçlanmıştır. Bu amaçla, literatürde 

antikor tanımlama çalışmalarında kullanılan ve güvenilir sonuçlar sağlayan yöntemler 

kullanılarak, İİH olguları serumlarından antinöronal membran antikorları ile ilişkili 

antijenlerin immünopresipitasyon yöntemi ile izole edilerek, Sıvı Kromatografisi Kütle 

Spektrometrisi (LC-MS/MS) Çalışmaları ile tanımlanması amaçlanmıştır. Literatürde şu 

ana kadar İİH olgularında antinöronal membran antikorlarını tanımlayan bir çalışma 

bulunmamaktadır. Bu anlamda bu araştırma bir ilk olması açısından önem taşımaktadır.  

Bu çalışmada, antinöronal antikorların İİH hastalarında analitik yöntemlerle 

tanımlanması hedeflenmiştir. İİH olgularında antinöronal yüzey proteinlerini hedefleyen 

antikorların tespit edilmesi durumunda, idiyopatik olan bu sendromun patogenezini 

anlamak için değerli bulgular elde edilmesi amaçlanmıştır. Antikorların tespit edilmesi 

ve tanımlanması durumunda, İİH patogenezi için inflamatuar bazı önermeler 

getirilebilecek ve bu sendrom için yeni tedavi seçeneklerinin gündeme gelmesi mümkün 

olabilecektir.  
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2. GENEL BİLGİLER 

İdiyopatik İntrakraniyal Hipertansiyon (İİH), herhangi bir intrakraniyal 

patolojinin veya intrakraniyal hipertansiyona neden olabilecek sekonder sebeplerin 

görülmediği, artmış beyin omurilik sıvısı (BOS) basıncı ile karakterize nörolojik bir 

hastalık olarak tanımlanmaktadır (Dhungana ve ark. 2010).  

İİH için tipik hasta grubu, dramatik bir çoğunlukla doğurganlık çağındaki aşırı 

kilolu kadınlardır. İİH, aynı zamanda çocuklarda, erkeklerde ve daha yaşlı insanlarda da 

ortaya çıkabilmektedir (Thurtell ve Wall, 2013). Görülme sıklığının kadın:erkek 

oranının 8:1 olması nedeniyle, İİH cinsiyet organları ile ilişkili olmayan hastalıklar 

içerisinde en fazla asimetrik dağılım gösteren hastalıklardan biri olarak bilinmektedir 

(Kosmorsky, 2014; Daniels ve ark. 2007).  

Yetişkinlerde İİH insidansı 100,000 kişide 1-2’dir (Raoof ve ark. 2011). Ancak 

bu oran, doğurganlık çağında (18-45 yaş) olan obez kadınlar grubu ile 

sınırlandırıldığında, tahmini olarak 100,000 kişide 12-32 gibi daha yüksek bir insidans 

göstermektedir (Kesler ve ark. 2014).  

İİH hastalığında yaygın olarak görülen semptomlar arasında baş ağrısı, görme 

kaybı, pulsatil tinnitus ve sırt ile boyun ağrıları sayılabilir. Bununla birlikte klinikte 

hastalarda görülen semptomlar büyük bir çeşitlilik gösterebilmektedir ve bu nedenle 

tanı aşamasında gecikmelere neden olabilmektedir. İİH hastalığı etkin bir şekilde tedavi 

edilemezse, görme ile ilişkili ciddi morbiditelere yol açabilmektedir (Markey, 2016).  

Günümüzde İİH tanısı için modifiye edilmiş Dandy kriterleri kullanılmaktadır. 

Bu kriterler içerisinde hastada artmış kafa içi basıncının olması, papilödemin tipik 

olarak gözlenmesi ve belirlenmiş sekonder bir etmenin olmaması sayılabilir (Friedman 

ve ark.2013). Bununla birlikte klinikte papilödem gözlenmeyen İİH hastalarına da 

(papilödemsiz İİH) rastlanmaktadır. Hastalarda görülen semptomlar, haftalardan birkaç 

aya kadar değişen bir süre içerisinde değişim gösterebilmekle birlikte ani başlangıçlı 

olarak da ortaya çıkabilmektedir (Cleves‐Bayon, 2018).  

İdiyopatik İntrakraniyal Hipertansiyon için, psödotümör serebri veya benign 

intrakraniyal hipertansiyon tanımları da kullanılmaktadır. Ancak hastalık gidişatı her 

zaman “benign” bir seyir göstermemektedir ve hastada bir sekel oluşmaması için bazı 
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durumlarda zorlu bir hastalık yönetim sürecine ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca İİH’da 

her zaman için bir yalancı tümörün varlığından söz edilememektedir. Bu gibi 

nedenlerden dolayı klinisyenler tarafından hastalık için bu tanımlar yerine İdiyopatik 

İntrakraniyal Hipertansiyon tanımı güncel olarak tercih edilmektedir (Johnston, 2001).  

2013’den itibaren, nörogörüntüleme teknolojisindeki ilerlemeler ve sekonder 

etkenlere bağlı hastalar gibi nedenler ile kapsayıcı bir terim olarak “psödotümör serebri 

sendromu” kullanılmaya başlanmıştır (Burkett ve Ailani, 2018). Bu sınıflandırma 

sistemine göre İİH; primer psödotümör serebri sendromu olarak kabul edilmektedir. 

Bununla birlikte çeşitli ilaçlara ya da tıbbi durumlara veya venöz sinüs trombozu gibi 

tanımlanabilir etkenlere bağlı olarak gelişen psödotümör serebri sendromu ise sekonder 

psödotümör serebri sendromu olarak adlandırılmaktadır (Friedman ve ark. 2013).  

Baş ağrısı, İİH hastalarında en sık görülen semptom olup; hastaların %90-94’ü 

kliniğe geldiklerinde baş ağrısı yaşadıklarını ifade etmektedir (Francis ve Quiros, 2014). 

Hastaların yaşadıkları baş ağrıları ağır şiddette olabilmektedir ve bu durum sağlıkla 

ilişkili yaşam kalitesi (SİYK) ölçekleri ile elde edilen skorlara göre hayat kalitesini 

olumsuz yönde etkilemektedir (Daniels ve ark. 2007).  

Geçici görsel karaltılar, pulsatil tinnitus, binoküler horizontal diplopi gibi diğer 

semptomlar da hastalar tarafından ifade edilen diğer semptomlar arasında yer 

almaktadır. Hastalarda görülen papilödem genellikle bilateral olmakla birlikte bazı 

durumlarda asimetrik görünümde olabilmektedir (Kanagalingam ve Subramanian,2018; 

Bidot ve ark. 2015 ). 

Papilödeme bağlı olarak kalıcı görme kaybı, İİH hastalığı için en ciddi morbidite 

olarak kabul edilmektedir. İİH’da yaygın olarak görme alanındaki anormallikler 

olmaktadır ve bu anormallikler hastaların yaklaşık %50’sinde görülmektedir. Hastaların 

%25’ine kadar olan bir kısmında ise unilateral veya bilateral ciddi görme kayıpları 

oluşmaktadır (Shah ve ark. 2008; Kosmorsky, 2014). 

Hastalığın tedavisi, temel olarak görmenin korunması ve görme kaybının 

engellenmesi ile baş ağrısı gibi semptomların kontrolüne dayanmaktadır (Kanagalingam 

ve Subramanian, 2018;). Hasta için uygulanan tedavi; semptomların, perimetri ile 

belirlenen görme kaybının şiddetine ve hastalık sürecine göre şekillenmektedir. Tanısal 

olarak gerçekleştirilen lomber ponksiyonlar sonrasında semptomlarda genellikle geçici 

bir hafifleme görülebilmektedir ancak bu durum çok nadiren kalıcı bir gerileme 
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sağlamaktadır. Uygulanan tedavi yöntemlerinden bağımsız olarak İİH, kronik bir 

hastalık olduğu için hastaların yakın takibi gereklidir (Thurtell ve Wall, 2013).  

Günümüzde İİH için en etkin tedavi yöntemleri olarak hastanın kilo vermesi, 

karbonik anhidraz inhibitörleri (örn; asetazolamid) ve diüretikler kullanılmaktadır. Bazı 

durumlarda kısa süreli steroid tedavisine de başvurulabilmektedir. Bununla birlikte 

görsel kayıp bu tedavilere rağmen devam ediyorsa; bazı hastalara şant tedavisi, optik 

sinir kılıfı fenestrasyonu ve endovasküler tedaviler gibi cerrahi tedavi yöntemleri 

önerilebilmektedir. İİH açısından asemptomatik hastalarda ise tedaviye gerek 

duyulmamaktadır (Kosmorsky, 2014; Peng ve ark. 2012).  

İdiyopatik İntrakraniyal Hipertansiyon sendromunun patogenezi günümüzde 

hala net olarak bilinmemektedir. Hastalıkla ilişkili olarak BOS dinamiklerinde 

üretim/emilim dengesinin bozulduğu yönünde çeşitli teoriler sunulmuştur. Bu hasta 

grubunda BOS üretiminin aşırı olduğuna ilişkin bir kanıt bulunamamıştır (Wakerley ve 

ark. 2015). İİH patogenezi ile ilişkisi henüz anlaşılamayan BOS döngüsünün normal 

işleyişini daha iyi anlamak amacıyla günümüzde birçok araştırma yapılmaya devam 

etmektedir.  

2.1. BOS ve BOS Döngüsü  

Beyin yüzeyi, kafatası ve 3 tabakadan oluşan meninksler ile korunmaktadır. En 

dışta sert dura tabakası yer alırken onun altında ise araknoid ve pia tabakalarından 

oluşan “leptomeninks” yer almaktadır.  Memeli merkezi sinir sistemi, beyin omurilik 

sıvısı (BOS) içerisinde yer almaktadır. BOS, temel olarak dolaşımdaki plazmadan 

sentezlenen kompleks bir sekresyon olup; beyin içerisindeki ventriküler bölgelerde 

(bağlantılı lateral, 3. ve 4.ventriküllere) ve beyin dışında ve spinal kordda yer alan 

ekstraventriküler bölgelerde (genellikle BOS’un çoğunun yer aldığı subaraknoid 

boşluklarda) eşit olmayan bir biçimde dağılım göstermektedir (Davson ve Segal, 1996; 

Pizzo ve Thorne, 2017; Thorne, 2014).  

Beyin omurilik sıvısı (BOS) renksiz ve berrak bir sıvıdır. Kandan elde edilen bir 

ultrafiltrat olup; temel olarak koroid pleksuslar tarafından üretilmektedir. Sinir sistemi 

içerisinde BOS’un birçok işlevi bulunmakta olup; bunlar arasında yapısal, 

hidrodinamik, metabolik ve immünolojik işlevler bulunmaktadır. BOS’un önemli bir 

işlevi ise mekanik korumadır. Başın hızlı ve sert hareketlerinde, hafif travmalar 

durumunda, kafatası ve beyin arasında çarpmaya karşı bir bariyer oluşturmaktadır. 
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Beyin omurilik sıvısı, aynı zamanda merkezi sinir sisteminde (MSS) elektrolit dengesini 

ve sistemik asit-baz dengesini sağlayarak homeostazın devamına yardımcı olmaktadır. 

Diğer önemli işlevleri arasında; nöron ve glial hücrelerin ihtiyaç duyduğu besin 

maddelerinin taşınması için bir ortam oluşturmak, MSS içerisinde hücresel metabolizma 

sonucu oluşan atık maddelerin uzaklaştırılması için bir lenfatik sistem oluşturmak ve 

hormonların, nörotransmitterlerin, salgılatıcı faktörlerin ve diğer nöropeptitlerin MSS 

boyunca iletiminin sağlanması yer almaktadır (Tumani ve ark. 2017; Brinker ve ark. 

2014). 

İnsan sinir sisteminde yaklaşık olarak 140 ml BOS bulunmaktadır. Beyin 

omurilik sıvısı, 4.ventrikülleri (20 ml), spinal subaraknoid boşluğu (30 ml) ve kranial 

subaraknoid boşluğu (90 ml) doldurmaktadır. BOS üretimi ve kana absorpsiyonu 

döngüsü günde 4-5 kere tekrarlanmaktadır (Oldendorf, 1972; Pardridge, 2011).  Beyin-

omurilik sıvısı, koroid pleksus epiteli tarafından sentezlenmektedir (Praetorius ve 

Nielsen, 2006) ve daha sonra lateral ventriküllerden geçerek üçüncü ve dördüncü 

ventriküllere geçmektedir, buradan kranial ve subaraknoid boşluklara devam ederek son 

olarak araknoid villusların etrafındaki periferik kan dolaşımının superior sagittal 

sinusları içerisine absorbe edilmektedir (Stiebel-Kalish ve ark. 2013).  

Nöron ve glialar arasında yer alan 40-60 nm genişliğindeki dar ekstraselüler 

boşluk ise interstisyel sıvı (İSS) ile doludur. Beyinde yer alan interstisyel sıvı, sistemik 

kan dolaşımından etkin bir biçimde ayrı tutulmaktadır. İSS sıklıkla BOS ile bileşim 

açısından benzer olarak değerlendirilse de; bu durum ancak beyinde ventriküler ve 

beyin/spinal kord yüzeyi arayüzleri için doğrudur. Bunun nedeni; hem difüzyon 

oranının bu arayüzlerden uzaklaşıldıkça azalması, hem de hücreler aracılığıyla ve diğer 

bazı ekstraselüler boşluk bileşenleri ile taşınan çeşitli moleküllerin, göreceli olarak 

hücre bulundurmayan BOS ile karşılıklı değişiminin mümkün olmamasıdır (Syková ve 

Nicholson, 2008; Thorne ve Nicholson, 2006; Wolak ve Thorne, 2013).  

Beyin bariyerini oluşturan üç temel bariyer sistemi bulunmaktadır: Bunlar; Kan-

Beyin Bariyeri (KBB), kan-BOS bariyeri (KBOSB) ve dış beyin bariyeridir (DBB). 

Sirkumventriküler organlar ise üçüncü ve dördüncü ventriküller etrafında yer almaktadır 

ve özel ependimal hücreler ile çevrili olup, KBOSB için istisnai bir durum 

oluşturmaktadır. Bu organlar beyin bariyerinin kapsamı dışında yer almaktadır (Jimenez 

ve ark. 2014; Siso ve ark. 2010; Nakada ve Kwee, 2018; Langlet ve ark. 2013).  
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BOS kompartmanı, vasküler sistemden kan-BOS bariyeri ile ayrılmaktadır. 

Beyindeki homeostazdan sorumlu bir yapı olan kan-beyin bariyeri ise beyin parankimi 

ve vasküler sistem arasında yer almaktadır (Tumani ve ark. 2017). Kan-BOS bariyerini 

oluşturan temel yapı, koroid pleksus epitelidir. Normal kılcal damarlarda olduğu gibi, 

koroid pleksusta yer alan kılcal damarlar da fenestrasyonlu yapıdadır. Bununla birlikte 

koroid pleksus epitelinin apikal uçları, sıkı bağlantılar ile sağlam bir biçimde kaplanmış 

durumdadır (Lippoldt ve ark. 2000).  

Bu sayede BOS’a koroid pleksus üzerinden serbest difüzyonun gerçekleşmesi 

önlenmektedir (Nakada ve Kwee, 2018). Kan-BOS ve Kan-Beyin bariyerini oluşturan 

yapılar Şekil 2.1’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 2-1: KBB ve KBOSB oluşturan morfolojik yapıların şematik gösterimi (Tumani ve ark. 

2017’den uyarlanmıştır.). 

 

Beyinde nöronlar ve gliaların homeostazı için son derecede hassas bir 

mikroçevreye ihtiyaç duyulmaktadır. Nöronal mikroçevrenin kan dolaşımından etkin bir 

şekilde ayrı tutularak, aynı zamanda gerekli olan gazların, besin maddelerinin ve 

metabolizma sonucu oluşan atık moleküllerin ve hücre artıklarının etkin bir şekilde 

karşılıklı değişiminin sağlanabilmesi gerekmektedir. Beyinde bu durum, kritik ara 
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yüzler arasında dinamik bir değişimin gerçekleşmesine olanak sağlayan bölmelenmeler 

ile sağlanmaktadır (Abbott ve ark. 2018).  

Beyin omurilik sıvısı (BOS), beyindeki birçok nörolojik hastalığın 

anlaşılabilmesine olanak sağlamaktadır ve bu nedenle örneklenmesi tanısal ve tedavisel 

açıdan temel öneme sahiptir. Bu hastalıklar arasında inflamasyon, enfeksiyon veya 

immünolojik kökenli diğer hastalıklar sayılabilir. İnterstisyel sıvı ve BOS’un 

ventiküllerin ependimal hattı boyunca sürekliliği sayesinde BOS patolojik süreçleri 

yansıtan bir örnek oluşturmaktadır. İSS ve BOS, enerji gerektiren mekanizmalarla aktif 

olarak sentezlenmektedir.  Temel olarak koroid pleksusta yer alan epitel hücreleri BOS 

üretirken; kılcal damarlar ve hücresel metabolizma ile ise İSS üretilmektedir. Sürekli 

olarak gerçekleşen BOS ve İSS sıvıların üretim süreçlerinin her ikisinde de sodyum-

potasyum ATPaz elektrolit pompaları görev almaktadır. BOS’un değerlendirilmesi ile 

klinisyenlerin hastada görülen moleküler ve fizyolojik olayları anlaması mümkün 

olabilmektedir (Rosenberg, 2017).  

Hassas bir yapıda olan beyinin dışta yer alan tabakalar sayesinde korunmasının 

yanı sıra; kan dolaşımında yer alan hücrelerden, proteinlerden ve aynı zamanda toksik 

elektrolit seviyelerinden uzak tutulması gerekmektedir. Bu nedenle kan dolaşımının 

BOS ve İSS’ye karışmaması çok önemlidir. Çeşitli çoklu katmanlar sayesinde, 

beyindeki stabil iç ortam korunarak hücrelerin normal işlevlerine devam edebilmesi 

mümkün olabilmektedir. Bu korumayı sağlayan ilk tabaka, sıkı bağlantılar ile bir arada 

tutulan endotelyal hücrelerdir (Hawkins ve Davis, 2005).  

Beyinde BOS/İSS arasındaki bir diğer önemli arayüz de koroid pleksuslarda yer 

almaktadır. Son olarak, kan beyin bariyerindeki (KBB) bir diğer bölge ise subaraknoid 

boşlukta yer alan araknoid villus hücreleridir. Bu hücreler, BOS/İSS içeriğini kana 

transfer etmektedir. Bütün bu ara yüzlerin ortak özelliği, birbirlerine sıkı bağlantılar ile 

bağlanmış olmalarıdır. Rosenberg, 2017).  

Beyinde yer alan bu özel ara yüzler sayesinde, beyinde immünolojik 

reaksiyonlar oldukça kısıtlı bir biçimde gerçekleşmektedir. Bu nedenle beyin, 

“immünolojik olarak ayrıcalıklı” bir bölge olarak kabul edilmektedir (Barker ve 

Billingham; 1977). Her bir ara yüzde yer alan sıkı bağlantılar, kandaki hücrelerin 

girişini ve aynı zamanda elektrolit seviyelerinde dalgalanmaların oluşumunu 

engellemektedir. Beyinde metabolik ürünlerin uzaklaştırılması ve besin maddelerinin 
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taşınması gibi fonksiyonları gerçekleştirebilecek gerçek bir lenfatik sistem 

bulunmamaktadır. BOS ve İSS ise lenfatik işlevleri yerine getirdikleri için “üçüncü 

sirkülasyon” olarak adlandırılmaktadırlar Bütün bu kompleks ara yüz sistemleri, 

beyinde lenfatik dolaşımı oluşturarak hücreler arasında ve perivasküler boşluk boyunca 

moleküllerin taşınmasını sağlamaktadır. (Cushing, 1925; Milhorat, 1975).  

Normalde, BOS üretiminin ve absorpsiyonunun dengeli bir biçimde 

gerçekleştiği kabul edilmektedir. Yetişkinler için toplam BOS hacmi, spinal kanalda 

100ml’ye kadar yer almak üzere toplam 90 ila 200 ml arasındadır (McComb, 1983; 

Brinker ve ark. 2014; Edsbagge ve ark. 2011).  

BOS döngüsünün bozulduğu durumlarda, sıvı üretimi ve emilimi dengesi 

bozulmaktadır. Örnek olarak; koroid pleksusta yer alan bir papillom sonucunda BOS 

üretimi artış gösterebilirken, ventriküler sistem içerisinde veya subaraknoid boşlukta 

BOS akışının obstrüksiyonu sonucunda BOS emiliminin azalması ile hidrosefali 

gerçekleşebilmektedir (Milhorat, 1975; Leinonen ve ark. 2017). 

İnsan vücudunda yer alan birçok organda, kan perfüzyonu için çevresel basınç 

ya düşüktür ya da atmosferik basınç ile ilişkilidir. Ancak sert bir yapı olan kafatası ile 

çevrelenen ve korunan beyin için bu durum farklılık göstermektedir. İntrakraniyal 

basınçtaki (İKB) bir artış, kan akışını engelleyerek iskemiye neden olabilmektedir. 

İntrakraniyal basınç ise; serebral kandan (diğer bir deyişle İKB’nin vasküler bileşeni)  

ve BOS’un sirkülasyonundan (BOS sirkülasyonu bileşeni) ile oluşmaktadır 

(Kasprowicz ve ark. 2016).  

BOS basıncında oluşan anormalliklere klinikte sıklıkla rastlanabilmektedir. Bu 

anormallikler sonucunda en belirgini baş ağrısı olmak üzere bir dizi semptom ortaya 

çıkabilmektedir. BOS basıncındaki değişikliklere bağlı olarak gerçekleşen klinik 

tablolar, büyük çeşitlilik göstermektedir. Bu değişimlere bağlı olarak gerçekleşen baş 

ağrısı ise birçok primer baş ağrısı sendromuna önemli derecede benzerlik 

gösterebilmektedir. BOS basıncındaki artış, primer veya sekonder nedenlere bağlı 

olabilmektedir. Bununla birlikte, BOS basıncında patolojik seviyelerde gerçekleşen 

düşüş, genellikle meninjiyal bir yırtılma sonucu BOS’un sızıntısı ile gerçekleşmektedir 

(Hoffmann, 2017). 

