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ÖZET

Giriﬂ: Distal simetrik polinöropati (DSP) nöropatinin en s›k görülen ﬂeklidir. Bu bozuklu¤un de¤erlendirilmesi standart olmad›¤› için, polinöropatinin de¤erlendirilmesinde otonom testler, sinir biyopsisi
ve deri biyopsisi göz önünde bulundurarak kan›ta dayal› k›lavuzlar sa¤lamak için mevcut literatür gözden geçirildi.
Yöntemler: Polinöropati de¤erlendirmesindeki en iyi kan›tlar› tan›mlamak için MEDLINE, EMBASE ve
Current Contents’de 1980 ile Mart 2007 aras›nda yay›nlam›ﬂ makaleler tarand›. Makaleler dört basamakl› kan›t ﬂemas›na göre s›n›fland›r›ld› ve öneriler kan›t seviyesine dayanarak yap›ld›.
Bulgular ve Öneriler: 1) Polinöropatili hastalar›n de¤erlendirilmesinde otonom sinir sistemi iﬂlev
bozuklu¤unu belgilendirmek için otonom testler düﬂünülmelidir (Seviye B). Bu tip testler özellikle
ﬂüpheli otonom nöropati (Seviye B) ve distal ince lif duyusal polinöropatinin (SFSN) (Seviye C) de¤erlendirmesinde düﬂünülmelidir. En yüksek tan›sal do¤rulu¤u elde etmek için geçerlili¤i yap›lm›ﬂ
testlerden oluﬂan bir batarya önerilmiﬂtir (Seviye B). 2) Sinir biyopsisi ﬂüpheli amiloid nöropatisi, vaskülite ba¤l› mononöropati multipleks veya kronik inflamatuvar demiyelinizan polinöropatinin (CIDP)
atipik formlar› gibi baz› nöropatilerin de¤erlendirilmesinde genel olarak yararl› kabul edilmiﬂtir. Ancak, DSP’de sinir biyopsisinin ne zaman yararl› olabilece¤ine dair bir öneri sunmak için literatür yetersizdir (Seviye U). 3) ‹ntraepidermal sinir lifi yo¤unlu¤unu belirlemede deri biyopsisi geçerlili¤i gösterilmiﬂ bir tekniktir ve DSP tan›s›, özellikle SFSN, için düﬂünülebilir (Seviye C). Polinöropatinin de¤erlendirmesinde daha kesin k›lavuzlar›n tan›mlanabilmesi için ek ileriye dönük çal›ﬂmalar gereklidir.
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AAN = Amerikan Nöroloji Akademisi; AANEM = Amerikan Nöromusküler ve Elektrodiagnostik T›p Akademisi; AAPMR = Amerikan
Fiziksel T›p ve Rehabilitasyon Akademsisi; ART = otonom refleks testi; BRSI = barorefleks sensitivite indeksi; CASS = bileﬂik otonomik
etkilenme puan›; CIDP = kronik inflamatuvar demiyelinizan polinöropati; DSFN = distal ince lif nöropatisi; DSP = distal simetrik
polinöropati; ED = elektrodiagnoz; EFNS = Avrupa Nöroloji Dernekleri Federasyonu; HRV = kalp h›z› de¤iﬂkenli¤i; IAN = idiopatik otonom
nöropati; IENF = intraepidermal sinir lifleri; MSNA = kas sempatik sinir aktivitesi; NCS = sinir iletim çal›ﬂmalar›; PGP9.5 = protein-genürünü 9.5; PN = periferik nöropati; PRT = kan bas›nc› düzelme zaman›; QAE = nicel otonom muayene; QSART = nicel sudomotor akson
refleks testi; QSS = Kalite Standartlar› Alt komitesi; QST = nicel duyusal de¤erlendirme; SFSN = ince lif duyusal polinöropati; TST =
termoregulatuvar terleme testi.

Polinöropati rölatif olarak s›k bir nörolojik
bozukluktur. 1