BOS üretimi ve hidrodinamiği üzerine kabul edilen geleneksel hipotezlere göre 

BOS, koroid pleksuslar tarafından sentezlendikten sonra ventriküler boşluklara geçerek 



 11 

subaraknoid boşluğa ulaşarak son olarak araknoid villuslar boyunca venöz sinüslere 

absorbe edilmektedir (Dandy, 1919). Bununla birlikte daha sonra yapılan birçok 

çalışmada, koroid pleksusların BOS sentezinin ana kaynağı olmadığını gösteren, BOS 

fizyolojisi üzerine yeni görüşler elde edilmiştir (Flexner ve Winters, 1932; Hammock ve 

Milhorat, 1973; Orešković ve ark. 2001; Klarica ve ark. 2009). Bu araştırmalar, BOS 

dinamiği üzerine klasik görüş ile farklılık gösteren yeni sonuçlar sağlamıştır (Chikly ve 

Quaghebeur, 2013). 

BOS dinamiğinin incelenmesi üzerine floresan işaretli moleküller ile 

gerçekleştirdikleri in vivo deneyler sonucunda Iliff ve arkadaşları, “glenfatik sistem” 

(glia + lenfatik sistem) adını verdikleri oldukça önemli bir hipotez ortaya koymuşlardır. 

Araştırmalarının sonuçları, beyindeki klirens sistemi hakkında yeni bulgular sağlamıştır. 

Bulgulara göre BOS sirkülasyonu, merkezi sinir sistemi dahilinde beyin içerisinde ve 

dışarısında yer alan bütün kan damarları boyunca paravasküler bir sistemle 

gerçekleşmektedir (Iliff ve ark. 2012). Günümüzde BOS fizyolojisine ilişkin 

araştırmalar ve hipotezlere gün geçtikçe yenileri eklenmektedir. Bu yeni hipotezler, 

MSS hidrodinamiğinin ve bununla ilişkili patolojilerin anlaşılması için değerli katkılar 

sağlamaktadır (Abbott ve ark. 2018). 

2.2. İdiyopatik İntrakraniyal Hipertansiyon 

2.2.1. Epidemiyoloji 

İİH hastalığının insidansı, ülkeden ülkeye göre değişiklik gösterebilmektedir. 

Örnek olarak ABD’de yıllık insidans oranı, genel nüfusta 100.000 kişide 0.90–1.07 

(Durcan ve ark. 1988); 15-44 yaş arası kadınlarda ise 3.3/100,000 oranındadır 

(Radhakrishnan ve ark. 1993).  20-44 yaş arası olan ve ideal kilosunun %20 ve 

üzerindeki kadınlarda ise bu oran 19.3’e çıkmaktadır (Durcan ve ark. 1988). ABD’de 

yapılan başka bir çalışmaya göre ise toplum genelinde  İİH prevalans oranı tahmini 

olarak 8.6 vaka olarak kaydedilmiştir (Friesner ve ark. 2011). 

Japonya’da gerçekleştirilen bir çalışmada ise, 100.000 kişide 0.03 vaka gibi 

düşük bir yıllık insidans oranı kaydedilmiştir (Yabe ve ark. 2000). Buna karşılık 

Libya’da ise genel popülasyonda yıllık insidans oranı 100.000 kişide 2.2 vaka olarak 

belirtilmiştir (Radhakrishnan ve ark. 1993).  
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Daha düşük bir oranda olmakla birlikte, erkek, çocuk ve yaşlı hastalarda da İİH 

görülebilmektedir. Pediatrik bir grup İİH hastasında yapılan çalışmada, çocuklarda 

İİH’nin nadir olduğu kaydedilmiştir. Aynı zamanda ergenlik öncesindeki İİH hastaları 

için bir cinsiyet etkisi görülmemiştir ve obezitenin bu grupta yüksek bir oranda 

olmadığı belirtilmiştir (Cinciripini ve ark. 1999).   

Yetişkin İİH hastaları arasındaki erkek hasta oranı %10’dan daha düşüktür. 

Kadınlarda olduğu gibi, erkek İİH hastaları da genellikle obezdir (Chen ve Wall, 2014). 

Bununla birlikte, erkeklerde görsel semptomların daha kötü seyir gösterdiği ve ağır 

derecede görme kaybı oluşma riskinin kadınlara kıyasla yaklaşık iki kat daha yüksek 

olduğu kaydedilmiştir (Bruce ve ark. 2009).  

Kadın cinsiyeti ve obezitenin hastalıkla yüksek derecede ilişkisi bulunmaktadır. 

İİH, düşük bir insidansa sahip olmasına rağmen, son zamanlarda yapılan araştırmaların 

sonuçları, İİH hastası sayısının giderek arttığını göstermektedir. Bu durumun, dünya 

genelinde obezite oranının giderek artmakta olmasından kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Örnek olarak, ABD’de 1990 yılında toplumdaki obezite oranı %11.6 

iken bu oran 2014 yılında %33.9’a kadar yükselmiştir. (Batra ve Sinclair, 2014; WHO, 

2013).   

İİH ile ilgili epidemiyolojik oranlar, özelliklede papilödemsiz İİH hastaları gibi 

klinikte tanı konulamamış hastaların bulunma olasılığından dolayı gerçekte daha yüksek 

olabilir. Bu olasılıklar değerlendirildiğinde, gerçek İİH prevalansının obez kadınlar 

arasında daha yüksek olmak üzere toplum genelinde 10.000 kişide 1 kadar yüksek 

olabileceği önerilmektedir (Peng ve ark. 2012). 

2.2.2. Klinik Bulgular 

İdiyopatik intrakraniyal hipertansiyon, birçok hastada şiddetli baş ağrısı, görsel 

bozukluklar ve bilateral papilödemle birlikte ortaya çıkmaktadır (Mollan ve ark. 2014)  

Tanı konulma esnasında hastaların yaklaşık %93’ünde baş ağrısı şikayeti 

görülmektedir. Baş ağrısı ise genellikle sürekli veya her gün ya da neredeyse her gün 

olabilmektedir (Craig ve ark. 2001; Yri ve ark. 2012). 

İİH hastalarında görülen baş ağrısının karakteristik bir özelliği bulunmamaktadır 

ve diğer baş ağrısı türlerine benzerlik gösterebilmektedir. Baş ağrısı; kronik migren, 

kronik gerilim tipi baş ağrısını veya her ikisini birden taklit edebilmektedir. Bu hasta 
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grubunda görülen baş ağrısı, fokal olmaktan ziyade genellikle yaygın özellik 

göstermektedir. Aynı zamanda baş ağrısına pulsatil özellikler de eşlik etmektedir 

(Jensen ve ark. 2016). 

Artmış intrakraniyal basınca bağlı diğer baş ağrılarında olduğu gibi, İİH 

hastalarında da baş ağrısı hastalarda uyanma sonrasında daha kötü olabilmektedir. Aynı 

zamanda Valsalva manevrası ile de ağrı artmaktadır (Kosmorsky, 2014). Baş ağrısı 

oldukça şiddetli olabilmektedir ve bu durum, Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesi 

ölçeklerinden elde edilen skorlara göre hastaların hayat kalitesini olumsuz yönde 

etkileyebilmektedir (Daniels ve ark. 2007). Bununla birlikte, hastaların yaklaşık 

%10’unda ise, baş ağrısı yönünden hiçbir semptom görülmemektedir (Weig, 2002).  

İİH hastalarında, görsel bozukluklara sıklıkla rastlanmaktadır. Bunlar arasında; 

görme keskinliğinde azalma, görsel alanda kayıplar ve fotopsi yer almaktadır. Sıklıkla 

kör noktada büyüme ve/veya kısmi inferior arkuat defekte de rastlanmaktadır (Pollak ve 

ark. 2013; Keltner ve ark. 2014).  

İİH hastalarının % 40-95’inde papilödeme (optik diskte şişme) 

rastlanmaktadır(Digre ve ark. 2009, Mathew ve ark. 1996; Degnan ve Levy, 2011). 

Papilödemi olan hastalar, genellikle geçici görsel karaltılar yaşamaktadır. Bu durum, 

papilödemin neden olduğu artmış optik sinir basıncı, retinal iskemi veya optik sinirde 

geçici iskemi kaynaklı olabilmektedir (Jensen ve ark. 2016). Papilödem, asimetrik veya 

tek taraflı olabilmektedir (Maxner ve ark. 1987; Wall ve White, 1998). Ancak 

papilödem seviyesi, baş ağrısı sıklığı veya yoğunluğu ile bir korelasyon 

göstermemektedir (Digre ve ark. 2009).  

Papilödem, İİH için karakteristik semptomlardan birisi olarak kabul edilse de; 

papilödemsiz İİH hastaları da bulunmaktadır (Marcelis ve Silberstein, 1991; Wang ve 

ark. 1998). Bu tür vakalarda, İİH, diğer kronik baş ağrılarından tanısal açıdan zorlukla 

ayırt edilebilmektedir (Dhungana ve ark. 2010).  

İİH hastalarında tek taraflı veya çift taraflı 6.kraniyal sinir felcine bağlı olarak 

horizontal diplopi de görülebilmektedir, bu durumun nedeni ise tam olarak 

bilinmemektedir (Hoffmann, 2017; Ducros ve Biousse, 2015).  

Pulsatil tinnitus da İİH hastalarından yaygın olarak görülmektedir. Ses genellikle 

tek taraflı olmaktadır (Giuseffi ve ark. 1991; Wall, 2010). İİH ile ilişkili yaygın olarak 
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görülen diğer semptomlar arasında; baş dönmesi, bulantı ve kusma sayılabilir 

(Dhungana ve ark. 2010).  

İİH hastalarında, koku ile ilişkili bozukluklar da yaygın olarak 

görülebilmektedir. Bu durum araştırmalarda uzun zamandır ihmal edilmiş olmakla 

birlikte, klinik ve klinik öncesi olarak hiposmi İİH hastalarını %80’e varan bir oranda 

etkileyebilmektedir (Kunte ve ark 2013).  

Yapılan bazı çalışmalarda, kognitif açıdan da İİH hastalarında anlamlı derecede 

bozukluklar olduğu gösterilmiştir. Bu bozukluklar özellikle sözel testler ve hafıza ile 

ilişkili olarak gösterilmiştir (Yri ve ark. 2014).   

2.2.3. Risk Faktörleri  

İİH hastalarında yüksek oranda obezite görülmesi nedeniyle, kilonun hastalık 

süreci ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Yapılan bir çalışmada, beden kitle indeksi 

(BKİ) ve İİH riski arasında bir korelasyon olduğunu göstermiştir. Çalışmanın 

sonuçlarına göre; BKİ arttıkça, İİH için risk de artmaktadır. Aynı zamanda, obez 

olmayan hastalarda düşük oranlarda (%5-15) kilo alımının dahi İİH gelişimi için daha 

yüksek riskle ilişkili olduğu kaydedilmiştir (Daniels ve ark. 2007).  

İİH hastalarının yaklaşık %90’ından fazlasının kadın olması nedeniyle cinsiyetin 

de İİH için temel risk faktörlerinden biri olduğu söylenebilir. Günümüzde hasta 

profilindeki bu cinsiyet baskınlığının nedeni tam olarak anlaşılamamıştır. Ancak bu 

baskınlık, kadınlarda ergenlik öncesinde kendisini göstermemektedir. Bu durum, 

hastalığın patofizyolojisinde hormonların rol oynadığını düşündürmektedir (Cinciripini 

ve ark. 1999). Aynı zamanda, adipoz doku ve obezite de cinsiyet hormonları üzerinde 

etkili olduğundan, hormonların hastalıkla ilişkisi muhtemel bir olasılık olarak 

değerlendirilmektedir ancak bu konuda yapılan çalışmalar kesin bir sonuç 

sağlayamamıştır (Chen ve Wall, 2014; Samancı ve ark. 2017). 

Polikistik over sendromu (PKOS) gibi çeşitli hastalıkların da İİH için bir risk 

faktörü olabileceği önerilmekle birlikte; bu hastalıkların kendisinin mi, yoksa ilişkili 

olduğu obezitenin mi esas risk faktörünü oluşturduğu konusu tartışmalıdır (Cosar ve 

ark. 2008).   

A vitamininin hipervitaminozunun ve çeşitli vitamin A türevlerinin İİH için bir 

risk faktörü olduğu uzun süredir bilinmektedir (Rodahl ve Moore, 1943;Libien ve 



 15 

Blaner, 2007). Tetrasiklinler (doksisiklin vb.) gibi çeşitli ilaçların kullanımı da İİH 

sendromunun gelişimi için risk faktörleri arasındadır (Friedman ve ark. 2004).  

2.2.4. Tanı ve Tedavi 

İİH tanısı, genellikle hastanın hikâyesi ve oftalmolojik bulgulara dayanarak 

yapılmaktadır. Ancak özellikle de venöz sinüs trombozu olmak üzere artmış kafa içi 

basıncına neden olabilecek diğer etkenlerin dışlanması gerekmektedir. Bu nedenle, 

tanısal lomber ponksiyon ile BOS basıncının değerlendirilmesi öncesinde 

nöroradyolojik değerlendirmenin yapılması zorunludur (Wakerley ve ark. 2015).  

İİH tanısı için modifiye edilmiş Dandy kriterleri kullanılmaktadır (Dandy, 1937; 

Friedman ve ark. 2013). Modifiye edilmiş Dandy kriterleri Tablo 2.1’de gösterilmiştir 

(Friedman ve ark. 2013).  

Tablo 2-1:  Modifiye edilmiş Dandy Kriterleri. (Friedman ve ark. 2013) 

 

İİH Tanısı İçin Gerekli Kriterler:  
           

 

A. Papilödem  
           

 
  

B. Kraniyal sinir anormallikleri haricinde normal nörolojik muayene 
bulguları 

 
       

 

C. Nörogörüntüleme:  MRG'de hidrosefali, kitle veya yapısal lezyonlar 
ve anormal meninjiyal kontraslanmanın görülmediği 
normal beyin parenkimi 

 
 

D. Normal BOS biyokimyası  
           

 
 

E. Yüksek BOS açılış basıncı: Erişkinler için > 250 mmSu, çocuklarda  > 
280mmSu, çocuk obez-sedatize değilse > 250 mmSu 

 
   

 

 
 

           
 

   
Papilödemsiz İİH Tanısı İçin Gerekli Kriterler:  

          
 

Papilödem görülmediğinde, İİH tanısı B-E kriterleri sağlanıyorsa ve tek 
ya da çift taraflı abdusens felci ile tanı konulabilir. 

 
   

 

 
 

           
 

   
Papilödem veya 6.sinir felcinin olmaması durumunda İİH tanısı 
yapılabilmesi için: 

 
       

 

B-E kriterleri ve aşağıdaki nörogörüntüleme kriterlerinden en az üçü 
sağlanmış olmalıdır: 

 
      

 

1. Boş sella  
           

 
  

2. Globe posteriorunda düzleşme olması  
           

 

3. Perioptik subaraknoid boşlukta şişkinlik (optik sinir kıvrımlanması var 
veya yok.) 

 
       

 

4. Transvers venöz sinüs stenozu.  
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Hasta eğer A – E maddelerindeki bütün kriterleri sağlamakta ise kesin İİH tanısı 

almaktadır. Papilödem olmayan olgularda ise B-E arası kriterlerin sağlanıyor olması ve 

buna ek olarak da tek veya çift taraflı abdusens siniri felcinin bulunması, papilödemsiz 

İİH tanısı için gereklidir. Eğer hasta A-D arasındaki kritlerlere uyuyorsa tanı muhtemel 

İİH olarak değerlendirilmektedir (Friedman, 2013)  

İHH için hastalık yönetimi ve tedavi biçimleri olarak, hastanın kilo vermesi, ilaç 

tedavileri ve cerrahi yöntemler olarak özetlenebilir (Kanagalingam ve Subramanian, 

2018).  

İİH ve obezite arasındaki kuvvetli bağlantı göz önüne alındığında, İİH tedavi 

sürecinin en önemli aşamalarından birini kilo kaybı oluşturmaktadır. Toplam vücut 

ağırlığının %5-10’luk bir kaybının dahi papilödem ve semptomların kontrolünde etkili 

olduğu kaydedilmiştir  (Wong ve ark. 2017).  

Morbid obeziteye sahip ve görme kaybının hızla gerçekleştiği hastalarda, diyet 

ve diğer tedavi yöntemleri işe yaramadığında bariatrik cerrahi ile tedavi 

uygulanabilmektedir. Bariatrik cerrahi uygulanan İİH hastalarına ilişkin küçük gruplarla 

yapılan çalışmalarda, papilödem ve intrakraniyal basınçta anlamlı iyileşmeler sağlandığı 

kaydedilmiştir (Fridley ve ark. 2011). Ancak bariatrik cerrahinin etkinliğinin uzun 

dönemde yan etkileriyle beraber değerlendirilmesi için randomize kontrollü 

çalışmaların yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır (Jensen ve ark. 2016).  

Kilo kaybı, uzun dönemde etki sağlamaktadır ve aslında bir hayat biçimi 

yönetimi olduğu için hasta tarafından hızlı bir şekilde gerçekleştirilemeyebilmektedir. 

Bu durum, özellikle papilödeme bağlı görme kayıpları gibi hastalık etkilerinin hızlı bir 

şekilde düzenlenebilmesi amacıyla ilaç tedavisini gerekli kılmaktadır. Hastanın 

semptomları ve görme alanı bozuklukları kötüye gittiğinde, kilo kaybı ile birlikte ilaç 

tedavisi de uygulanmalıdır (Kanagalingam ve Subramanian, 2018).  

Bir karbonik anhidraz inhibitörü olan asetazolamid tedavi için öncelikli olarak 

tercih edilen ilaçtır. İİH hastalarında BOS basıncını, muhtemelen BOS üretimini 

azaltmak yoluyla düşürdüğü gösterilmiştir (McCarthy ve Reed, 1974) Hastaların 

yaklaşık olarak yarısında semptomların kontrolünde etkili olmaktadır ve uzun süreli 

kullanımında nükslerin önlenmesinde etkili olabilmektedir. Bununla birlikte 

asetazolamid, yan etkilerinden dolayı hasta tarafından iyi tolere edilemeyebilmektedir.  
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Migrenin profilaktik tedavisinde ve epilepside kullanılan, zayıf bir karbonik 

anhidraz inhibitörü olan topiramat da İİH tedavisinde, özellikle baş ağrısının en baskın 

semptom olduğu durumlarda kullanılmaktadır. Yan etkisi olan iştah kaybı da kilo 

kontrolü için fayda sağlayabilmektedir. (Jensen ve ark. 2016).  40 hasta ile 

gerçekleştirilen bir çalışmada, hafif derecede papilödem ve baş ağrısının tedavisinde 

topiramatın etkili olduğu kaydedilmiştir (Celebisoy ve ark. 2007).   

İİH tedavisinde bir dönem yaygın olarak steroidler de kullanılmıştır ancak uzun 

dönemde kilo alımı gibi İİH hastalığı için özellikle istenmeyen yan etkilere neden 

olmaktadır. Bu nedenle steroid ile tedavi rutin olarak pek tercih edilmemektedir 

(Thurtel ve Wall, 2013).  

Girişimsel tedavi yöntemleri arasında lomber ponksiyon ve cerrahi yöntemler 

bulunmaktadır. Tanısal amaçlı yapılan lomber ponksiyon sonrası çoğu hastada baş 

ağrısı gibi bazı semptomlarda geçici bir iyileşme sağlanabilmektedir (Yri ve Jensen, 

2015). Nadir durumlarda bazı hastalarda lomber ponksiyon sonrası hastalıkta remisyon 

görülebilmektedir (De Simone, ve ark. 2005). İİH tedavisinde bazı durumlarda tedavi 

amaçlı olarak da lomber ponksiyon uygulanabilmektedir ancak bu yöntem standart 

tedavi olarak tercih edilmemektedir (Thurtel ve Wall, 2013)  

İlerleyici görme kaybının önlenmesi için veya hastalığın başlangıcının fulminan 

olduğu durumlarda, diğer tedavi yöntemleri işe yaramadığında hastalar cerrahi 

yöntemlere yönlendirilebilmektedir. En yaygın olarak kullanılan yöntemler, BOS 

diversiyonu (ventriküloperitoneal ve lumboperitoneal şant) ve optik sinir kılıfı 

fenestrasyonudur. Bazı durumlarda dural venöz sinüse stent yerleştirilmesi işlemi de 

uygulanabilmektedir. İİH tedavisinde cerrahi yöntemlerin etkinliği ve uzun dönemli 

etkilerinin değerlendirilmesi için ise daha geniş klinik çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır 

(Jensen ve ark. 2016).  

2.2.5. Patogenez 

İdiyopatik İntrakraniyal Hipertansiyon hastalığının patogenezi, günümüzde hala 

net olarak anlaşılamamıştır ve hastalık gelişimini açıklayabilecek ortak bir teoride 

uzlaşma sağlanamamıştır. Hastalık patogenezinin açıklanması için oluşturulacak 

hipotezlerin, İİH’nin neden özellikle obez ve doğurganlık çağındaki kadınlarda yoğun 

bir biçimde görüldüğünü de açıklayacak, çoklu mekanizmaları içeren önermeler 

getirmelidir.  Önerilen klasik patogenez mekanizmaları, beyindeki su içeriği, artmış 
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BOS üretimi, azalmış BOS emilimi ve artmış serebral venöz basıncı üzerine 

yoğunlaşmaktadır (Biousse ve ark. 2012).  

2.2.5.1. Artmış BOS üretimi 

Artmış BOS üretiminin İİH ile ilişkili olabileceği düşünülmekle birlikte bu 

konuda yapılan çalışmalarda, birbirini doğrulayan sonuçlar elde edilememiştir 

(Donaldson, 1979; Malm ve ark. 1992). Koroid pleksuslarda bir papillom olması 

durumunda BOS üretimi artış göstermektedir ve ventriküllerde genişleme ile hidrosefali 

oluşmaktadır. Bununla birlikte İİH hastalarında ventriküller normal görünümdedir 

(Eisenberg ve ark. 1974).    

2.2.5.2. BOS Geri Emilimindeki Bozukluklar 

BOS geri emilimindeki azalmanın, intrakraniyal basınç artışı ile ilişkili 

olabileceği düşünülmektedir. İzotop infüzyonu ile gerçekleştirilen bazı çalışmalarda, 

İİH hastalarında klirenste bir yavaşlama gösterilmiştir. (Johnston, 1973; Malm ve ark. 

1992) 

2.2.5.3. Transvers Venöz Sinüs Stenozu 

Özellikle transvers sinüste gerçekleşen venöz sinüs stenozu, İİH’da yaygın 

olarak görülmektedir ve son zamanlarda patogenezle ilişkili olabileceği üzerinde daha 

çok durulmaktadır (Markey ve ark. 2016). Ancak yapılan bir çalışmada, stenoz 

derecesinin BOS basıncı veya klinik sonlanımla ilişkisi bulunamamıştır (Riggeal ve ark. 

2013). 

2.2.5.4. Trombofilik Etkenler 

 

İİH hastalarında artmış kafa içi basıncına neden olabileceği düşünülen bir diğer 

etmen de, serebral toplardamarlar içerisinde trombofili kaynaklı olarak mikrotromboz 

oluşumudur. Miktrotromboz oluşumunun BOS emiliminde bozukluklara neden 

olabileceği önerilmektedir (Kesler ve ark. 2010; Glueck ve ark. 2005). 

 

2.2.5.5. Vitamin A Metabolizmasındaki Anormallikler 
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İİH patogenezi ile ilişkili olarak uzun süredir iyi tanınan etkenlerden biri de 

anormal vitamin A metabolizmasıdır. Retinol intoksikasyonunun İİH’ye neden 

olabileceği uzun süredir bilinmektedir (Rodahl ve Moore, 1943; Fishman, 2002) Çeşitli 

çalışmalarda serumdaki A vitamini düzeyleri ile ilişkili birbirinden çeşitli sonuçlar 

kaydedilmekle birlikte (Libien ve Blaner, 2007), bazı çalışmalarda İİH hastalarının 

BOS’larında retinol seviyelerinin daha yüksek olduğu gösterilmiştir (Tabassi ve ark. 

2005, Warner ve ark. 2007). Ayrıca retinol bağlayıcı protein seviyelerinin hastaların  

BOS’unda daha yüksek, serumunda ise daha düşük seviyede bulunduğu gösterilmiştir 

(Warner ve ark. 2007). Vitamin A ile İİH arasındaki ilişkinin, adipoz dokunun aktif 

hormonal işlevleri ile ilgili olabileceği düşünülmektedir. Örneğin, adipoz doku kökenli 

retinol bağlayıcı proteinin, insülin hassasiyetini düzenlediği önerilmektedir (Yang ve 

ark. 2005)  

2.2.5.6. Obezite 

 

İİH hastalığı, en sık olarak çocuk doğurma yaşındaki obez kadınlarda 

görülmektedir. Bu durum da hastalığın vücut kilosu ile kuvvetli bir ilişkisi olduğunu 

göstermektedir. Bu konuda geliştirilen ilk teorilerden biri, artmış abdominal kütlenin 

fiziksel etkisinin sonucu olarak göğüs içi basıncını yükselterek venöz basıncın 

artmasına neden olduğu yönündedir (Sugerman ve ark. 1997). Bu durum, klinikte kilo 

veren hastalarda iyileşmenin görülmesi ile uyumludur. Bununla birlikte, bu teoriye göre 

obez insanlarda yüksek oranda İİH görülmesi beklenirken, İİH nadir görülen bir hastalık 

olup; çoğunlukla kadınlar olmak üzere erkekleri de etkileyen bir hastalıktır (Hannerz ve 

Ericson, 2009).  

Obez olan veya olmayan bireylerde vücut ağırlığının %5-15’lik bir artışının dahi 

hastalık oluşumu ve tekrarlanması için risk oluşturduğu kaydedilmiştir (Daniels ve ark. 

2007; Ko ve ark. 2011). Obez olmayan hastalarda (BKİ < 30kg/m2) dahi orta derecede 

bir kilo alımı, İİH gelişimi için risk oluşturmaktadır ve %15’lik bir kilo alımına kadar 

bu risk aşamalı olarak artış göstermektedir (Daniels ve ark. 2007). Bu durum, hastaların 

kilo verme öncesi İKB, papilödem ve baş ağrısı gibi semptomlarının, zayıflamalarından 

sonra anlamlı derecelerde iyileşme gösterdiğine ilişkin bulgular sağlayan bir prospektif 

çalışma ile doğrulanmıştır (Sinclair ve ark. 2010). Bununla birlikte hastalık 
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semptomlarındaki iyileşme ile kilo verme arasındaki nedensel ilişki bilinmemektedir 

(Markey ve ark. 2016).    

Obezite ve İİH arasındaki ilişki, net olarak bilinmemektedir. Özellikle etkilenen 

hasta grubunun profili, cinsiyetle ilişkili veya bazı hormonal etkenlerin risk oranını 

arttırdığını düşündürmektedir (Chan ve ark. 2017). Obezite ile ilişkili önerilen 

etyopatolojik mekanizmalar arasında, obez hastalarda yaygın olarak görülen artan 

merkezi venöz basınç, çeşitli hormonal ve metabolik değişimler gibi faktörler 

bulunmaktadır (Ooi ve ark. 2008).    

Obezitede kilonun dağılımının da hastalıkla ilişkisi bulunmaktadır. Abdominal 

obezitedekinden farklı olarak, bel/kalça oranının, diğer bir deyimle kalçadaki yağ 

dağılımının daha yüksek olması İİH ile ilişkili bulunmuştur (Kesler ve ark. 2010)  

Etkilenen grup ağırlıklı olarak doğurganlık çağındaki obez kadınlar olduğundan; 

adipokinler gibi adipoz doku sinyal faktörleri, steroid hormonlar ve İKB düzenlenmesi 

üzerindeki etkileri çeşitli araştırmalarda incelenmiştir (Chan ve ark. 2017).  

2.2.5.7. Hormonlar 

 

Hasta profilinin dramatik bir seçilim göstermesi nedeniyle patogenezde 

hormonların etkisi üzerinde de çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bir çalışmada, 

BOS’daki östron düzeyinin İİH hastalarında kontrollere kıyasla daha yüksek olduğu 

kaydedilmiştir ancak çalışma küçük bir örneklemle gerçekleştirilmiştir (Donaldson ve 

Horak, 1982). Bazı çalışmalarda, glukokortikoidlerin de iatrojenik kullanımda İKB 

artışına neden olabileceği, ancak İKB artışının glukokortikoidlerin kesilmesi ile ilişkili 

olduğu kaydedilmiştir (Newton ve Cooper, 1994; Zada ve ark.2010).  

Hiperandrojenizm de İİH ile ilişkili bulunan etkenler arasındadır. Dolaşımdaki 

androjen seviyelerindeki yükselmenin, kadınlarda hastalık başlangıcının daha erken 

yaşta gerçekleşmesi ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Ayrıca, hiperandrojenizme neden 

olan bir hastalık olan polikistik over sendromunun da İİH ile ilişkisi olduğu 

önerilmektedir (Klein ve ark. 2013).   

Bir adipokin olan leptin, hipotalamusta doyma hissini düzenlemektedir ve İİH 

ile ilişkili olabileceği önerilmektedir (Chan, 2017). Leptin seviyelerinin, yaş ve cinsiyet 

açısından eşleştirilmiş kontrollere kıyasla daha yüksek olduğu, ancak bu ilişkinin beden 
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kitle indeksleri eşleştirildiğinde görülmediği kaydedilmiştir (Lampl ve ark. 2002; Wall 

ve ark. 2014). Yapılan bir diğer çalışmada ise, leptin seviyelerinin İİH hastalarında 

kontrollere kıyasla anlamlı bir farklılık göstermediği ifade edilmiştir (Samancı ve ark. 

2017). 

11- beta hidroksisteroid dehidrogenaz tip 1 enzimi (11β-HSD1), kortizonu aktif 

kortizol formuna çeviren ve dokuya özgü glukokortikoid seviyelerinin düzenlenmesini 

sağlayan bir enzimdir. 11β-HSD1, obezite, tip 2 diyabet gibi çeşitli hastalıklarla ilgili 

olarak araştırmacıların ilgisini çeken bir konu oluşturmaktadır. 11β-HSD1 enziminin 

ekspresyonu ve aktivitesi özellikle adipoz dokuda yüksektir. Aynı zamanda 

glukokortikoid yolaklarına ilişkin bileşenler ve 11β-HSD1 enzim aktivite ve 

ekspresyonu, koroid pleksuslarda da görülmektedir (Rauz ve ark. 2003; Sinclair ve ark. 

2007). 

Hem koroid pleksuslar, hem de gözdeki silialı epitel hücreleri, 11- beta hidroksisteroid 

dehidrojenaz tip 1 enzimine (11β-HSD1) sahiptir. 11β-HSD1, hem göz içerisindeki 

saydam sıvının salgılanmasında rol oynamaktadır (Rauz ve ark. 2003), hem de BOS 

salgılanmasında bir rolü bulunabilir. Bu enzimin inhibisyonu sonucunda göz içi 

basıncında azalma görülürken; aynı zamanda düşük kalorili diyetle kafa içi basınçta 

düşüş ve azalmış 11β-HSD1 aktivitesi birbiriyle ilişkili bulunmuştur (Rauz ve ark. 

2003; Sinclair ve ark. 2010). Bütün bu bilgiler, 11β-HSD1 enziminin BOS dinamiği 

üzerinde ve dolayısıyla İİH üzerinde etkili olabileceğini önermektedir (Sinclair ve ark. 

2010).  

2.2.5.8. Akuaporinler 

 

Son zamanlarda üzerinde durulan olası patogenez mekanizmalarından biri de 

beyindeki su kanalları olan akuaporinlerdir (Biousse ve ark. 2012). BOS’un 

çoğunluğunun sentezlendiği koroid pleksuslarda yer alan akuaporin 1 (AQP1) 

kanallarının, patogenezde etkili olabileceği önerilmiştir (Damkier ve ark. 2013). 

Retinolun AQP1’in transkripsiyonunu uyararak bu yolla koroid pleksustaki su 

hareketini arttırdığı ve sonuç olarak artmış intrakraniyal basınca neden olabileceği 

kaydedilmiştir (Stiebel-Kalish ve ark. 2013). Yine bir su kanalı olan AQP-4’ün de 

suyun transmembran olarak hızlı hareketini sağlamaktadır ve beyindeki su dengesi ile 

yakın ilişkilidir. Ancak şu ana kadar yapılan çalışmalarda İİH ile AQP4 arasında bir 
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ilişki bulunamamıştır (Dhungana ve ark. 2010; Ekizoğlu ve ark. 2012; Kerty ve ark. 

2013). 

2.2.5.9. Na+/K+ ATPaz (Sodyum/Potasyum Adenozin Trifosfataz) İyon Pompası 

 

İİH patogenezi ile ilişkili olabilecek bir diğer yapı ise Na+/K+ ATPaz iyon 

pompasıdır. Na+/K+ ATPaz, sodyum iyonlarını BOS içerisine doğru pompalayarak 

ozmotik bir gradyent oluşturmak yoluyla AQP1 üzerinden su girişini 

kolaylaştırmaktadır (Damkier ve ark. 2013).Şu ana kadar yapılan araştırmalara göre, 

Na+/K+ ATPaz’ın İİH ile patogenez açısından doğrudan bir ilişkisi gösterilmemiştir 

ancak koroid pleksus epitelindeki su transportunda temel rol oynadığı için patogenezle 

potansiyel olarak ilişkisi bulunabilecek yapılar arasında görülmektedir (Uldall ve ark. 

2017). 

Na+/K+ ATPaz iyon pompasının katalitik ⍺ alt birimleri (⍺-1, ⍺-2, ⍺-3 ve ⍺-4); 

farklı kinetik özelliklere sahip olup; Na+/K+ ATPaz izoformları; dokuya ve hücre tipine 

göre farklı biçimlerde eksprese edilmektedir (Edwards ve ark. 2013; Li ve Langhans, 

2015). Merkezi sinir sisteminde, temel olarak ⍺-1, ⍺-2, ⍺-3 izoformları yer almaktadır: 

⍺1 izoformu yaygın bir biçimde eksprese edilmektedir ve hücrede “housekeeping” 

işlevlere sahip olduğu düşünülmektedir. ⍺2 izoformu ise çoğunlukla astrositlerde ve 

olgunlaşmamış nöronlarda eksprese edilirken;  ⍺3 izoformu sadece nöronlarda yer 

almaktadır (McGrail ve ark. 1991; Bøttger ve ark. 2011; Kurauchi ve ark. 2018). 

Na+/K+ ATPaz iyon pompasının farklı kinetik özelliklere sahip olan ⍺ izoformlarının bu 

heterojen ekspresyonunun, farklı nöron gruplarının işlevsel farklılığına yönelik bir 

düzenleme olduğu öne sürülmektedir (Dobretsov ve Stimers, 2005). 

Na+/K+ ATPaz iyon pompası, sodyum ve potasyum iyonlarının elektrokimyasal 

gradyenti üzerinde temel belirleyici işleve sahiptir(Skou ve Esmann, 1992; Clausen ve 

ark. 2017). Çeşitli biyolojik işlevlerinin yanında; böbreklerde idrar üretiminde ve  gözde 

aköz humörün ve beyin-omurilik sıvısı (BOS) gibi çeşitli vücut sıvılarının elektrolit 

bileşiminin düzenlenmesinde Na+/K+ ATPaz iyon pompasının etkinliği kritik öneme 

sahiptir (Zlokovic ve ark. 1993; Féraille ve Doucet, 2001; Wetzel ve Sweadner; 2001).  

Yapılan çalışmalarda Na+/K+ ATPaz’ın işlevsel bozuklukları sonucunda, çeşitli 

hareket bozukluklarından duygudurum bozukluklarına uzanan geniş bir çeşitlilikte 
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nörolojik ve psikiyatrik tabloların ortaya çıkabileceği gösterilmiştir. (Mynett-Johnson ve 

ark. 1998; Goldstein ve ark. 2006; Kirshenbaum ve ark. 2016; Holm ve Lykke-

Hartmann, 2016) Ancak bu çeşitli hastalık gruplarının patogenezi ile Na+/K+ ATPaz’ın 

ilişkilerinin net olarak gösterilebilmesi için daha fazla bulguya ihtiyaç duyulmaktadır.  

Ek olarak, çeşitli çalışmalarda nörodejeneratif hastalıklarla ilişkili olan ⍺-

synuclein (Shrivastava ve ark. 2015), SOD1 (Ruegsegger ve ark. 2016) ve amiloid-β 

(DiChiara ve ark. 2017) gibi birikimleri patojenik olaylara yol açan proteinlerin, 

doğrudan nöronal Na+/K+ ATPaz’ın  ⍺3 alt birimine bağlanarak Na+/K+ ATPaz 

aktivitesinde bozukluklara yol açtığı gösterilmiştir (Shrivastava ve ark. 2015; 

Ruegsegger ve ark. 2016; DiChiara ve ark. 2017). 

Bir bitki steroidi olan ouabain ve dokularda yer alan ouabin benzeri bileşenler,  

Na+/K+ ATPaz’ı inhibe etmektedirler (Leenen ve ark. 1993). Endojen olarak üretilen 

ouabinlerin aşırı aktivasyonu, hipertansiyon, kalp yetmezliği gibi çeşitli hastalıkların 

oluşum süreci ile ilişkilidir (MacGregor ve ark. 1981, Gottlieb ve ark. 1992; Simonini 

ve ark. 2018). Borsody ve ekibi, bu bilgilerden yola çıkarak İİH hastalığında endojen 

ouabin üretimi ile BOS üretim sürecindeki rolü bilinen Na+/K+ ATPaz enzimi arasındaki 

ilişkiyi araştırmışlardır (Borsody ve ark. 2006). İİH olgularının BOS’larındaki endojen 

ouabin seviyelerinin, sağlıklı kontrol BOS’larındakine göre daha düşük olabileceğini 

öneren araştırmacılar, çalışmalarının sonunda BOS açılış basıncı ile ouabin benzeri 

bileşen seviyelerinin arasında zıt bir korelasyon olduğunu göstermişlerdir. Kontrol 

grubunda ise açılış basıncı ve ouabin düzeyi arasında böyle bir korelasyon 

görülmemiştir. Çalışmada sadece 7 İİH olgusunun yer alması nedeniyle daha ileri 

çalışmalara ihtiyaç duyulmakla birlikte; İİH hastalığında BOS basıncındaki artış ile 

Na+/K+ ATPaz’ın ilişkisi üzerine bu çalışma önemli bulgular sağlamıştır (Borsody ve 

ark. 2006).  

Uldall ve ekibinin 2017 yılında gerçekleştirdikleri çalışmada ise sağlıklı Sprague 

Dawley sıçanlara intraperitonal olarak tek dozda verilen asetazolamidin, intrakraniyal 

basınç ve  Na+/K+ ATPaz aktivitesi üzerine etkisini araştırmışlardır. Yaptıkları in vivo 

ve in vitro çalışmaların sonucunda, asetazolamidin intrakraniyal basıncı azalttığı ve aynı 

zamanda koroid pleksus epitelindeki Na+/K+ ATPaz aktivitesini düşürdüğü 

kaydedilmiştir (Uldall ve ark. 2017).  
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İİH için bir hayvan modeli oluşturulamamakla birlikte obezite ile İİH arasındaki 

yakın ilişkiye dayanarak obez hayvanlar üzerinde çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 

Leptin genindeki mutasyon sonucunda genetik olarak obez olan Zucker sıçanları (Zhang 

ve ark. 1994) ile gerçekleştirdikleri bir başka çalışmada, yine Uldall ve ekibi, AQP1 ve 

Na+/K+ ATPaz’ın alfa-1 alt biriminin ekspresyon seviyelerini normal sıçanlarla 

karşılaştırmıştır (Uldall ve ark. 2017). Obez Zucker sıçanlarda intrakraniyal basınç 

normal sıçanlara kıyasla daha yüksek olarak kaydedilirken obez sıçanlarda AQP1 

ekspresyonu daha yüksek olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte Na+/K+ ATPaz’ın alfa-

1 alt biriminin ekspresyonu açısından obez ve normal Zucker sıçanlar arasında herhangi 

bir fark görülmemiştir. Ancak araştırmacılar, sadece ekspresyon düzeyinin iyon 

pompasının aktivitesi üzerine kesin bir ilişki göstermekte yeterli olmayacağını 

vurgulamışlardır (Uldall ve ark. 2017).  

İİH patogenezinde BOS dinamiğindeki olası bir bozulmanın etkileri, uzun 

süredir tartışılan hipotezlerden biri olmakla birlikte; Na+/K+ ATPaz iyon pompasının 

hastalık oluşumuyla ilişkisi üzerine literatürde çok az çalışma bulunmaktadır. Na+/K+ 

ATPaz iyon pompasının BOS üretim sürecindeki kritik önemi düşünüldüğünde, İİH için 

de bu iyon pompasının işlevlerinin patogenezle ilişkisinin anlaşılması hem bu 

sendromun oluşumunun daha iyi anlaşılması, hem de tedavisi için büyük önem 

taşımaktadır. 

Bütün bu incelemelerin yanı sıra genetik olarak, mevcut çalışmalarda hastalık ile 

ilişkili herhangi bir gen bulunamamıştır. Aquaporin-4 geninin varyantları ile ilişkili bir 

bağlantı belirlenememişken (Kerty ve ark. 2013); Aquaporin-1 geninin up-

regülasyonunun intrakraniyal basıncı arttırabildiği, down-regülasyonun ise BOS 

basıncını düşürebildiği öne sürülmüştür (Stiebel-Kalish ve ark. 2013)  

BOS’da bulunan bazı biyobelirteçlerin de İİH patogenezi ile ilişkili olabileceği 

düşünülmektedir. Yapılan proteomik bir çalışmada anjiyotensinojenin down regüle 

olmasının artmış BOS üretimine neden olduğu ve İİH için bir biyobelirteç olabileceği 

kaydedilmiştir (Brettschneider ve ark. 2011).  

2.3.  İdiyopatik İntrakraniyal Hipertansiyon’da İnflamasyon Bulguları 

Obezitenin inflamatuar bir hastalık olarak da değerlendirilmeye başlanmasının 

sonucunda (Lyon ve ark. 2003), İİH ve obezitenin bilinen yakın ilişkisi nedeniyle 

inflamasyon ve İİH ilişkisi de araştırma konusu olmuştur. Hastalığın çoğunlukla genç 
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kadınlarda gözlenmesi, bazı olgularda eşlik eden otoimmün hastalıkların bulunması, 

bazı olgularda steroid tedavisine yanıt gözlenmesi, çeşitli inflamatuar mediyatörlerin 

düzeylerinde artış saptanması ve bazı olgularda antinöronal antikorların tanımlanmış 

olması İİH patogenezinde inflamatuar mekanizmaların rol oynayabileceğini 

düşündürmektedir (Sinclair ve ark. 2008; Altıokka-Uzun ve ark 2015; Altıokka-Uzun ve 

ark. 2017; Samancı ve ark. 2017) 

Bazı çalışmalarda, İİH hastalarının BOS’larında inflamasyona ilişkin çeşitli 

biyobelirteçlere rastlanmıştır. Örnek olarak bir kemokin olan (C-C motif) ligand 2 

(CCL2), kontrollere kıyasla İİH hastalarının BOS’larında anlamlı derecede daha yüksek 

konsantrasyonlarda bulunmuştur (Dhungana ve ark. 2009).  

Adiposit kökenli bir hormon ve sitokin olarak değerlendirilen leptinin iştah 

düzenlenmesinin yanı sıra immünolojik fonksiyonlara da sahip olduğu düşünülmektedir 

(La Cava ve Matarese, 2004).  

Yapılan bazı çalışmalarda, hem zayıf hem de obez İİH hastalarında, serum leptin 

seviyelerin zayıf ve obez kontrollere kıyasla anlamlı derecede daha yüksek olduğu 

bulunmuştur (Lampl ve ark. 2002; Subramanian ve ark. 2004). Ball ve ekibinin 

gerçekleştirdiği çalışmada, İİH hastalarının BOS’larında daha yüksek konsantrasyonda 

leptin bulunmuştur. İnterlökin 1 (IL-1), İnterlökin 8, (IL-8), İnterlökin 1β (IL-1β) ve 

tümör nekroz faktör α (TNFα) seviyelerinde ise kontrollere kıyasla anlamlı bir fark 

belirlenememiştir (Ball ve ark. 2009).   

Tomlinson ve arkadaşlarının çalışmaları ile obezite, inflamasyon ve İİH arasında 

bağlantı oluşturabilecek bir etkileşim önerilmiştir.  Bu çalışmalarda 11β-HSD1 

aktivitesinin TNFα, IL-1β, IL-6 gibi çeşitli sitokinler ve leptin tarafından düzenlendiğini 

gösterilmiştir (Tomlinson ve ark. 2001; Tomlinson ve ark. 2002). Bu bulgular, İİH 

hastalığındaki obezite ile tetiklenmiş bozulmuş inflamatuar sitokin ve adipokin 

mekanizmalarının 11β-HSD1 aktivitesi ve glukokortikoid mekanizmasını 

etkileyebileceğini düşündürmektedir (Sinclair ve ark. 2008; ). Buna ek olarak İİH 

hastalarının serum örneklerindeki IL-1β seviyelerinin kontrollere göre daha yüksek; IL-

8 ve TNF-α seviyelerinin ise daha düşük olduğunu da gösterilmiştir (Samancı ve ark. 

2017). 

Oligoklonal bantların (OKB) değerlendirilmesi, BOS’da ve serumda merkezi 

sinir sistemine ilişkin inflamatuar olayların anlaşılmasını sağlayan bir araçtır. 
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Oligoklonal bantlar, temel olarak IgG moleküllerinden oluşmaktadır ve OKB bantlarına 

ilişkin paternler, özellikle multipl skleroz (MS) hastalarında iyi bilinen bir anormallik 

olup kesin tanı alan hastaların önemli bir kısmında oligoklonal bantlar 

görülebilmektedir (Correale ve Molinas, 2002). İİH hastalığında oligoklonal bantlar 

üzerine pek fazla sayıda araştırma bulunmamaktadır. Yapılan bir araştırmada, İİH 

hastalarının yaklaşık üçte birinde çeşitli paternlerde oligoklonal bantlar saptanmıştır. 

OKB pozitif hastaların, klinik açıdan OKB negatif hastalardan bir farkı görülmemiştir.  

Ek olarak, OKB pozitif olan İİH hastalarında IFN-gamma ve TNF-alfa seviyeleri daha 

yüksek bulunmuş ve bu durum, görme kaybı gelişimi riski ile ilişkili bulunmuştur 

(Altıokka-Uzun ve ark. 2015).  

BOS’da İİH ile ilgili olabilecek biyobelirteçlerin belirlenmesi, patogenezin 

anlaşılabilmesi için önemli bir alan oluşturmaktadır ve araştırmacıların yeni ilgi 

alanlarından birini oluşturmaktadır (Chan, 2017). Yapılan bir araştırmada, İİH 

olgularının BOS örneklerinde SREB1, ZA2B, IGHA1, SERPINA1, serotransferrin, ve 

haptoglobulin proteinlerinin düzeylerinin arttığı gösterilmiştir. Çalışmada 

anjiyotensinojen, hemopeksin, vitamin D bağlayıcı protein ve transtiretinin düzeylerinin 

ise azaldığı kaydedilmiştir (Brettschneider ve ark. 2011)   

Edwards ve ekibinin gerçekleştirdiği bir çalışmada ise, İİH, MS ve diğer çeşitli 

inflamatuar ve inflamatuar olmayan nörolojik hastalık gruplarının dahil edildiği 

çalışmada, serum ve BOS örneklerinde çeşitli sitokin düzeyleri karşılaştırılmıştır. Bu 

çalışmaya göre, İİH hastalarının BOS örneklerinde, diğer hastalık grupları ile 

kıyaslandığında, IL-2 ve IL-17 düzeylerinin anlamlı derecede daha yüksek olduğu ve bu 

proinflamatuar profilin patogenezle ilişkisi olabileceği önerilmektedir (Edwards ve ark. 

2013). 

Son olarak klinik bulguları İİH ile benzerlikler gösteren ROHHAD (Rapid-onset 

Obesity with Hypothalamic Dysfunction, Hypoventilation) sendromunda periaquaduktal 

gri madde ve hipotalamusta inflamasyon saptanması da İİH patogenezinde inflamatuar 

köken hipotezini desteklemektedir (Chow ve ark. 2015). 

2.4. Antinöronal ve Antiglial Membran Antikorları  

Otoimmünite, vücudun kendi yapılarına karşı hatalı olarak gelişen bir 

immünolojik yanıt olarak tanımlanmaktadır. Otoimmünite, sinir sistemine karşı 

geliştiğinde, merkezi ve periferik sinir sistemine ait hemen hemen her yapı hedef 
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olabilmektedir. Otoreaktif antikorlar veya diğer adıyla otoantikorlar; vücudun kendi 

yapılarına (otoantijen) bağlanan immünglobulinlerdir (Probst ve ark. 2014). Otoantikor 

üretiminin mekanizması henüz kesin olarak tanımlanmamış olmakla birlikte; bazı 

hassas bireylerde maruz kalınan bakteriyel veya viral enfeksiyonlar, tümörler ve doku 

travmaları gibi vücutta değişiklik veya hasara yol açan olayların otoantikor etkinliği ile 

ilişkili olduğu düşünülmektedir (Aminoff ve ark. 2016). 

Merkezi veya periferik sinir sisteminin immünolojik yanıtlara bağlı olarak 

etkilenmesi durumunda, çeşitli nörolojik tablolar ortaya çıkabilmektedir. 

Ensefalomiyelit, periferik nöropatiler bu hastalıklara örnek olarak verilebilir. Guillain-

Barré sendromunda görülebildiği gibi bazı durumlarda immünolojik yanıtlar, moleküler 

benzerliklere bağlı olarak paraenfeksiyoz biçimde gerçekleşmektedir (Van Coevorden-

Hameete ve ark. 2014). Bazı durumlarda ise hastada görülen nörolojik sendromlar, 

paraneoplastik olarak ortaya çıkmaktadır. Paraneoplastik nörolojik sendromlar, tümör 

veya metastazın doğrudan hasarından ziyade, tümör hücrelerinin ektopik olarak nöronal 

antijenleri (onkonöronal antijenler) de sentezlemesi ile gerçekleşen immünolojik bir 

aktivasyonun sonucunda oluşan bozukluklardır (Lancaster, 2015). Paraneoplastik 

sendromlar, sinir sisteminin herhangi bir bölgesini etkileyebilmektedir ve çoğunlukla 

hastaya henüz kanser tanısı konulmamışken ortaya çıkmaktadır. (Darnell ve Posner, 

2003). 

Paraneoplastik sendromlarla ilişkili olarak ilk olarak Hu, Yo ve Ma2 gibi 

intraselüler nöral proteinlere karşı otoantikorlar tanımlanmıştır (Lancaster ve Dalmau, 

2012). Bu otoantikorların, sitotoksik T hücreleri aracılığı ile gerçekleştirilen, 

paraneoplastik bir otoimmün yanıta bağlı olduğu düşünülmektedir (Grativvol ve ark. 

2018). Paraneoplastik nörolojik sendromlar kanser hastalarında, çoğunlukla hastaya 

henüz kanser tanısı konulmamışken ortaya çıkan bozukluklardır. (Darnell ve Posner, 

2003). Yumurtalık (over) kanserinde görülen ve anti-Yo antikoru ile ilişkili 

paraneoplastik serebellar dejenerasyon, paraneoplastik nörolojik sendromlara bir örnek 

olarak verilebilir. (van Coevorden-Hameete ve ark. 2014) Paraneoplastik otoantikorlar, 

ayırıcı tanı bakımından büyük öneme sahiptir ve kanser türüne spesifik olarak 

görülebilmektedir. Bu nedenle klinikte paraneoplastik antikorlar, erken tanı ve tedavi 

açısından değerli biyobelirteçler olarak değerlendirilmektedir (Vernino, 2007).  
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Nöral proteinlere karşı antikor oluşumu, immün sistem aracılı birçok nörolojik 

bozukluğun temelini oluşturmaktadır. Ortaya çıkan nörolojik tablolar, paraneoplastik 

olarak veya herhangi bir tümör olmaksızın ortaya çıkabilmektedir (Rosenfeld ve 

Dalmau, 2012). İntraselüler yapıları hedefleyen paraneoplastik antikorların 

tanımlanmasının ardından; son yıllarda nöron yüzey proteinleriyle ilgili çeşitli yapılara 

karşı birçok patojenik otoantikor tanımlanmaya başlanmıştır (Honnorat, 2014). 

Çoğunlukla paraneoplastik olmayan bu otoantikorlar, genellikle beyinde gerçekleşen 

inflamatuar bir hasarla ilişkili olup; nöbetler, inme, görme ile ilişkili bozukluklar, 

psikoz benzeri semptomlar ve hareketle ilgili bozukluklara neden olabilmektedir (Scharf 

ve ark. 2015). 

Otoantikorların merkezi sinir sisteminde sinaptik veya ekstra-sinaptik plazma 

membranlarındaki antijenlerin ekstrasellüler bölgelerini hedeflemesi durumunda ortaya 

çıkan nörolojik tablolar için otoimmün ensefalit tanımı kullanılmaktadır. (Leypoldt ve 

ark. 2015). Hastalarda çoğunlukla limbik ensefalit görülmekte birlikte; serebellar ataksi 

ve stiff-person sendromu gibi başka tablolar da görülebilmektedir (Van Coevorden-

Hameete ve ark. 2014).   

NMDAR (Dalmau ve ark. 2007), AMPAR (Lai ve ark. 2009), LGI1 (Irani ve 

ark. 2010), AQP4 (Lennon ve ark. 2005)  CASPR2 (Lancaster ve ark. 2011), glisin 

reseptörü (Hutchinson ve ark. 2008), GABAA (Petit-Pedrol ve ark. 2014) ve GABAB 

reseptörleri (Lancaster ve ark. 2010), DPPX (Boronat ve ark. 2013), mGluR5 (Lancaster 

ve ark. 2011), ve IgLON5’e (Sabater ve ark. 2014) karşı otoantikorlar; hücre yüzey 

proteinlerine karşı tanımlanan otoantikorlar arasında yer almaktadır. Nöronal hücre 

yüzey proteinlerine ve sinaptik reseptörlere karşı gelişen otoantikorlar ve ilişkili 

oldukları sendromlar, Tablo 2.2’de özetlenmiştir (Dalmau ve ark. 2017). 

Otoantikorlar; patojenik ve patojenik olmayan otoantikorlar olmak üzere iki 

gruba ayrılabilir. Apatojenik antinöronal antikorlar, in vivo koşullarda ilgili antijenlere 

bağlanamamaktadır (Probst ve ark. 2014). Bununla birlikte hastaların beyinlerinde 

yapılan otopsi çalışmalarında yoğun T hücresi infiltrasyonu görülmüştür ve T 

hücrelerinin bunu perforin ve granzim enzimleri aracılığıyla gerçekleştirdiği 

düşünülmektedir (Bien ve ark. 2012). Nöronların transkripsiyon faktörleri, nükleer ve 

sitoplazma içi enzimler gibi intraselüler yapılarını hedefleyen antikorlar; nöral 

peptidlere özgü sitotoksik T hücresi aracılı hasara ait birer biyobelirteç işlevi 
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görmektedir (Albert ve ark. 1998; Pellkofer ve ark. 2004). Bu gruba örnek olarak klasik 

paraneoplastik sendromlarla ilişkili antikorlar olan CV2, Ri, Ta, Ma, Hu ve Yo 

antikorları verilebilir (Probst ve ark. 2014).  

Hücre içi antijenik yapıları hedefleyen antikorların çoğu paraneoplastik 

antikorlardır. Bununla birlikte bu antikorlar, nöronda hücre bütünlüğünün korunduğu 

durumlarda hücre içerisine giriş sağlayamadıkları için doğrudan bir patojenik etki 

göstermemektedir.  Buna ek olarak sitoplazmik ve nükleer paraneoplastik antikorlar ve 

ilişkili oldukları nörolojik sendromlar arasında doğrudan bir ilişki bulunmamaktadır. 

(Vernino, 2007). Bu özellikteki antikorlarla ilişkili tablolar, immünoterapiye genellikle 

zayıf yanıt verirler (Lancaster ve Dalmau, 2012). 

Tablo 2-2: Nöronal hücre yüzey proteinleri ve sinaptik reseptörlere karşı antikorlar ile 

ilişkili oldukları sendromlar. (Dalmau ve ark. 2017). 

Antikor Ana Belirti Ana Sendrom 
İlişkili 

Kanser 

Kanser 

Sıklığı 

NMDA 

reseptörü 

Yetişkinlerde psikiyatrik; 

çocuklarda nöbet ve 

diskinezi 

NMDA reseptörü 

ensefaliti 
Teratom %40 

AMPA 

reseptörü 
Hafıza kaybı Limbik ensefalit 

Timoma, 

KHAK, 

diğer 

%65 

GABAB 

reseptörü 
Hafıza kaybı, nöbetler 

Erken başlangıçlı 

nöbetlerle gelen 

limbik ensefalit 

KHAK %50 

LGI1 
Hafıza kaybı, FBD 

nöbetler 
Limbik ensefalit Timoma %5-10 

CASPR2 
Uyku bozuklukları, 

nöromiyotoni 

Morvan 

sendromu, limbik 

ensefalit 

Timoma %20 



 30 

GABAA 

reseptörü 
Nöbetler 

Refrakter 

(dirençli) 

nöbetlerle 

birlikte ensefalit, 

status epileptikus 

Timoma, 

diğer 
%25 

DPPX 
Konfüzyon, diyare, 

hiperpleksi 

Ensefalit, 

hiperpleksi 
Lenfoma < %10 

Dopamin-2 

reseptörü 

Letarji, psikiyatrik 

semptomlar, hareket 

anormallikleri, yürüyüş 

bozuklukları 

Bazal ganglia 

ensefaliti 
Bilinmiyor %0 

mGluR5 Hafıza kaybı Ensefalit 
Hodgkin 

hastalığı 

Birkaç vaka 

kaydedilmiş 

Neurexin-3α  Konfüzyon, nöbetler Ensefalit Bilinmiyor %0 

IgLON5 Uyku bozuklukları 

NREM ve REM 

uyku 

bozuklukları, 

beyin sapında 

bozukluklar 

Bilinmiyor %0 

DNER (Tr) Yürüyüşte dengesizlik Serebellar ataksi 
Hodgkin 

hastalığı 
> %90 

P/Q tipi 

VKPK 
Yürüyüşte dengesizlik Serebellar ataksi KHAK > %90 

mGluR1 Yürüyüşte dengesizlik Serebellar ataksi 
Hodgkin 

hastalığı 

Birkaç vaka 

kaydedilmiş 
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Glisin 

reseptörü 
Kasta rijidite, spazmlar 

PERM, Stiff 

Person Sendromu 

Timoma, 

akciğer 

kanseri, 

Hodgkin 

hastalığı 

< %5 

Amfifizin Kasta rijidite, spazmlar 

Stiff Person 

Sendromu, 

ensefalomiyelit 

Meme 

kanseri, 

KHAK 

> %90 

NMDAR: N-metil-D-aspartat tipi glutamat reseptörü, AMPA: 𝝰-amino-3-hidroksi-5-metil-4-izoksazolpropiyonik 

asit, CASPR2: Contactin-associated protein-like 2, GABA: Gamaaminobütirik asit,  mGluR5: Metabotropik glutamat 

reseptörü 5,  LGI: Leucine-rich glioma inactivated-1, DPPX: Dipeptidyl aminopeptidase-like protein 6, VKPK: 

Voltaj kapılı potasyum kanalı, KHAK: Küçük hücreli akciğer kanseri, FBD: Fasyobrakiyal distonik  

Patojenik otoantikorlar ise nörotransmitter reseptörleri, iyon ve su kanalları ve 

kanal kompleksi proteinleri gibi hücre yüzeyinde yer alan antijenleri hedeflemektedir 

(Vincent ve ark. 2011). İn vivo koşullarda ilgili antijene bağlanabilen otoantikorlar 

çoğunlukla ciddi patojenik etkilere neden olmaktadır. Hedef antijenler, genellikle 

nöronlar için uyarılma ve iletimde önemli işlevlere sahip olduğundan; antikorlar 

tarafından etkilenmeleri doğrudan nörolojik bozukluklara neden olabilmektedir (Probst 

ve ark. 2014). Örnek olarak; NMDA otoantikoru, hedef reseptör yoğunluğunu 

azaltabilmekte, AMPA otoantikorları, sinaptik iletim ve plastisiteyi değiştirebilmekte, 

GABAB reseptörlerine karşı antikor gelişmesi durumunda ise reseptörün yoğunluğu 

değişmemesine rağmen işlevleri engellenmekte, LGI1, CASPR2 reseptörlerine karşı 

antikor gelişmesi durumunda ise sinaptik protein-protein etkileşimleri değişebilmektedir 

(Honnorat, 2014; Dalmau ve ark. 2017). Neurexin-3α antikorunun varlığında sinaps 

oluşumu etkilenirken (Gresa-Arribas ve ark. 2016); anti-DPPX antikorunda olduğu gibi 

otoantikorlar somatodendritik sinyallerin düzenlenmesi üzerinde etkili olabilmektedir 

(Boronat ve ark. 2013). IgLON antikoru ise mekanizması henüz bilinmemekle birlikte 

tau proteini ile ilişkili bozukluklara neden olmaktadır (Gelpi ve ark. 2016). 

Paraneoplastik nörolojik sendromlarda nöronal doku hasarı T hücreleri 

aracılığıyla gerçekleştiğinden, B hücrelerini baskılamayı hedefleyen immünsupresif 

tedaviler belirtileri genellikle iyileştirememektedir. Buna karşılık hücre yüzey 

antijenleri humoral mekanizmalar tarafından hedeflendiğinden; varsa tümörün 
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rezeksiyonu veya erken immünsüpresif tedaviler ile büyük ölçüde başarı 

sağlanabilmektedir (Probst ve ark. 2014; Lancaster ve Dalmau, 2012).  

Nöronlarda yüzey antijenlerini etkileyen otoantikorlarla ilişkili bozuklukların 

genellikle geri dönüşümlü bir biçimde gerçekleşmesi, otoantikorla ilişki ensefalitlerin 

immünoterapiye nasıl yanıt verdiğini açıklamaktadır. Bununla birlikte, beyinde atrofi ve 

diğer kalıcı hasarların henüz gerçekleşmeden önlenmesi açısından tanı ve tedavi 

sürecinin hızla gerçekleştirilmesi, büyük önem taşımaktadır (Linnoila ve Pittock, 2016).  

NMDAR otoantikorunda olduğu gibi bazı otoantikorlarla ilişkili nörolojik 

sendromlar, klinikte iyi tanımlanmıştır ve bu nedenle tanı ve tedavileri konusunda 

literatürde daha çok bilgi mevcuttur (Titulaer ve ark. 2013). Ancak otoantikorlarla 

ilişkili olarak yeni tanımlanan bazı sendromlar, az sayıda hastadan oluşan gruplarda 

belirlendiği için klinik tablolarının tanımı sürekli güncellenmektedir. Antikorların 

uzaklaştırılmasına yönelik tedavi yöntemleri başarı sağladığında; hastada görülen 

semptomlar, çoğunlukla en yeni semptomdan başlayarak düzelmekte ve hastanın 

iyileşmesi mümkün olabilmektedir (Höftberger, 2015). 

Son yıllarda antinöronal otoantikorların tanımlanmaya başlanması ile birlikte, 

önceden nedeni bilinmeyen birçok nörolojik sendrom, günümüzde otoimmün olarak 

kabul edilmeye ve tedavi yöntemleri de bu bilgiler ışığında gelişmeye başlamıştır 

(Grativvol ve ark. 2018). Otoimmün ensefalitler, bu anlamda en çok odaklanılan 

hastalık grubu olmak ile birlikte; günümüzde epilepsi, demans, hareket ve uyku 

bozuklukları gibi birçok hastalıkta otoimmün etkenlerin varlığı değerlendirilmeye 

başlanmıştır. Bu nedenle çeşitli nörolojik ve psikiyatrik sendromlarla ilişkili olabilecek 

yüzey antikorlarının belirlenmesi, bu hastalıkların tanı ve tedavisi için büyük öneme 

sahiptir. (Linnoila ve Pittock, 2016).    

Nöronal proteinlere karşı antikorların yanı sıra, glial hücrelere ait yapıları 

hedefleyen bazı antikorlar da tanımlanmıştır. 

2.4.1. Antiglial Antikorlar 

2.4.1.1. Anti-AQP4 Antikorları 

Akuaporinler (AQP), hücre membranında integral olarak yer alan bir transport 

proteini ailesidir (Agre ve ark. 2002). Akuaporinlerin temel görevi, ozmotik 

gradyentlere bağlı olarak hücre membranındaki su hareketini kolaylaştırarak 
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hücrelerdeki su dengesini sağlamaktır ancak bazı akuaporinler, gliserol gibi diğer küçük 

moleküllerin taşınımında da rol oynamaktadır (Verkman, 2012; Papadopoulos ve 

Verkman, 2013).   

Akuaporin-4 (AQP4), memeli beyninde en çok eksprese edilen akuaporindir 

(Yang ve ark. 2016).  AQP4, merkezi sinir sisteminde beyinde, spinal kordda ve optik 

sinir boyunca astrositlerde eksprese edilmektedir ve kan-beyin bariyerindeki 

mikrodamarlara komşu astrositik ayak uzantılarında yoğun bir biçimde yer almaktadır 

(Nielsen ve ark. 1997). Beyinde kan-beyin arasındaki sınır bölgelerdeki bu yoğun 

ekspresyon biçimi sebebiyle AQP4’ün beyinde su moleküllerinin içeri ve dışarı akışı 

üzerinde etkili olduğu hipotezi öne sürülmüştür (Nagelhus ve Ottersen, 2013). AQP1 

beyin omurilik sıvısı (BOS) üretiminde yer alırken; AQP4 ise beyinde ödem oluşumu 

ve iyileşmesinde, nöronal aktivite sırasında ortama salınan potasyum iyonlarının 

klirensinde, beyinde artık maddelerin temizlenmesinde ve nöronal plastisitede rol 

oynamaktadır (Papadopoulos ve Verkman, 2013; Badaut ve ark. 2014; Woo ve ark. 

2018). 

Yapılan çeşitli çalışmalarda akuaporin kanallarının geçirgenliğinin 

düzenlenebildiği ve çeşitli hastalıkların bu durumu etkilediği kaydedilmiştir (Brinker ve 

ark. 2014). Örnek olarak AQP1 ve AQP4, beyin tümörü ve beyin hasarı durumunda 

yüksek oranda upregüle olmaktadır (Zelenina, 2010).  

Nöromiyelitis optika (NMO), merkezi sinir sisteminin inflamatuar 

demiyelinizan bir hastalığı olup;  optik sinir ve spinal kord üzerinde etkili olarak körlük, 

felç ve ölüme neden olabilmektedir (Wingerchuk ve ark. 2007). NMO, multipl skleroz 

(MS) hastalığının bir türü olarak değerlendirilen bir hastalık iken; NMO hasta 

serumlarında bulunup MS hastalarında bulunmayan antikorların varlığı gösterilmiş ve 

sonrasında ise bu antikorların AQP4 proteinine karşı olduğu belirlenmiştir (Lennon ve 

ark. 2004;  Lennon, ve ark. 2005). AQP4 antikoru pozitif olan ancak NMO tanısı için 

gerekli kriterlerin tamamını sağlamayan hastaların varlığı nedeniyle  NMO için tanı 

kriterleri genişletilerek “NMO spektrum bozukluğu” terimi kullanılmaya başlanmıştır 

(Wingerchuk ve ark. 2007).  

Çoğu NMO hastasında anti-AQP4 antikoru pozitif olup; bu antikorların 

astrositlerin üzerindeki AQP4 moleküllerine bağlanması sonucunda kompleman ve 

hücre aracılı sitotoksisite, astrosit kaybı, inflamasyon, kan-beyin bariyerinde 
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bozukluklar,  demiyelinizasyon ve nöron kaybı gerçekleşmektedir (Verkman ve ark. 

2017; Lucchinetti ve ark. 2014).  Günümüzde AQP4 antikorları, NMO spektrum 

bozukluğu hastalıkları için biyobelirteç olarak değerlendirilmektedir.   

2.4.1.2. Anti-MOG Antikorları 

 

Miyelin oligodendrosit glikoprotein (MOG), memelilerde merkezi sinir 

sistemine özgü olarak oligodendrositlerde eksprese edilen ve miyelin yüzeyinde yer 

alan bir glikoproteindir (Schluesener ve ark. 1987; Brunner ve ark. 1989).  MOG’un 

fonksiyonu tam olarak bilinmemekle birlikte oligodendrosit mikrotübüllerinin 

stabilitesini düzenlediği, kompleman yolağı ile ilişkili bir hücresel adezyon molekülü 

olduğu ve hücresel bir reseptör olarak rol oynadığı düşünülmektedir (Johns ve Bernard, 

1999; Marta ve ark. 2005) .  

MOG antikorlarının deneysel olarak demiyelinizan etkilerinin gösterilmesinin 

ardından bu konuda birçok araştırma gerçekleştirilmiştir (Lebar ve ark. 1989). İlk olarak 

pediatrik hasta gruplarında; sonrasında ise optik nörit, miyelit, ensefalomiyelit, akut 

dissemine ensefalomiyelit (ADEM), beyin sapı ensefaliti,  anti-NMDAR ensefaliti ve 

nadir olarak MS hastalarında yüksek düzeyde anti-MOG antikorları belirlenmiştir 

(Jurynczyk ve ark. 2017; Mariotto ve ark. 2017; Hacohen ve ark. 2017; Hohlfeld ve ark. 

2016; Reindl ve ark. 2013). MOG antikorlarının bu hastalıklarda doğrudan patojenik bir 

etken olarak mı, yoksa inflamasyon ya da nöron hasarı sonrasında sekonder olarak mı 

ortaya çıktığı sorusuna hala yanıt aranmaktadır (Jarius ve ark. 2016).  Son yıllarda 

MOG antikoru ile ilişkili hastalıkların ayrı bir grup oluşturduğuna ilişkin tartışmalar 

mevcuttur (Jarius ve ark. 2018; Zamvil ve Slavin, 2015). 

2.4.1.3. Anti-MBP Antikorları 

 

Miyelin bazik proteini (MBP), merkezi sinir sisteminde (MSS) miyelinde 

proteolipid proteinden (PLP) sonra en çok bulunan protein olup; miyelin yapısında yer 

alan toplam protein miktarının %30’unu oluşturmaktadır (Boggs, 2006). MBP, MSS’de 

çok katmanlı miyelin kılıf oluşumu için zorunlu olan tek yapısal protein olarak 

değerlendirilmektedir (Moscarello, 1997). MBP, oligodendrosit hücre yüzeylerinin 

birbirine bağlanmasında temel rol oynasa da; hücre içi sinyal yolaklarında, kalsiyum 
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dengesinde, miyelin oluşumu sırasında membran uzantılarını oluşumu ve stabilliğinin 

sağlanmasında da aktif bir biçimde görev almaktadır (Vassall, ve ark. 2015). 

MBP, rodentlerde MS’in hayvan deneysel otoimmün ensefalomiyelit modeli 

oluşturulmasında kullanılmaktadır (Gold ve ark. 2006). MBP proteinlerine karşı 

antikorlar, demiyelinizan hastalıklarla, özellikle de MS hastalığıyla ilgili araştırmalara 

konu olmuştur (Giovannoni, 2014).  Çeşitli araştırmalarda MS hastalarının serum ve 

BOS örneklerinde MBP antikor seviyelerinde kontrollere kıyasla anlamlı artış gösterilse 

de; antikor oluşumunun kendisinin mi patolojiye neden olduğu yoksa gerçekleşen diğer 

olaylara yanıt olarak mı gerçekleştiği hala tartışma konusudur (Egg ve ark. 2001; 

Warren ve Catz, 1994; Lassmann, 2013).  

2.4.1.4. Anti-GFAP Antikorları 

 

Glial fibriler asidik protein (GFAP), merkezi sinir sisteminde yer alan astrosit 

hücrelerine, periferik sinir sistemindeki Schwann hücrelerine ve enterik glial hücrelere 

özgü bir filament proteinidir (Yang ve Wang, ve ark. 2015; Laranjeira ve ark. 2011) 

GFAP, glial hücrelerde hücre iskeletinin yapısının ve mekanik dayanıklılığının 

korunmasında temel işlevlere sahip bir proteindir. GFAP’ın önemli bir işlevi de, 

etrafındaki nöronlar ve kan beyin bariyerini oluşturan hücreler için destek görevi 

oluşturmaktır (Eng ve ark. 2000). 

Nörotravmatik koşullarda, iskemik inmelerde ve nörodejeneratif hastalıklar gibi 

birçok durumda, astrositler, reaktif astrogliozis adı verilen morfolojik ve işlevsel 

değişikliklere uğramaktadır (Hol ve Pekny, 2015). Reaktif astrogliozis süreci, hem 

hastalık progresyonu hem de iyileşme süreci üzerinde önemli etkilere sahiptir (Seiferd 

ve ark. 2006). TNF-α, CNTF, IL-6, LIF ve diğer bazı sitokinlerin ise astrositleri aktive 

ettiği gösterilmiştir. Aktive olmuş astrositlerde aynı zamanda GFAP ekspresyonu artış 

göstermektedir (Hostenbach ve ark. 2014).  

Genel olarak, çeşitli şekillerde gerçekleşen beyin hasarı sonucunda, hasar gören 

astrositlerin ürettiği GFAP yıkım ürünleri ve GFAP’ın BOS’a geçebildiği, sonrasında 

glenfatik drenaj veya muhtemelen bozulmuş kan-beyin bariyeri üzerinden kan 

dolaşımına girdiği düşünülmektedir (Plog ve ark. 2015). Olası bir biyobelirteç olarak 

GFAP, beyine yüksek derecede spesifiklik gösterdiği için avantajlı bir molekül adayıdır 
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(Shan ve ark. 2018). Retinada yer alan Müller hücreleri, retinal glia hücrelerinin büyük 

bir oranını oluşturmaktadır. Müller hücrelerinde normal koşullarda GFAP proteinini çok 

düşük oranda eksprese edilmektedir (Lupien ve ark. 2004). Müller hücrelerinin 

retinadaki önemli destek işlevlerinden birisi de, koni hücrelerinin görmeye ilişkin 

pigmentlerinin sentezi ve yenilenmesi ile ilişkilidir. Bu süreçte Müller hücreleri, all-

trans retinolü 11-cis-retinole çevirerek koni fotoreseptörlerinin kullanımı için 

ekstraselüler boşluğa transfer etmektedir (Das ve ark. 1992). Bununla birlikte, retinada 

nöral dejenerasyon, retinal ayrılma, ışığa bağlı hasar, veya mekanik lezyonların varlığı 

halinde Müller hücrelerindeki GFAP ekspresyonunda artış görülmektedir (Rungger–

Brändle ve ark. 2000). Tiroid hormonu ve glukokortikoidler gibi çeşitli nükleer reseptör 

hormonları da GFAP transkripsiyonunu etkileyebilmektedir (Zamoner ve ark.2007). 

Glial fibriler asidik protein (GFAP), merkezi sinir sisteminde yer alan astrosit 

hücrelerinde, ependimal hücrelerde; periferik sinir sisteminde ise miyelinlemeyen 

Schwann hücrelerinde ve enterik sinir sisteminde ise enterik glia hücrelerinde yer alan 

ve hücre iskeletini oluşturan bir tip III ara filament proteinidir (Bembea ve ark. 2011; 

Laranjeira ve ark. 2011; Yang ve Wang, ve ark. 2015). Bugüne kadar GFAP’ın 10 

izoformu tanımlanmıştır. GFAP-α, GFAP-δ (GFAP-ε) ve GFAP-κ izoformları en 

çalışılmış izoformlardır. GFAP-α (İzoform - 1); çoğunlukla beyinde ve spinal kordda 

yaygın olarak bulunmakla birlikte periferik sinir sisteminde de eksprese edilmektedir 

(Reeves ve ark. 1989; Blechingberg ve ark. 2007). 

Otoimmün glial fibriler asidik protein (GFAP) astrositopatisi kavramı ise ilk 

defa Fang ve ekibi tarafından 2016 yılında tanımlanmış (Fang ve ark. 2016); ardından 

çeşitli araştırmalar da bu yeni sendromla ilgili bilgi sağlamıştır (Yang ve ark. 2017; 

Flanagan ve ark. 2017; Iorio ve ark. 2018; Long ve ark. 2018). GFAP astropatisi 

genellikle beyinde  lineer perivasküler radyal gadolinyum tutulumunun eşlik ettiği 

BOSda lenfositik pleositoz ile seyreden kortikosteroide yanıtlı meningoensefalomiyelit 

ve onun daha hafif formları olarak belirlenmiştir.  (Fang ve ark. 2016; Yang ve ark. 

2017; Flanagan ve ark. 2017; Iorio ve ark. 2018). GFAP astropatisi tespit edilen 

olguların serum BOS örneklerinde anti-GFAP IgG tespit edilmiştir (Flanagan ve ark. 

2017).  

GFAP astropatisi olgularının yaklaşık üçte birinde, sıklıkla NMDA-R antikorları 

olmak üzere eşlik eden başka otoantikorlar tespit edilmiştir. Ek olarak, bazı olgularda 
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başta teratoma olmak üzere eşlik eden neoplaziler belirlenmiştir (Flanagan ve ark. 2017; 

Iorio ve ark. 2018; Long ve ark. 2018). Otoimmün GFAP astropatisi olgularına ait 

serum ve BOS örneklerinde başta anti-GFAP-α IgG olmak üzere  GFAP otoantikorları 

tespit edilmiştir. GFAP sitozolik bir hücre iskeleti proteini olduğu için GFAP 

antikorlarının belirlenmesi teknik açıdan daha zor olmakla beraber; hücre bazlı testler, 

doku bazlı testler, IFA ve Western Blot, GFAP antikorlarının belirlenmesi için 

günümüzde önerilen tekniklerdir  (Shan ve ark. 2018).   

GFAP için bilinen en az 8 izoform mevcut olduğundan, olgu örneklerinde hücre 

bazlı testler ile bütün GFAP izoformlarının araştırılması, teknik açıdan zorluk 

taşımaktadır. Bununla birlikte, 102 olgu ile yapılan bir taramada, olguların tamamında 

anti-GFAP-α IgG  pozitif olarak bulunurken; diğer izoformlar için daha düşük oranlar 

kaydedilmiştir  ve  Iorio ve ekibinin araştırmasında da benzer sonuçlarda elde edilmiştir 

(Flanagan ve ark. 2017; Iorio ve ark. 2018). Bununla beraber anti-GFAP-α IgG için 

negatif, ancak diğer izoformlar için pozitif olan olguların belirlendiği çalışmalar da 

bulunmaktadır ve bu durum farklı GFAP izoformlarına karşı antikorların olgularda daha 

detaylı araştırılmasının gerekliliğini vurgulamaktadır (Shan ve ark. 2018). 

2.4.1.5. Anti-AGNA (anti-SOX1) Antikorları 

 

Anti-glial nükleer antikoru (AGNA), serebellar Bergmann glia hücrelerinin 

çekirdeklerine bağlanmaktadır (Graus ve ark. 2005). Yapılan analiz çalışmalarının 

sonucunda AGNA antikorları ile ilişkili antijenin, DNA’ya bağlanan transkripsiyon 

faktörleri olan SOX protein ailesine ait SOX1 proteini olduğu belirlenmiştir (Wegner, 

1999; Sabater ve ark. 2008). Bu nedenle AGNA antikoru, SOX-1 antikoru olarak da 

bilinmektedir.  

SOX-1 antikoru, en çok küçük hücreli akciğer kanseri ile ilişkilendirilmiştir ve 

nörolojik semptomu olan veya olmayan hastalarda yüksek oranda gösterilmiştir (Güre 

ve ark. 2000; Graus ve ark. 2005). Bununla birlikte, SOX-1 antikorunun paraneoplastik 

sendrom oluşumunda doğrudan patojenik etkisi kanıtlanamadığından; AGNA (SOX-1) 

antikoru paraneoplastik bir antikordan ziyade, kanserle ilişkili bir onkonöral antikor 

olarak değerlendirilmektedir (Zuliani ve ark. 2007; Stich ve ark. 2012). 
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2.4.1.6. Anti-CRMP (CV2) Antikorları 

 

CRMP5, yetişkinlerde MSS’de çeşitli bölgelerde gelişimsel olarak düzenlenen 

bir nöral protein ailesine aittir ve CV2 antikorları tarafından hedeflenmektedir (Veyrac 

ve ark. 2005). Periferik sinir sisteminde ise CRMP5, duyusal nöronlar ve onların uydu 

hücrelerinde, aksonlar ve Schwann hücrelerinde yer almakta ve Schwann hücrelerinin 

farklılaşması ve akson onarımı gibi işlevlere sahiptir (Antoine ve ark. 2001; 

Camdessanché ve ark. 2012). 

Anti-CV2/CRMP5 antikorları, paraneoplastik antikorlar olup; mikst 

sensorimotor polinöropati, limbik ensefalit, subakut serebellar dejenerasyon, üveit ve 

retinopati gibi hastalıklarla ilişkili bulunmuştur (Antoine ve ark. 1993; Antoine ve ark. 

2001; Ritzenthaler ve ark. 2010).  
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Olgu Alımı 

Olgu alımı, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Bölümü Baş 

Ağrısı Polikliniği’ne başvuran ve modifiye edilmiş Dandy kriterlerine göre (Friedman 

ve ark. 2013) İdiyopatik İntrakraniyal Hipertansiyon (İİH) tanısı alan 18 yaş ve üzeri 

hastalar arasından gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya dahil olan olgulara araştırma 

hakkında bilgi verilmiş ve Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu imzalatılmıştır.  

Hastaların nörolojik muayeneleri gerçekleştirilerek öyküleri kaydedilmiştir. 

Hastaların hemogram ve rutin biyokimya testleri, tiroid fonksiyon testleri,  antinükleer 

antikor (ANA) testleri, lupus antikoagülan, faktör V Leiden, homosistein, antifosfolipid 

antikor testleri, antitrombin III, Protein C, Protein S testleri, manyetik rezonans 

görüntülemeleri  (MRG) ve manyetik rezonans venografileri (MRV) yapılmıştır. 

Değerlendirmeler sonucunda sekonder sebeplere bağlı olarak intrakraniyal 

hipertansiyon geliştiği belirlenen hastalar araştırmadan dışlanmıştır.  

Araştırmaya dahil edilen hastaların yaş, cinsiyet, boy, kilo, ilk semptom 

sırasındaki yaşları, varsa eşlik eden hastalıkları, İİH ile ilişkili semptomları, 

nörooftalmolojik bulguları (papilödem, görme alanı, görme kaybı değerlendirmeleri), 

BOS açılış basıncı, rutin BOS testleri, OKB paternleri, ilaç ve varsa cerrahi tedavileri, 

hastanın tedaviye yanıtı ve varsa nüks bilgisi kaydedilmiştir.  

Hastada semptomların iyileşmesini takiben en az 3 ay sonra papilödem 

saptanması ve/veya intrakraniyal basınç artışına bağlı diğer semptomların tekrarlaması 

nüks kriteri olarak belirlenmiştir. 

Araştırmaya dahil edilen 20 adet kontrol olgusu ise 18-55 yaş arası, herhangi bir 

nörolojik hastalığı olmayan ve sigara kullanmayan sağlıklı gönüllüler arasından 

seçilmiştir.  

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik 

Kurulu tarafından 10.02.2017 tarihli ve 03 sayılı toplantıda onaylanmıştır. 
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3.2. Serum ve Beyin Omurilik Sıvısı (BOS) Örneklerinin Alınması 

Çalışmaya dahil edilen olgulardan venöz yolla 8.5 mililitrelik vakumlu tüplere 

alınan kanlar, santrifüj cihazında (Heraeus, Amerika) 4000 x g’de 10 dk süre ile 

santrifüj edilmiş ve serumlar ayrılmıştır.  

BOS örnekleri ise, lomber ponksiyon (LP) işlemi ile; lateral dekübit 

pozisyonunda yatan hastadan L3-4 veya L4-L5 aralığından steril lomber ponksiyon 

iğnesi ile girilerek elde edilmiştir. BOS basıncı,  mmH2O cinsinden ölçüldükten sonra 

BOS steril tüplere aktarılmıştır. 

Serum ve BOS örnekleri, steril eppendorf tüplerde deney zamanına kadar -

80℃’de saklanmıştır.  

3.3. Deney Hayvanları 

Çalışmada 2 adet 10 aylık erkek Sprague Dawley sıçan kullanılmıştır. Çalışmada 

kullanılan hayvanlar, İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma 

Enstitüsü Laboratuvar Hayvanları Bilimi Anabilim Dalı’ndan temin edilerek bakımları 

yine burada gerçekleştirilmiştir.   Hayvanların barınma koşulları; polikarbonat kafeste, 

kafes başına 2 hayvan olacak şekilde ve ortam koşulları 21℃’de 12 saat gündüz, 12 saat 

gece periyodu olacak şekilde düzenlenmiştir. Diyetleri ise  % 18 oranında protein içeren 

standart pellet sıçan yemi ve normal musluk suyu ile herhangi bir kısıtlama olmadan 

gerçekleştirilmiştir. Hayvanların yem ve su kontrolleri, talaşlarının temizliği, ağırlıkları 

ve genel sağlık durumları, sakrifiye edilecekleri güne kadar günlük olarak takip 

edilmiştir.  

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu 

tarafından 30.03.2017 tarihli toplantıda onaylanmıştır. 

3.4. İmmünohistokimyasal Boyamalar 

3.4.1. Perfüzyon 

Çalışmalar için gerekli beyin kesitlerinin elde edilmesi için 10 aylık erkek 

Sprague Dawley sıçanlara 90/10 mg/kg oranında hazırlanan ketamin/ksilazin karışımı, 

intraperitonal enjeksiyon yoluyla uygulanarak anestezi işlemi gerçekleştirilmiştir. Derin 

anestezi altında giren hayvan, buz üzerine alınarak kardiyak perfüzyon işlemi 

gerçekleştirilmiştir. Kalp üzerinde üzerinde sol ventrikülden iğne ile giriş yapılarak 

serum yoluyla 4°C’de bekletilmiş serum fizyolojik solüsyonu gönderilmeye başlanmış 
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ve ardından sağ atrium insize edilerek kanın uzaklaştırılması sağlanmıştır. Sağ 

atriumdan uzaklaşan kan tamamen boşaldıktan ve boşalan sıvı serumla aynı rengi 

aldıktan sonra hayvan dekapite edilmiştir ve beyin bütün olarak kafatasından çıkarılmış, 

+4°C’deki PBS ile yıkanmıştır.  

Sonrasında hemisferler ayrılarak her bir hemisfer, PBS içerisinde hazırlanan ve 

filtre edilmiş %4’lük paraformaldehit (PFA) solüsyonu içeren falkonlara aktarılmıştır. 

PFA ile bir gün süre ile  +4°C’de inkübasyon uygulanarak fiksasyon işlemi 

gerçekleştirilmiştir.  

Sonrasında dokular kriyoproteksiyon işlemi için PBS içerisinde hazırlanarak 

filtre edilmiş olan %40’lık sukroz çözeltisi içerisine aktarılmıştır ve +4°C’de iki gün 

süre ile tutulmuştur. İnkübasyon sonrasında beyin dokuları, dondurulmak üzere doku 

boyutuna uygun kasetlerin içerisine Tissue-Tek® OCT solüsyonu yardımı ile (Sakura 

Finetek, Kaliforniya, ABD) yerleştirilmiştir. Daha sonra kasetler izopentan içerisinde 

sıvı azot tankına daldırılarak dondurulmuş ve dokular kesitlerin alındığı tarihe kadar - 

80 °C’de saklanmıştır. 

3.4.2. Beyin Kesitlerinin Elde Edilmesi 

Beyin dokularından kesit elde etme işlemi, Leica CM1950 model kriyostat 

cihazı (Leica Biosystems, Almanya) ile yapılmıştır. Cihazın ortam sıcaklığı - 24 °C, 

başlığın sıcaklığı ise – 22 °C olarak ayarlanarak, hemisferlerden sagital olarak 7 µm 

kalınlığında alınan kesitler, pozitif yüklü lamlar üzerine aktarılmıştır. Her bir lam 

üzerine ikişer adet kesit alınmıştır. Lamlar, deney aşamasına kadar -20°C’de 

saklanmıştır. 

3.4.3. İmmünohistokimya (İHK) 

İmmünohistokimyasal boyamalar için literatürde daha önce kullanılmış olan 

protokoller uygulanmıştır (Planagumà ve ark. 2014; Gastaldi ve ark. 2017). Kullanılan 

protokol aşağıda özetlenmiştir.  

Öncelikle kesitler oda sıcaklığında 10 dakika boyunca çözünmeye bırakılmıştır. 

Daha sonra kesitler PBS (Fosfat Tamponlu Tuz Çözeltisi) içeren şalelere aktarılmıştır. 

Kesitlere PBS ile 5 dk yıkama işlemi gerçekleştirilmiştir. Yıkama işlemi sonrasında 

kesitlerin etrafi hidrofobik kalem ile çizilmiştir (Vector Labs, Amerika). 
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Daha sonrasında kesitler, kesit başına 200 µl olacak şekilde %0.3’lük H2O2 / 

PBS çözeltisi ile 15 dakika inkübe edilmiştir. İnkübasyon sonrasında kesitlere üçer defa 

PBS ile 5 dk yıkama işlemi gerçekleştirilmiştir. 

Bloklama işlemi için kesit başına 200 µl olacak şekilde PBS içerisinde 

hazırlanan %5’lik keçi serumu (Gibco, ABD) uygulanmış ve oda sıcaklığında 1 saat 

inkübasyon gerçekleştirilmiştir. İnkübasyon sonrasında kesitler PBS ile yıkanmıştır. 

Sonrasında kesit başına 200 µl olacak şekilde %5’lik keçi serumu içerisinde 

1:100 oranında dilüe edilen hasta ve kontrol ve pozitif kontrol serumları, primer antikor 

olarak uygulanmıştır. Pozitif kontrol olarak glisin, NMDA reseptörü, LGI1 ve ANA 

antikoru pozitif olan 4 olgu serumu kullanılmıştır. Sağlıklı 2 kontrolden alınan serum 

kontrol olarak kullanılmıştır. Teknik kontrol olarak ise sadece sekonder antikorun 

uygulandığı kesitler kullanılmıştır. 

Kesitler inkübasyon chamberı içerisinde gece boyu +4°C’de inkübasyona 

bırakılmıştır. Sonrasında yine PBS ile yıkama işlemi gerçekleştirilmiştir. 

Sekonder antikor olarak, %5’lik keçi serumu içerisinde 1:1000 oranında dilüe 

edilerek hazırlanan biyotinli keçi anti-insan sekonder antikoru (Vector Labs; BA-3000, 

Kaliforniya, ABD) uygulanarak oda sıcaklığında 2 saat inkübasyon gerçekleştirilmiştir. 

İnkübasyon sırasında Avidin-Biyotin Kompleks (ABC) karışımı (Vectorlabs; 

PK-6100, Kaliforniya, ABD) kit üreticisinin sağladığı protokole göre hazırlanmıştır. 

İkinci antikor, PBS ile yıkanmıştır. Ardından kesitler ABC karışımı ile 1 saat boyunca 

oda sıcaklığında inkübe edilmiştir.  

PBS ile yıkamadan sonra, 30 saniye süre ile ön yıkama solüsyonunda (5ml 

%10’luk Triton-X + 95 ml PBS) yıkanmıştır ve sonrasında DAB (3,3′-

Diaminobenzidin) ile boyanma işlemi gerçekleştirilmiştir: 25 ml distile su içerisinde 

çözünen 125 mg DAB (Sigma-Aldrich, Steinheim, Almanya); 85 ml PBS, 10 ml TRİS 

solüsyonu; pH:7.5 ve 5ml %10’luk Triton-X içeren şalelere süzülerek eklenir ve kesitler 

şaleye konulmadan hemen önce 12.5 µl %30’luk H2O2 solüsyonu karışıma eklenir. 

DAB, ışığa hassas bir kimyasal olduğu için şaleler inkübasyon boyunca alüminyum 

folyo ile kapatılmıştır.  

Kesitlerin boyanma miktarı mikroskopta kontrol edilerek istenilen boyanma 

miktarı elde edildiğinde kesitler PBS içeren temiz şalelere alınarak 2 kere yıkanmıştır. 
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Daha sonrasında kesitlere Hematoksilen (Sigma-Aldrich, Steinheim, Almanya) 

uygulanmıştır ve sonrasında kesitler seri olarak musluk suyu içeren şalelerden 

geçirilerek sonrasında PBS içeren şalelere aktarılmıştır. 

Kesitler %50’lik, %70’lik, %96’lık ve saf etanol içeren şalelerde her bir 

konsantrasyonda ikişer defa ve 30’ar saniye tutulmak suretiyle seri alkol 

dilüsyonlarından geçirilerek dehidrasyonları sağlanmıştır. 

Kesitler son olarak ksilen içeren bir şalede 30 saniye tutularak temiz ksilen 

içeren bir şaleye aktarılmıştır. Daha sonra kesitlerin üzeri, DPX (Sigma-Aldrich, 

Steinheim, Almanya) kullanılarak lamel ile kapatılmıştır. 

Kesitler, mikroskopta (Leica, Wetzlar, Almanya) Leica Application Software 

v4.12 yazılımı kullanılarak görüntülenmiştir ve boyanma paternleri değerlendirilmiştir. 

Hasta örneklerindeki boyanma paternleri, sağlıklı kontroller ile kıyaslanmıştır. 

Değerlendirme ise 0 ile 4 arasında değişen bir skala ile (0: antikor bağlantısı yok, 4: çok 

kuvvetli bağlanma var) olacak şekilde gerçekleştirilmiştir. 

3.5. İmmünopresipitasyon  

3.5.1. Nöroblastoma Kültürü  

İmmünopresipitasyon çalışmaları, SH-SY5Y (insan nöroblastoma)  hücre hattı 

kültürü (ATCC, ABD) kullanılarak yapılmıştır. SH-SY5Y hücreleri, besiyeri olarak 

DMEM kullanılarak, 10 cm’lik petrilerde hücre sayısı 5,5 x 106 olacak şekilde her olgu 

için 4’er adet olarak yapılmıştır. Petrilerin inkübasyonları 37 °C ve % 5 CO2’li ortamda 

gerçekleştirilmiş ve kültür işlemi hücreler konfluent olduğunda tamamlanmıştır.  

3.5.2. Hücre Lizatının Hazırlanması 

Buzun üstüne yerleştirilen petrilerden besiyerleri çekildikten sonra PBS ile 

yıkama işlemi gerçekleştirilmiştir.Daha sonra içerisinde Proteaz İnhibitör Kokteyli 

(PİK) içeren lizis tamponu, her bir 10 cm’lik petriye 1 ml olacak şekilde eklenmiş ve 

çalkalayıcıda + 4℃’de inkübe edilmiştir. 

Lizis tamponu; 150 mM NaCl, 50 mM Tris, 0.5 mM EDTA ve %1’lik Triton X-

100 ile hazırlanıp filtre edilmiş ve sonrasında PİK eklenerek pH:7.4’e ayarlanmıştır. 
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Hücreler scraper ile kaldırılmış ve eppendorf tüplere aktarılmıştır. Sonrasında 

mikrosantrifüjde + 4oC’de en yüksek devirde 15 dakika santrifüj edilmiştir. 

Süpernatantlar alınarak yeni soğuk tüplere ve buzun üstüne aktarılmıştır.  

3.5.3. Sefaroz Boncukların Hazırlanması 

Çalışmada Protein G Sepharose® boncuklar kullanılmıştır (Sigma-Aldrich, 

Steinheim, Almanya). Öncelikle boncuklar, roller çalkalayıcıda süspanse edilmiştir. 1 

ml hücre lizatı için 100 µl boncuk kullanılmıştır. Boncuklar,, kesik pipet ucu 

kullanılarak alınmış ve istenilen toplam boncuk miktarı bir falkon tüpe aktarılmıştır. 

Toplam boncuk miktarının yaklaşık 4 katı distile su eklenmiş ve süspanse edilmiştir. 

Daha sonra bir dizi santrifüj işlemi gerçekleştirilerek, etanol boncuklardan 

uzaklaştırılmıştır. Sonrasında boncuklar 8000 x g’de 5 dakika + 4oC’de santrifüj edilmiş 

ve süpernatant, boncukları karıştırmadan uzaklaştırılmıştır. 

Daha sonra bu işlem PBS ile ve sonrasında PİK içermeyen lizis tamponu ile 3’er 

defa yıkanmıştır. Ardından PİK içeren PBS ile yıkama işlemi tekrar 3 defa 

gerçekleştirilip son yıkama işleminden sonra PİK içeren lizis tamponu eklenmiştir. 

3.5.4. Pre-Clear Protokolü 

Boncuklardan her bir petriden elde edilen lizat başına 30 µl eklenerek bir saat 

boyunca + 4oC ‘de inkübasyon gerçekleştirilmiştir. İnkübasyon sonrasında ise 8000 x 

g’de + 4 oC’de 5 dk santrifüj uygulanmış ve süpernatant, 1.5 ml’lik soğuk eppendorflara 

aktarılmıştır.  

3.5.5. İmmünopresipitasyon (İP) 

Ön yıkanma işlemi yapılmış olan lizata 20 µl serum eklenerek + 4 0C’de gece 

boyu inkübasyon gerçekleştirilmiştir. Ertesi gün her bir petri için 50-60 µl boncuk 

eklenmiş ve çalkalayıcıda 1 saat boyunca + 4 oC’de inkübe edilmiştir. 

İnkübasyon sonrası örnekler, 3000 x g’de 2 dk + 4 oC’de santrifüj edilmiştir ve 

pelletin varlığı kontrol edilmiştir. Süpernatant uzaklaştırılmıştır. PBS ile 1 defa yıkama 

işlemi gerçekleştirilmiştir. Sonrasında süpernatant atılarak pellet, - 80 0C’de 

saklanmıştır. 
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3.6. Sıvı Kromatografisi-Kütle/Kütle Spektrometrisi (LC-MS/MS) Çalışmaları 

3.6.1. Proteinlerin Kütle Spektrometresi Analizine Hazırlanması 

Proteinlerin kütle spektrometresine hazırlanması için FASP (Filter Aided 

Sample Preparation) protokolü kullanılmıştır.  FASP protokolü özetle şu şekilde 

uygulanmıştır. İçeriği  %4 (w/v) SDS, 100 mM Tris–HCl, 0.1 M DTT’den oluşan SDT 

lizis tamponu hücre ya da doku pellet ağırlığının 10-katı olacak şekilde örnek üzerine 

eklenmiştir. Sonrasında örnekler 95oC’de 10 dk aralıklarla vortekslenerek ısıtılmıştır.  

Isıtma işlemi sonrasında sonikasyonlu su banyosunda 5 dk boyunca sonikasyona tabi 

tutulan örnekler 15000 x g‘de, 4 °C’de 15 dk. santrifüj edildikten sonra elde edilen 

süpernatant, temiz bir tüpe aktarılmıştır. Temizlenmiş bu protein örneği, triptik kesim 

işlemine tabi tutulmuş ve peptit konsantrasyonu Lowry assay yöntemi kullanılarak, 

NanoDrop1000 cihazı ile  (Thermo Scientific, ABD) ölçülmüştür. 

3.6.2. Sıvı Kromatografisi (LC) Parametreleri 

Peptitlerin ayırımı Thermo Scientific Dionex UltiMate 3000 Series RSLC marka 

bir nano-pompa ile (Thermo Fisher Scientific, Massachusetts, ABD) 

gerçekleştirilmiştir. Bu nano pompa, Thermo Scientific Ultimate 3000 Series TCC-

3000RS kolon kompartmanları ile donatılmış olup; Dionex UltiMate 3000 Series RS 

oto-örnekleme ünitesine (Thermo Fisher Scientific, Massachusetts, ABD) bağlıdır. 

Sistemin tamamı Xcalibur 4.0 yazılımı ile (Thermo Fisher Scientific, Massachusetts, 

ABD)  kontrol edilmiştir. Her bir analiz öncesinde örnekler, 5 mm × 300  μm i.d., 5 μm, 

100 Å boyutlarındaki bir C18 materyali içeren yakalama kolununa (Thermo Scientific, 

Massachusetts, ABD)  dakikada 5 mikrolitre hızla ve %0.05 (hacim/hacim) 

trifloroasetik asit ve %1 asetonitril içeren çözelti yardımı ile yüklenmiştir. Örnek, 

yakalama kolonu sonrasında boyutları 15 cm × 75 μm olan ve 2 μm, 100 Å çapında C18 

materyali ile paketlenmiş Acclaim PepMap RSLC (Thermo Scientific, Amerika)  marka 

analitik bir kolona aktarılmış ve peptit elüsyonu iki farklı mobil faz (A ve B) 

kullanılarak yapılmıştır. Mobil faz A, HPLC kalitesinde su ile hazırlanmış %0.1 

(hacim/hacim)’lik formik asit içerirken; mobil faz B HPLC kalitesinde su ile 

hazırlanmış %0.1 (hacim/hacim)’lik asetonitril içermektedir. Peptitler 130 dk. süreyle 

ve dakikada 0.3 mikrolite akış hızıyla ayrıştırılarak Q Exactive™ kütle 

spektrometresine (Thermo Scientific, Amerika) gönderilmiştir.  Elüsyon için uygulanan 

gradyan adımları Tablo 3.1’de verilmiştir. 
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Tablo 3-1: nHPLC’de analitik kolona uygulanan mobil fazların gradyanları 

Uygulama aralığı 

(Dakika) 

Mobil B fazı yüzdesindeki 

artış 

Uygulanan Gradyan 

Tipi 

0-45 6-20 Lineer 

45-75 40 Lineer 

75-90 90 Lineer 

90-120 90 Sabit 

120-125 6 Hızlı düşüş 

125-130 94 A fazı ile yıkama 

 

  

Kolon sıcaklığı 40°C’de tutulmuş ve her analizde 2 mikrolitre örnek enjeksiyonu 

yapılmıştır. Peptitlerin pozitif yük okuma modunda iyonizasyonunu sağlayabilmek için 

ısıtılmış bir elektrosprey iyonizasyon kaynağı (HESI) kullanılmıştır.  Kullanılan cihaz 

parametreleri şu şekildedir: +2.3 kV voltaj; 300°C kapiler sıcaklığı, sheet gaz ve 
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auxiliary gaz akışı 50 ve 30 ünite civarında tutulmuş ve S ve RF lens seviyeleri 50’ye 

ayarlanmıştır. 

3.6.3. Data-Bağımlı Veri Toplama 

Data bağımlı veri toplama işlemi Q Exactive™ kütle spektrometresi cihazı ile 

yapılmıştır. Tarama işlemi, başlangıçta Full MS spektrum modunda şu parametreler ile 

yapılmıştır: Çözünürlük 70.000,  tarama aralığı 400-200 m/z, 3 × 106 hedef otomatik 

kazanım kontrolü (AGC), 60ms maksimum enjeksiyon zamanı ve sentroid data tipi. 

MS/MS analizi için MS sonucuna bağlı olarak en yüksek 10 prekürsör iyon seçilip 

(TOP10) ve bu iyonlar yüksek enerjili kollizyon ayırımı (HCD) sonrası okutulmuştur. 

HCD parametreleri ise şu şekildedir: Çözünürlük 17.500, 1× 105 AGC, 100 ms 

maksimum enjeksiyon zamanı, 2 m/z izolasyon penceresi, NCE 27 ve sentroid spektrum 

data tipi olarak toplama. Cihazın kalibrasyonu pozitif moda her bir enjeksiyon öncesi 

standart pozitif kalibrasyon solüsyonu (Thermo Scientific, Massachusetts, ABD)  

kullanılarak yapılmıştır. Eşleştirilmemiş ve tek yüklü iyonlar MS/MS analizinden 

çıkartılıp dinamik dışlama otomatik olarak yapılmıştır. 

3.6.4. Peptit ve Protein Tanımlama 

LC-MS/MS analizi sonucunda elde edilen işlenmemiş veriler, protein tanımlama 

amaçlı Proteome Discoverer 2.2 (Thermo Scientific, ABD) yazılımı ile analizi 

edilmiştir. Bu amaçla şu parametreler kullanılmıştır: Peptid kütle toleransı 10ppm, 

MS/MS kütle toleransı 0.2Da, kütle doğruluğu 2ppm, tolere edilen yanlış kesim 1, 

minimum peptid uzunluğu 6 amino asit, sabitlenmiş değişimler sistein 

karbamidometilasyonu, sabit olmayan değişimler metiyonin oksidasyonu ve asparajinin 

deaminasyonu. Her bir protein için tanımlanan minimum peptid sayısı 2 olarak kabul 

edilmiştir ve elde edilen protein verileri, UniProtKB/Swiss-Prot data bankasında 

(http://www.uniprot.org) bulunan organizma özel verilere göre araştırılmıştır. 

Proteinlerin fonksiyonel ve biyolojik gruplandırılması Proteome Discoverer 2.2 uzantısı 

olan Gene Ontology verilerine göre yapılmıştır.  

Protein-protein etkileşimlerinin belirlenmesi için yapılan yolak analizlerinde p 

değeri < 0.05 istatistiksel olarak anlamlı olarak kabul edilmiş ve proteinler rölatif 

diferansiyel fark FC’nin  (fold change) minimum 2 kat olduğu (FC ≤ 2; FC ≥2) 

proteinler arasından seçilmiştir. 

http://www.uniprot.org/
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3.7. Hücre Bazlı Deneyler 

Hasta ve kontrol olgularına ait serum ve BOS örnekleri ile GFAP antikoru için 

hücre bazlı deneyler (cell-based assays) gerçekleştirilmiştir. Bunun için önce HEK293 

(İnsan Embriyonik Böbrek 293, ATCC; CRL1573, Virginia, ABD) hücrelerinin kültürü 

gerçekleştirilmiştir: 

Hücre kültürünün birinci günü, 6 kuyulu petrilerin her bir kuyucuğu için 3’er 

adet lamel, PLL( Poli-L-Lizin) yardımıyla yapıştırılmıştır. PLL kurutulduktan sonra 

HEK293 hücreleri 3 x 105 adet hücre/kuyu olacak şekilde ekilir ve besiyeri olarak 

DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium, Sigma; D6429), FBS ve Penisilin-

streptomisin-antimikotik (PSA) içeren besiyeri eklenmiştir. Petriler   %5 CO2’lik 37°C 

sıcaklıktaki inkübatörde gece boyu inkübasyona bırakılmıştır. 

Hücre kültürünün ikinci günü, hücrelerin yapısı ve canlılığı kontrol edildikten 

sonra transfeksiyon için karışım hazırlanmıştır. Hücreler 10cm’lik petrilerin içerisine 

%10 FBS ve %1 Penisilin/Streptomisin içeren DMEM ile 1:3 oranında dilüe edilmiştir.  

GFAP için transfeksiyon işleminde Green Fluorescent Protein (GFP) ekli 

pCMV6-AC-GFAP-α-GFP plazmid (OriGene, Maryland, ABD) kullanılmıştır. 5μl 

GFAP-GFP, 500 μl Jet Prime tamponu ile karıştırılmış,  sonrasında 10 μl daha Jet Prime 

tamponu eklenerek tekrar karıştırılmıştır. Karışım, oda sıcaklığında 10 dakika inkübe 

edilmiş, sonrasında bu bir gün öncesinde 1:3 oranında dilüe edilen hücrelerin üzerine 

eklenmiştir. Besiyeri 4 saat sonra antibiyotik içermeyen DMEM ile değiştirilerek, 

hücreler 96’kuyuluk petrilere 100 μl olacak şekilde aktarılmıştır. Deneyde kontrol 

olarak AQP4-GFP plazmidi ile transfekte edilen HEK293 hücreleri kullanılmıştır.  

48 saat sonra, besiyeri aspire edilmiş ve 100 μl PBS ile her seferinde 2 dk olacak 

şekilde 2 defa yıkanmıştır. Hücrelerin fiksasyonu için, %4’lük PFA, kuyu başına 50 μl 

olarak eklenmiş ve 15 dk oda sıcaklığında inkübe edilmiştir. Ardından besiyerinden 

PFA uzaklaştırılarak yine 2 defa yıkama işlemi gerçekleştirilmiştir.  

Hücrelerin permeabilizasyonu için %0.2’lik Triton X-100, kuyu başına 50 μl 

eklenmiş ve oda sıcaklığında 10 dk inkübe edilmiştir. Ardından yine 2 defa yıkama 

işlemi gerçekleştirilmiştir. Sonrasında hücreler 100μl %10’luk normal keçi serumu ile 

oda sıcaklığında 30 dk inkübe edilmiştir. 
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Olgu ve kontrol örnekleri, serumlar 1:200, BOS örnekleri 1:4 dilüsyonda 50’şer 

μl eklenmiş ve 45 dk boyunca oda sıcaklığında inkübasyon sağlanmıştır. Deneyde 

pozitif kontrol olarak GFAP antikoru pozitif 2 meningoensefalit hasta serumu 

kullanılmıştır. Yıkama işlemlerinin ardından sekonder antikor (keçi anti-insan IgG 

(Invitrogen, A-21090, Kaliforniya, ABD), 50 μl ve PBS içinde 1:200 dilüsyon ile 

eklenmiştir 45 dk oda sıcaklığında inkübasyondan sonra 2 defa PBS ile yıkama işlemi 

yapılmış ve son olarak 60 μl PBS eklenmiştir. Daha sonra mikroskop ile görüntüleme 

işlemi gerçekleştirilerek boyanma paternleri skorlanmıştır. 

Örneklerin pozitif olarak değerlendirilmesinde dilüsyonlarda serum için 1:200, 

BOS içinse 1:4 cut-off değer olarak belirlenmiştir. Değerlendirme sonucunda pozitif 

olarak belirlenen vakaların örnekleri, 1:10 dilüsyon ve 30 dk inkübasyon ile donmuş 

maymun serebellum kesitleri içeren ticari İİFT kiti ile  (FA 1111-1005, EUROIMMUN, 

Lübeck, Almanya) immünohistokimya çalışmaları ile test edilmiştir. Sekonder antikor 

olarak kitin içinde yer alan FITC (Floresan izosiyanat) konjuge anti-insan IgGAGM 

kullanılarak astrositik boyanma paternleri değerlendirilmiştir. Pozitif kontrol olarak 2 

GFAP meningoensefalitli hastadan, negatif kontrol olarak ise sağlıklı bir kontrolden 

elde edilen serum örneği kullanılmıştır.  
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4. BULGULAR 

4.1. Olguların Demografik ve Klinik Özetleri 

64 adet İdiyopatik İntrakraniyal Hipertansiyon olgusu, başlangıçta çalışmaya 

dahil edilmiştir. Bu olgulardan 6 tanesinin, daha sonraki klinik takiplerinde ve 

değerlendirmelerinde sekonder nedenlere bağlı olarak intrakraniyal hipertansiyon 

geliştirdiği belirlenerek bu olgular araştırmadan dışlanmıştır. Bu 6 olgunun 2 tanesinde 

sistemik lupus eritematozus (SLE) bağlı intrakraniyal hipertansiyon geliştiği, 2 olgunun 

intrakraniyal hipertansiyonu açıklayabilecek başka nörolojik bozukluklara sahip olduğu, 

1 olgunun inflamatuar profilde birçok başka hastalığa sahip olması, 1 olgunun ise 

sonraki LP işlemlerinde yüksek basınç belirlenememesi nedeniyle bu olgular, çalışmaya 

dahil edilmemiştir. 

Çalışmaya dahil edilen olgulara ilişkin bazı demografik ve klinik bilgiler, Tablo 4.1’de 

özetlenmiştir.  

58 İİH olgusuna ait ortalama BKİ 32,5 kg/m2 iken; olgulardan 52 tanesi kadın; 6 

tanesi erkektir. Olguların % 14’ü, papilödemsiz İİH olarak kaydedilmiştir. % 62,5’inde 

bulanık görme, % 40’ında pulsatil tinnitus, % 18,2’sinde diplopi şikâyetleri; % 9,1’inde 

ise kraniyal sinir patolojisi kaydedilmiştir.  

Olguların %31,1’inin OKB paterni pozitiftir. Bu olguların 4 tanesinin, 

takiplerinde tekrarlanan LP’lerinde değişkenlik gösteren bir OKB paterni gösterdiği 

gözlemlenmiştir.  

Çalışmaya dahil edilen ilaç tedavisine dirençli 3 olgu için cerrahi tedavi 

yöntemleri uygulanmıştır. Olguların en son poliklinik kontrol tarihleri itibariyle  

%71,4’ünün tedaviye iyi yanıt verdiği belirlenmiştir. Çalışma grubumuzun % 30,4’ünde 

ise relaps ortaya çıkmıştır.  

Olgularda İİH’ye eşlik eden diğer sendromlara ilişkin bilgiye 55 olgu için 

ulaşılmıştır. Buna göre; olguların % 51,8’inde eşlik eden başka sendromlar da 

mevcuttur. Eşlikçi hastalıkları olduğu kaydedilen bu 29 hastadan 7 tanesinin 

hastalıklarının inflamatuar profilde olduğu kaydedilmiştir. Bu hastaların eşlikçi 

hastalıkları; Miyasteni,  tip 1 diabetes mellitus (DM), kronik vajinit ve üveit, pemfigus 

vulgaris, astım, tip 2 DM ve Hashimoto tiroiditi olarak kaydedilmiştir. 
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Tablo 4-1: Araştırmaya dahil edilen İİH olgularına ilişkin demografik ve klinik veriler. 

 

Beden kitle indeksi, BOS: Beyin-omurilik sıvısı, OKB: Oligoklonal bant. Semptom başlangıç yaşı,  ilk semptom ve 

BOS açılış basıncı; 55, BKİ; 50, hastalık süresi, takip süresi ve papilödem; ; 57, görsel bozukluklar; 52, OKB paterni; 

45, nüks bilgisi ise 56 olgu için mevcuttur. 

Çalışmaya dahil edilen 58 olgudan toplamda 63 serum örneği ve 13 BOS örneği 

elde edilmiştir. Elde edilen serum örneklerinden 45 tanesi olguların atak döneminde; 18 

tanesi ise olguların remisyon döneminde alınmıştır. 13 olgunun hem serum hem de BOS 

örneği mevcuttur. 4 olgunun ise atak ve remisyon dönemlerinde olmak üzere farklı 

tarihlerde serum örnekleri alınmıştır.   

4.2. Antinöronal Membran Antikoru Taraması Sonuçları 

Olgu serum ve BOS örnekleri, aynı zamanda otoimmün ensefalit paneli ile 

(EUROIMMUN, Lübeck, Almanya) İİFT (İndirekt İmmünfloresan Testi) yöntemiyle 

test edilmiştir. Bu analizlerin sonucunda; NMDA ve AMPA tipi glutamat reseptörlerine, 



 52 

LGI1, CASPR2 ve GABAB reseptörlerine karşı test edilen olgu örneklerinin hiçbirinde 

antikor pozitifliği tespit edilememiştir.  

4.3. İmmünohistokimya (İHK) 

Kortikal ve hippokampal nöron kültürleri ile yapılan önceki çalışmada nöronal 

yüzey boyanma paterni pozitif saptanan 11 olgunun serumuna ait ortak bir IgG 

bağlanma paterni saptanması amacıyla sıçan beyni kesitleri üzerinde 

immünohistokimya boyamaları gerçekleştirilmiştir (Altıokka-Uzun ve ark. 2017). 

İmmünohistokimya çalışmalarında pozitif kontrol olarak Glisin, NMDA reseptörü, 

LGI1 ve ANA antikoru pozitif olan 4 olgu serumu kullanılmıştır. Sağlıklı 2 kontrol 

serumu ise kontrol olarak kullanılmış, teknik kontrol olarak ise sadece sekonder antikor 

uygulanan kesitler kullanılmıştır. 

Nöron kültürü çalışmasında pozitif boyanma paterni kaydedilen 11 olgu 

serumunun İHK ile çalışılan (Altıokka-Uzun ve ark.  2017) 9 tanesindan 8 ‘i ile çeşitli 

antinöronal antikor boyanma paternleri saptanırken; sağlıklı kontrol serumu uygulanan 

kesitlerde herhangi bir IgG boyanma paterni kaydedilmemiştir. Yapılan 

immünohistokimya çalışmalarına ilişkin değerlendirmeler, Tablo 4.2’de verilmiştir.  

Tablo 4-2: İmmünohistokimya çalışması yapılan İİH olgularına ait değerlendirmeler. 

 

a: Altıokka-Uzun ve ark. 2017 çalışmasında nöronal ve hippokampal hücre kültürü üzerinde nöronal yüzey boyanma 

paterni pozitif olan olgular, boyanma şiddetine göre belirtilmiştir. 
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Nöron kültüründe boyanma paterni hafif pozitif olan 1 (Olgu No:35) olguda, 

immünohistokimya ile herhangi bir antikor reaktivitesi görülmemiştir. 

İmmünohistokimya çalışmaları, validasyon amaçlı olarak iki defa tekrarlanmıştır. İlginç 

bir bulgu olarak, önceki çalışmada nöronal yüzey boyanma paterni pozitif bulunan İİH 

serumları ile (Altıokka-Uzun ve ark.  2017) yapılan immünohistokimya çalışmalarında 

ortak bir boyanma paterni saptanmıştır (Tablo 4.2).  

İmmünohistokimya çalışmalarında görülen pozitif boyanma paternine ilişkin bir 

örnek olarak, olgu 8’in serumu ile yapılan boyamaya ait görüntüler, Şekil 4.1 ve Şekil 

4.2’de verilmiştir. 

 

Şekil 4-1: Sıçan beyni üzerinde 1:100 dilüe edilen 8 numaralı olgu serumu ile hipokampal 

CA bölgelerinde görülen boyanma paterni, 40 x objektif ile. (DAB; kahverengi renkte, 

hematoksilen; mor renkte) 

 

Şekil 4-2: Sıçan beyni üzerinde 1:100 dilüe edilen 8 numaralı olgu serumu ile serebellar 

Purkinje hücrelerinde bölgelerinde görülen boyanma paterni, 20 x objektif ile. (DAB; 

kahverengi renkte, hematoksilen; mor renkte) 
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4.4. Hedef Proteinin Belirlenmesi 

4.4.1. Sıvı Kromotografisi – Kütle/Kütle Spektrometrisi (LC-MS/MS) 

Nöronal yüzey boyama çalışmalarında en yüksek pozitif boyanma paterni 

gösteren (Tablo 4.2) 5 İİH olgusu ve yüzey boyanma paterni negatif 1 İİH olgusundan  

immünpresipitasyon yöntemi ile sefaroz boncuklar ile izole edilen antijen-antikor 

kompleksleri, Sıvı Kromotografisi – Kütle/Kütle Spektrometrisi (LC-MS/MS) yöntemi 

ile analiz edilmiştir. 

LC-MS/MS analizi yapılan bir İİH olgusuna örnek bir tüm iyon kromatogramı, 

şekil 4.3’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 4-3: 26 numaralı İİH olgusunun LC-MS analizine ait tüm iyon kromotogramı. 

LC-MS analizlerinde; çalışmamızın hedefi antikor pozitif saptanan tüm İİH 

olgularında ortak olan ve nöron membranında yer alan proteinlerin saptanması idi. 

Nöronal yüzey boyanma paterni pozitif olan 5 olguda ortak olarak bulunup; yüzey  

boyanma paterni negatif olan 1 İİH olgusunda ve sağlıklı kontrolde bulunmayan ortak 

bir aday protein, yapılan LC-MS analizleri sonucunda  belirlenememiştir.  

Bu nedenle, 5 olgunun içerisinde en fazla oranda ortak bulunan ve negatif ya da 

kontrollerde bulunmayan; buna ek olarak hücre membranında eksprese edilen 

proteinler, analizlerin içerisinden manuel biçimde aday protein olarak belirlenmiştir  

Sonuç olarak, hücre membranında eksprese edilen Na+/K+ ATPaz iyon 

pompasının alfa alt birimleri aday protein olarak seçilmiştir.  

Ayrıca; aynı olguların analizlerinin değerlendirilmesinde belirlenen ve iyi 

tanımlanmış bir otoimmün ensefalit antijeni olan GFAP da aday protein olarak 

seçilmiştir (Tablo 4.3).  
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Tablo 4-3: LC-MS analizleri sonucunda hastalarda en yüksek oranda ortak olarak 

bulunan ancak negatif ve sağlıklı kontrollerde bulunmadığı belirlenen proteinler 

B3KV59 

cDNA FLJ16157 fis, clone BRAWH2006479, highly 

similar to Sodium/potassium-transporting ATPase alpha-3 chain 

(EC 3.6.3.9) OS=Homo sapiens PE=2 SV=1 

B3KNQ8 

cDNA FLJ30174 fis, clone BRACE2000975, highly 

similar to Sodium/potassium-transporting ATPase alpha-3 chain 

(EC 3.6.3.9) OS=Homo sapiens PE=2 SV=1 

B3KRI1 

cDNA FLJ34298 fis, clone FEBRA2006357, highly 

similar to Sodium/potassium-transporting ATPase alpha-2 chain 

(EC 3.6.3.9) OS=Homo sapiens PE=2 SV=1 

B3KSY7 

cDNA FLJ37309 fis, clone BRAMY2016611, highly 

similar to Sodium/potassium-transporting ATPase alpha-3 chain 

(EC 3.6.3.9) OS=Homo sapiens PE=2 SV=1 

B3KW93 

cDNA FLJ42590 fis, clone BRACE3009708, highly 

similar to Sodium/potassium-transporting ATPase alpha-2chain 

(EC 3.6.3.9) OS=Homo sapiens PE=2 SV=1 

B3KX35 

cDNA FLJ44610 fis, clone BRACE2012317, highly 

similar to Sodium/potassium-transporting ATPase alpha-2 chain 

(EC 3.6.3.9) OS=Homo sapiens PE=2 SV=1 

B7Z1N5 

cDNA FLJ53830, highly similar to Sodium/potassium-

transporting ATPase alpha-1 chain (EC 3.6.3.9) OS=Homo 

sapiens PE=2 SV=1 

Q58I23 
Na+/K+ transporting ATPase alpha 1 polypeptide 

(Fragment) OS=Homo sapiens GN=ATP1A1 PE=2 SV=1 

Q53ES0 
Na+/K+-ATPase alpha 3 subunit variant (Fragment) 

OS=Homo sapiens PE=2 SV=1 
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P05023 
Sodium/potassium-transporting ATPase subunit alpha-1 

OS=Homo sapiens GN=ATP1A1 PE=1 SV=1 

H0Y7C1 
Sodium/potassium-transporting ATPase subunit alpha-2 

(Fragment) OS=Homo sapiens GN=ATP1A2 PE=1 SV=1 

B1AKY9 
Sodium/potassium-transporting ATPase subunit alpha-2 

OS=Homo sapiens GN=ATP1A2 PE=1 SV=1 

P50993 
Sodium/potassium-transporting ATPase subunit alpha-2 

OS=Homo sapiens GN=ATP1A2 PE=1 SV=1 

M0R116 
Sodium/potassium-transporting ATPase subunit alpha-3 

OS=Homo sapiens GN=ATP1A3 PE=1 SV=1 

P13637 
Sodium/potassium-transporting ATPase subunit alpha-3 

OS=Homo sapiens GN=ATP1A3 PE=1 SV=3 

A0A0A0

MT26 

Sodium/potassium-transporting ATPase subunit alpha-3 

OS=Homo sapiens GN=ATP1A3 PE=4 SV=1 

Q13733 
Sodium/potassium-transporting ATPase subunit alpha-4 

OS=Homo sapiens GN=ATP1A4 PE=1 SV=3 

Q8TBE9 
N-acylneuraminate-9-phosphatase OS=Homo sapiens 

GN=NANP PE=1 SV=1 

B7Z1Q9 

cDNA FLJ59485, highly similar to Sodium/potassium-

transporting ATPase alpha-3 chain (EC 3.6.3.9) OS=Homo 

sapiens PE=2 SV=1 

B7Z3F8 

cDNA FLJ59543, highly similar to Sodium/potassium-

transporting ATPase alpha-3 chain (EC 3.6.3.9) OS=Homo 

sapiens PE=2 SV=1 
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B7Z3V1 

cDNA FLJ60077, highly similar to Sodium/potassium-

transporting ATPase alpha-1 chain (EC 3.6.3.9) (Fragment) 

OS=Homo sapiens PE=2 SV=1 

B4DIQ8 

cDNA FLJ56089, highly similar to Sodium/potassium-

transporting ATPase alpha-2 chain (EC 3.6.3.9) OS=Homo 

sapiens PE=2 SV=1 

B4E0R9 

cDNA FLJ56934, highly similar to Potassium-

transporting ATPase alpha chain 2 (EC 3.6.3.10) OS=Homo 

sapiens PE=2 SV=1 

P54707 
Potassium-transporting ATPase alpha chain 2 OS=Homo 

sapiens GN=ATP12A PE=1 SV=3 

B4DJW0 
cDNA FLJ55696, highly similar to Glial fibrillary acidic 

protein, astrocyte OS=Homo sapiens PE=2 SV=1 

K7EJU1 
Glial fibrillary acidic protein (Fragment) OS=Homo 

sapiens GN=GFAP PE=3 SV=1 

P14136 
Glial fibrillary acidic protein OS=Homo sapiens 

GN=GFAP PE=1 SV=1 

H7C5W5 
Peripherin (Fragment) OS=Homo sapiens GN=PRPH 

PE=3 SV=1 

P41219 Peripherin OS=Homo sapiens GN=PRPH PE=1 SV=2 

 

Yapılan yolak analizleri sonucunda ise belirlenmiş olan istatistiksel parametrelere göre 

anlamlı bir sonuç elde edilememiştir.  
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4.5. Validasyon Çalışmaları 

Çalışmanın bu bölümünde, İİH olgu serumlarındaki antikorlarla etkileşime 

geçebilecek aday hedef antijen olarak belirlenen proteinler olan GFAP’ın α izoformu  

(Glial fibriler asidik protein-alfa) ve Na+/K+ ATPaz (Sodyum-Potasyum ATPaz) iyon 

pompası alfa 1,2 ve 3 alt birimlerine karşı antikorların varlığı için çeşitli validasyon 

çalışmaları gerçekleştirilmiştir.   

4.5.1. Na+/K+ ATPaz (Sodyum-Potasyum ATPaz) İyon Pompası İçin Validasyon 

Çalışmaları 

Na+/K+ ATPaz iyon pompasının ATP1A3 alt birimine (Sodyum/Potasyum 

ATPaz α-3 alt birimi) karşı antikorların belirlenmesi için, 58 İİH olgusuna ait 63 serum 

ve 13 BOS örneği kullanılarak fikse edilmiş hücreler üstünde üretici firmanın sağlamış 

olduğu protokole göre IFA testi (Indirect Immunfluorescence Assay) uygulanmıştır 

(EUROIMMUN, Lübeck, Almanya). 

Analizler sonucunda, hiçbir İİH serum ve BOS örneğinde ATP1A3 alt birimine 

karşı antikor etkinliği belirlenememiştir. 

4.5.2. Glial Fibriler Asidik Protein - Alfa  (GFAP - ⍺)  İçin Validasyon Çalışmaları 

58 İİH olgusuna ait 63 serum ve 13 BOS örneği, GFAP antikorlarının 

araştırılması için hücre bazlı deneylerle test edilmiştir.  

4.5.2.1. Hücre Bazlı Testler ile Validasyon Çalışmaları 

Hücre bazlı testler ile 58 olguya ait 63 serum ve 13 BOS örneği pCMV6-AC-

GFAP-α-GFP plazmidi ile transfekte edilen HEK-293 (İnsan Embriyonik Böbrek 293) 

hücreleri üzerinde çeşitli dilüsyonlarla çalışılmıştır.  

Çalışmada negatif kontrol olarak sağlıklı bir kontrolden elde edilen serum, 

pozitif kontrol olarak ise GFAP meningoensefaliti tanısı almış 2 hastanın serum ve BOS 

örneği kullanılmıştır. Testlerde GFAP antikor pozitifliği için serumda 1:200, BOS 

örneklerinde ise 1:4 dilüsyon, minimum değer (cut-off) olarak belirlenmiştir.  

Hücre bazlı testlerin sonucunda, 63 olgu serumu içerisinden 3 olgu serumu, 

GFAP antikoru için pozitif olarak belirlenmiştir. 13 BOS örneği içerisinden GFAP 

antikoru pozitif olan herhangi bir BOS örneği saptanmamıştır. 

GFAP antikoru pozitif olan 3 serum örneği, 2 olguya aittir. Bir olgudan farklı 

tarihlerde alınmış 2 adet serum örneği hücre bazlı testler ile çalışılmış olup; serum 
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örneklerinden bir tanesi hastalığın atak döneminde, diğeri ise remisyon döneminde elde 

edilmiştir. 

GFAP antikoru pozitif olan olgulara ilişkin klinik ve demografik bilgiler, Tablo 

4.4’de özetlenmiştir.  

İlginç bir biçimde, hücre bazlı deneylerde 51 numaralı olguya ait atak 

döneminde alınmış olan serumda, daha yüksek titrede anti-GFAP-α IgG belirlenirken 

(1:800 dilüsyonda); aynı hastanın remisyon döneminde alınan serum örneğinde daha 

düşük titrede (1:200 dilüsyonda) anti-GFAP-α IgG tespit edilmiştir. Aynı olgunun BOS 

örneği mevcut olmadığı için çalışılmamıştır.  

11 numaralı olgunun atak döneminde alınan serum örneğinde ise 1:400 

oranındaki dilüsyonla GFAP-α ile reaktivite belirlenmiştir. Olgunun BOS örneğinde ise 

anti-GFAP-α IgG reaktivitesi belirlenememiştir.  

51 no.lu olgu serumuna ait hücre bazlı deneylere ilişkin mikroskobik görüntüler ve 

serum antikorlarının kolokalizasyonu, Şekil 4.4’de gösterilmiştir. 

Pozitif kontrol örneği olarak,  GFAP meningoensefaliti tanısı almış bir hastanın 

BOS örneği ile yapılan hücre bazlı testlere ilişkin mikroskopik görüntüler, Şekil 4.5’de 

gösterilmiştir. 
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Tablo 4-4: Hücre bazlı testlerde anti-GFAP-α IgG belirlenen olgulara ait klinik ve demografik bilgiler. 

 

Olgu SONUÇLAR Cinsiyet Yaş
Başlangıç 

Y.
BKİ

Eşlikçi 

H.
Takip 

İlk 

Semptom

Bulanık 

G.
Tinnitus Diplopi Papilödem 

Vizyon 

Kaybı

G.A. 

Defekti

İlaç 

tedavisi

Tedavi 

yanıtı
Relaps 

51

Atak döneminde alınan serumla 

1:800 dülüsyonda GFAP +, 

astrositik boyanma paterni  +,                                                                                  

Remisyon döneminde alınan 

serumla 1:200 dülüsyonda GFAP 

hafif +, astrositik sinyal -

Kadın 28 22 29,4 Yok 38 ay Baş ağrısı Var Var Var Var Yok Yok
Asetazol

amid
İyi Yok

11

Atak döneminde alınan serumla 

1:400 dülüsyonda GFAP +, 

astrositik boyanma paterni  +, 

BOS ile - sonuç

Kadın 29 26 29,4 Yok 13 ay

Bulanık 

görme + 

baş ağrısı

Var Var Yok Var Yok
Var > 

Düzeldi

Asetazol

amid
İyi Yok

 

Başlangıç  Y.: Semptom başlangıç yaşı; BKİ: Beden Kitle İndeksi, Eşlikçi H.: Eşlikçi hastalık; Bulanık G.: Bulanık görme: G.A.: Görme Alan
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Şekil 4-4: 51 İİH numaralı olgusunun, atak döneminde alınmış serum örneği ile 1:800 

dilüsyonda inkübe edilen HEK293 hücrelerindeki antikor reaksiyonu. A.  GFP ekli GFAP-α 

plazmidi ile transfekte edilen (yeşil) ve hasta serumu ile inkübe edilen HEK293 hücreleri. B. Aynı hücrelerde 

sekonder antikor olarak Alexa Fluor 568 keçi anti-insan IgG ile (kırmızı) işaretlenen hasta serumu antikorlarının 

lokalizasyonu. C. İki alanın üst üste çakıştırılmış görüntüsü. (100 X büyütme). GFP: Green Fluorescent Protein  
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Şekil 4-5: Pozitif kontrol olarak kullanılan GFAP meningoensefalitli olgunun BOS örneği 

ile 1:4 dilüsyonda inkübe edilen HEK293 hücrelerindeki antikor reaksiyonu. A .  GFP  ekli 

GFAP-α plazmidi ile transfekte edilen (yeşil) ve GFAP meningoensefalitli olgunun BOS örneği ile inkübe edilen 

HEK293 hücreleri. B. Aynı hücrelerde sekonder antikor olarak Alexa Fluor 568 keçi anti-insan IgG ile (kırmızı) 

işaretlenen BOS antikorları ile kolokalizasyon;. C. İki alanın üst üste çakıştırılmış görüntüsü. (100 X büyütme). GFP: 

Green Fluorescent Protein 



 63 

Aynı deneyde negatif kontrol olarak kullanılan sağlıklı kontrol serumu ile 

GFAP-α ile reaktivitesi belirlenememiştir (Fotoğraf burada gösterilmemiştir). 

4.5.2.2. Ticari Beyin Kesitleri ile İmmünfloresan Çalışmaları 

Hücre bazlı testler ile GFAP-α  antikoru pozitif olarak belirlenen iki olgunun 

serum örnekleri ile ticari dondurulmuş maymun serebellumu kesitleri üzerinde indirekt 

immünfloresan testi (İİFT) ile daha ileri doğrulama çalışmaları gerçekleştirilmiştir (FA 

1111-1005, EUROIMMUN, Lübeck, Almanya). 

İmmünfloresan çalışmalarına serebellumda ak madde üzerinde astrositik 

boyanma paternleri değerlendirilmiştir. Buna göre; iki farklı tarihte serum örneği alınan 

51 numaralı olgunun atak döneminde serebellar ak maddede astrositik boyanma paterni 

pozitif iken; remisyon döneminde astrositik boyanma paterni negatiftir (Şekil 4.6).  

 

 

Şekil 4-6: 51 numaralı olgunun 1:10 oranında dilüe edilen serumu ile sekonder antikor 

olarak FITC konjuge antikor (yeşil) kullanılarak serebellum kesitleri ile yapılan 

immünfloresan teste ait iki farklı bölgeden (A ve B) elde edilmiş görüntüler. 100 x büyütme 

ile.  FITC: Fluorescein isothiocyanate. 

11 numaralı olgunun atak döneminde alınan serumunda da astrotik boyanma 

paterni pozitif olarak kaydedilmiştir (Şekil 4.7).  
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Şekil 4-7: 11 numaralı olgunun 1:10 oranında dilüe edilen serumu ile sekonder antikor 

olarak FITC konjuge antikor (yeşil) kullanılarak serebellum kesitleri ile yapılan 

immünfloresan teste ait iki farklı bölgeden (A ve B) elde edilmiş görüntüler. 100 x büyütme 

ile. FITC: Fluorescein isothiocyanate. 

Her iki olgunun serumu ile yapılan İİFT testinde, astrositlere özgü yıldız 

biçimine benzeyen boyanma paterni dikkat çekicidir.  
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5. TARTIŞMA 

Antinöronal ve antiglial membran antikorları, nörolojik araştırmaların yeni 

odaklarından biri olup; birçok nörolojik ve psikiyatrik sendromla ilişkilendirilmiştir 

(Dalmau ve ark. 2017). Bu araştırmada günümüzde birçok nörolojik ve psikiyatrik 

sendromla ilişkilendirilen antinöronal membran antikorları, etyopatogenezi bilinmeyen 

bir sendrom olan İİH hastalarında taranmıştır. Hasta serumlarıyla yapılan İP çalışmaları 

ve sonrasında bu proteinlerin LC-MS ile analizinin sonucunda antikor hedefi olabilecek 

iki yapı; Na+/K+ ATPaz iyon pompası alfa-1,2 ve 3 alt birimleri ve GFAP olarak 

belirlenmiş ve ardından her iki protein için çeşitli doğrulama çalışmaları 

gerçekleştirilmiştir.  

Bu çalışmada, İİH olgularında antinöronal antikorların varlığı araştırıldığından, 

nöronlar üzerinde eksprese edildiği bilinen Na+/K+ ATPaz ⍺-3 alt birimine karşı 

antikorları, validasyon çalışmaları ile araştırılmak üzere tercih edilmiştir. İİFT yöntemi 

ile yapılan doğrulama çalışmalarında İİH olgu serum ve BOS örneklerinde bu proteine 

karşı antikor gösterilememesi üzerine, Na+/K+ ATPaz ⍺-3 alt birimine karşı, İİH olgu 

örneklerinde antikorların bulunmuyor olması bir açıklama olarak sunulabilir. 

Na+/K+ ATPaz ⍺-3 antikorlarının İİFT ile validasyonla tespit edilmemesinin bir 

diğer açıklaması, yöntem üzerine olabilir. İİFT yöntemi ile fikse edilmiş ticari beyin 

kesitleri ve HEK293 hücreleri kullanılmıştır. Fiksasyon sonrasında protein epitoplarının 

in vivo koşullardaki konformasyonel yapısına göre farklılaşmış olabilmesi nedeniyle de 

çalışmamızda olgu örneklerinde bu antikor için seronegatif sonuç almış olma ihtimali 

değerlendirilmelidir (Peschl ve ark. 2017). İleri çalışmalarda, günümüzde antikor tespiti 

için güvenilirliği ve özgüllüğü yüksek yöntemlerden biri olarak kabul edilen hücre bazlı 

testler ile validasyon çalışmalarının devam ettirilmesi, BOS üretimi ile doğrudan ilişkili 

olan Na+/K+ ATPaz ⍺-3 alt birimlerine karşı antikorların İİH olgu örneklerinde 

varlığının kesinleşmesi açısından büyük önem taşımaktadır.  

Çalışmamızda antinöronal membran antikorları tarandığından, validasyon için 

nöronal ⍺-3 alt birimi tercih edilmiştir. Bununla birlikte; koroid pleksus epitel hücreleri 

⍺-3 izoformunu taşımazken ⍺-1 izoformunu eksprese etmektedir (Arakaki ve ark. 

2013). Validasyon çalışmaları için ⍺-1 izoformunun da çeşitli yöntemlerle çalışılması, 
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İİH patogenezinde Na+/K+ ATPaz’ın olası rolünün daha iyi anlaşılması açısından 

oldukça değerli veriler sağlayabilecektir. 

İİH hastalarının tipik obez profili ile BOS metabolizması bozukluklarını Na+/K+ 

ATPaz iyon pompası üzerinden ilişkilendirebilecek bir çalışma, Botfield ve ekibi 

tarafından gerçekleştirilmiştir. (Botfield ve ark. 2017). Glukagon benzeri peptit - 1 

reseptörü (GLP-1R) agonistleri, glukoza bağlı insülin salınımını ve aynı zamanda 

hipotalamus üzerinden tokluk hissi ve kilo kaybını arttırmaktadır (Larsen ve ark. 1997; 

Astrup ve ark. 2009;  Campbell ve Drucker, 2013; Alhadeff ve Grill, 2014).  

Araştırmacılar, hidrosefali modeli oluşturulan sıçanlara, GLP-1R analoğu exendin-4 

uygulamışlardır. Exendin-4’ün akut olarak intrakraniyal basıncı azalttığı ve bu etkiyi 

koroid pleksuslardaki Na+/K+ ATPaz aktivitesini azaltmak yoluyla gerçekleştirdiğini 

gösteren bu bulgular, İİH hastalarının metabolik profili ile BOS dinamiğini, Na+/K+ 

ATPaz iyon pompasının olası ilişkisine dikkat çekmektedir (Botfield ve ark. 2017).  

O'Reilly ve ekibi tarafından gerçekleştirilen çalışmada İİH ile bazı tipik 

özellikleri paylaşan polikistik over sendromunda (PKOS) görülen androjen 

metabolizmasındaki farklılıkların İİH olgularında mevcut olup olmadığı ve androjen 

hormonların BOS üretimi üzerindeki etkileri araştırılmıştır (O'Reilly ve ark. 2019). İİH 

hastalarının serum, BOS ve idrarlarında LC-MS/MS ve GC/MS ile sistemik androjen 

hormon taraması gerçekleştirilmiştir. Değerler yaş ve cinsiyet açısından eşleştirilmiş 

PKOS ve obez hastaların değerleriyle kıyaslanmıştır ve bunun sonucunda İİH 

hastalarına özgü paternde bir aşırı androjen profili belirlenmiştir. İİH hastalarının aktif 

testosteron miktarı diğer iki gruptan anlamlı derecede yüksek olarak bulunmuş; 

androjen öncüsü dehidroepiandrosteron (DHEA) ve androstenedion konsantrasyonları 

ise daha düşük olarak bulunmuştur. Araştırmanın bizim çalışmamızla ilişkili önemli 

diğer bir bulgusu ise, koroid pleksus hücre hattı üzerinde testosteronun Na+/K+ ATPaz 

aktivitesini arttırıcı bir etkiye neden olduğunun gösterilmesidir. İİH hastalarındaki bu 

androjen profilinin, koroid pleksustaki Na+/K+ ATPaz aktivitesi üzerinden BOS 

dengesini etkileyebileceği vurgulanmıştır (O'Reilly ve ark. 2019).  

Mevcut literatürde Na+/K+ ATPaz ⍺-3 antikorları üzerine pek bir çalışma 

bulunmamakla birlikte, Scharf ve ekibi tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada, çeşitli 

beyin sapı ve serebellar sendromlar gösteren bir kadın hastada, otoreaktif antikor 

belirleme çalışmaları ile hasta serum ve BOS örneğinde anti-ATP1A3 (Na+/K+ ATPaz 
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⍺-3 alt birimi) antikorlarının varlığı tespit edilmiştir (Scharf ve ark. 2015). Kolorektal 

adenokarsinom tanısı olan hastada tespit edilen anti-ATP1A3 antikorların 

paraneoplastik özellikte olduğu ancak antikorların doğrudan patojenik özellikte 

olmadığı kaydedilmiştir. Araştırmacılar, anti-ATP1A3 antikorlarının kanser tanısı için 

bir biyobelirteç olarak değerlendirilebileceğini önermişlerdir (Scharf ve ark. 2015). Bu 

çalışma, Na+/K+ ATPaz ⍺-3 alt birimine karşı antikorların gösterilmesi açısından önem 

taşımaktadır.  

 Yukarıda özetlenmiş olan çalışmalar, İİH patogenezi konusunda oldukça önemli 

ipuçları sağlamakta olup; çalışmamızda antinöronal membran antikoru olarak belirlenen 

aday iki proteinden biri olan Na+/K+ ATPaz alfa alt birimlerinin araştırılması için daha 

ileri çalışmaların zorunluluğunu vurgulamaktadır 

Çalışmamızda, LC-MS çalışmaları sonucunda İİH serumlarında antikorlarının 

hedeflediği diğer protein adaylarından GFAP’ın GFAP-α izoformu için antikorlar, İİH 

olgu serum ve BOS örneklerinde hücre bazlı testler ile değerlendirilmiştir. 58 İİH 

olgusundan elde edilen 63 serum ve 13 BOS örneğinin hücre bazlı testler ile GFAP-α 

antikoru taramasının sonucunda; 3 olgudan alınmış olan 4 serum örneğinde GFAP-α 

antikoru pozitif olarak belirlenmiştir. GFAP-α antikoru pozitif olan olgulardan birinin 

iki serum örneği mevcut olup; örneklerden biri hastalığın atak döneminde, diğeri ise 

remisyon döneminde alınmıştır. Diğer iki olgu serumu ise hastalığın atak döneminde 

alınmıştır. 

Çalışmamızın en ilginç bulgularından biri; iki farklı dönemde serum örneği 

alınmış İİH olgusunda GFAP antikorunun klinik seyre göre dalgalanma göstermiş 

olmasıdır: Atak döneminde alınan serumda GFAP antikoru daha yüksek miktarda 

belirlenmiş olup (1:800 dilüsyonda pozitif); remisyon döneminde alınan serumda ise 

daha düşük seviyede bulunmuştur (1:200 dilüsyonda pozitif). Aynı zamanda 

immünfloresan deneyleri ile doğrulama çalışmalarında, atak döneminde astrositik 

boyanma paterni pozitif iken; hastanın remisyon döneminde rutin kontrolleri sırasında 

alınan serum örneğinde astrosit boyanma paterni negatif olarak belirlenmiştir. Daha 

yüksek titrede belirlenen antikor konsantrasyonunun, hastalığın atak döneminde 

görüldüğünü gösteren bu bulgu, GFAP antikorlarının hastalığın seyri ile bir ilişki 

içerisinde olma ihtimalini düşündürmektedir.  
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2016 yılında Eide ve ekibinin şant tedavisi uygulanan 18 İİH hastasının beyin 

biyopsi örnekleri ile yaptıkları histopatolojik incelemelerde GFAP immünoreaktivitesi 

değerlendirilmiş; bu 18 hastadan 16’sında astrositlerde hipertrofi; 9’unda ise kontrol 

grubu örneklerinden sadece 1 örnekte gözlemlenmiş olan karakteristik bir yama tarzı 

astrogliozis (patchy gliosis) paterni belirlenmiştir. Bu gliozis tablosunda astrositik 

alanların daralmış olduğu; ek olarak AQP4 ekspresyonunda da azaldığı kaydedilmiştir. 

Araştırmacılar, bu astrositik tablonun beyinde BOS drenajını bozarak intrakraniyal 

basınç artışına neden olabileceğini önermiştir. Az sayıda örnekle çalışılmış olsa da bu 

çalışma, İİH patogenezinde glial etkenlerin değerlendirilmesinin önemini bir kez daha 

altını çizmektedir (Eide ve ark. 2016). 

GFAP antikorları ile ilişkili olan otoimmün GFAP astropatisi hastalarında 

görülen semptomlar arasında, ensefalopati, ateş, baş ağrısı, miyelit, görsel bozukluklar, 

istem dışı hareketler, miyelit, mental bozukluklar, epilepsi, otonom sinir sistemi 

anormallikleri ve meningoensefalomiyelitle ilişkili çeşitli diğer semptomlar yer 

almaktadır (Fang ve ark. 2016; Yang ve ark. 2017; Flanagan ve ark. 2017; Iorio ve ark. 

2018; Long ve ark. 2018; Dubey ve ark. 2018). GFAP IgG pozitif ensefalomiyelit 

olgularının bazılarında papilödem benzeri bilateral optik sinir ödeminin ve intrakraniyal 

basınç artışı gibi İİH ile ortak nörolojik bulguların gözlenmiş olması önemli bulgular 

arasındadır (Chen ve ark. 2018; Long ve ark. 2018). Henüz klinik spektrumu ve 

patogenezi tam olarak anlaşılamamış bir sendrom olan otoimmün GFAP astropatisinin 

İİH olgularında klinik düzeyde meningoensefalit bulgularına yol açmayan daha hafif bir 

formda var olma ihtimali dikkate değer bir hipotez olarak sunulabilir. 

GFAP astropatisi için epidemiyolojik araştırmalar fazla olmamakla birlikte, 

ABD’de Olmsted County’de veri tabanları üzerinden yapılan çalışmada GFAP 

prevalansı 0.6/100000 olarak hesaplanmıştır (Dubey ve ark. 2018 b, ). 58 İİH 

olgusundan oluşan örneklemimizde elde ettiğimiz bulgular, henüz hakkında yeni 

bilgiler edinmekte olduğumuz nadir bir sendrom olan GFAP astropatisi ile İİH 

ilişkisinin belirlenebilmesi için daha fazla sayıda olgu ve özellikle de BOS örnekleri ile 

ileri çalışmaların gerekliliğini vurgulamaktadır. 

Otoimmün GFAP astrositopatisi olgularının bazılarının hem serum hem BOS 

örneklerinde, bazılarında ise sadece BOS örneklerinde GFAP-IgG tespit edilmiştir ve bu 

hastalar çoğunlukla inflamatuar meningoensefalit özellikleri göstermektedir. Sadece 
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serumda GFAP-IgG tespit edilen olgular da kaydedilmiştir. Ancak bu olgular klinik 

açıdan daha geniş ve otoimmün kökenli olmayan nörolojik semptomlar 

gösterebilmektedir. Bu nedenle özellikle BOS örneklerindeki GFAP-IgG pozitifliği, 

daha spesifik bir biyobelirteç olarak değerlendirilmektedir (Flanagan ve ark. 2017; 

Dubey ve ark. 2018; Iorio ve ark. 2018; Kunchok ve ark. 2019). Çalışmamızda 

hastalığın atak ve remisyon döneminde farklı GFAP IgG konsantrasyonları belirlenen 

olguya ait BOS örneği mevcut olmadığı için GFAP antikorundaki bu dalgalı paternin 

BOS’da karşılığına ilişkin bir yorum yapılamamaktadır.  Ek olarak GFAP 

ensefalomiyelit olgularında bulunan BOS’da hücresel anormallikler, yüksek protein 

konsantrasyonu ve nöroradyolojik anormallikler gibi özelliklerin (Flanagan ve ark. 

2017) İİH kohortumuzda gözlenmemiş olduğunun altı çizilmelidir. 

Çalışmamızda serumda GFAP antikoru pozitif olan 3 olgudan sadece 1 tanesinin 

aynı zamanda BOS örneği çalışılmıştır ve sonuç negatif olarak belirlenmiştir. 

Çalışmamızda toplamda 13 BOS örneği çalışılmış olup, GFAP antikorunun İİH olgu 

BOS’larında varlığının netlik kazanması için gelecekte yapılacak çalışmalarda daha çok 

sayıda, hastalığın farklı dönemlerinde,  daha fazla sayıda BOS ve serum ile çalışılması, 

İİH ile GFAP IgG ilişkisi üzerine daha güvenilir sonuçlar sağlayacaktır. 

Araştırmamızın üzerine tartışılması gereken bir diğer önemli bulgusu, 

antinöronal bir aday membran antijeni bulmayı hedeflerken, glial bir protein olan 

GFAP’a karşı antikor tespit etmiş olmamızdır. Antijenlerin izole edilmesi için İP 

yönteminde SH-SY5Y insan nöroblastoma hücre kültürü tercih edilmiş olmasına 

rağmen, LC-MS analizinde bir glial belirteç olan GFAP tespit edilmiştir. SH-SY5Y, 

teknik olarak anormal protein ekspresyonu gösteren tümör hücrelerinden üretilen bir hat 

olduğundan ve tümörlerde anormal protein ekspresyonu gerçekleştiğinden, bu hücre 

hattında çeşitli nöroektodermal kökenli dahil olmak üzere çeşitli tümörlerde GFAP 

belirlenmesi ihtimali çok da uzak bir ihtimal olarak değerlendirilmeyebilir. 

Nöroblastoma tümörleri üzerinde yapılan bir immünohistokimya çalışmasında, 

GFAP’ın varlığı gösterilmiştir (Schmidt ve ark. 1988).  

Çalışmamızdaki olgulara ait BOS örneklerinin GFAP antikoru için negatif 

olduğunun altı çizilmelidir. GFAP antikorlarının sadece serumda belirlenmiş olması, 

astrositik bir biyobelirteç olarak bilinen bir protein için yorumlanması gereken bir 

bulgudur ve bu durumun İİH kliniği ile nasıl bir ilişkisinin olduğunun araştırılması 
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gerekmektedir. Ek olarak araştırmamızda hücre bazlı testler ile GFAP-α antikoru 

çalışılmış olup, diğer GFAP izoformlarına yönelik olarak da hücre bazlı testlerin 

tekrarlanması da olgulardaki anti-GFAP IgG profilinin belirlenmesi açısından yararlı 

bulgular sağlayabilecektir. 

Çeşitli başka nörolojik sendromlara bağlı olarak serum ve BOS örneklerinde 

GFAP proteini belirlenmektedir ancak GFAP antikorların otoimmün GFAP astropatisi 

olgularındaki varlığının sebebi ise bilinmemektedir. GFAP antikorlarının nörolojik 

semptomların doğrudan sebebi olmaktan ziyade, çeşitli inflamatuar süreçlere bağlı 

olarak ortaya çıkan bir fenomen olduğu düşünülmektedir. 

Araştırmamız, mevcut bilgimize göre İİH olgularında antinöronal membran 

antikorlarının taranarak kütle spektrometresi ile tanımlandığı ilk araştırma olması 

açısından değerli veriler sağlamaktadır. İleri çalışmalarda, Na+/K+ ATPaz’ın diğer alt 

birimleri için de validasyon çalışmalarının tamamlanması, net bir sonuç sağlanması 

açısından yararlı olacaktır. Bu çalışma aynı zamanda İİH olgularında GFAP 

antikorlarının mevcudiyetini gösteren ilk çalışma olması açısından önem taşımaktadır. 

GFAP antikorları ile ilişkili otoimmün GFAP astropatisi sendromu görece yeni bir 

kavram olup; GFAP antikoru ile ilişkili olan tabloların, GFAP astropatisi spektrumu 

kavramı altında mı değerlendirilmesi gerektiği tartışılan hipotezler arasındadır. İİH 

olgularının, bu spektrumun neresinde yer aldığının anlaşılması ise ileri çalışmalar ile 

mümkün olabilecektir. 
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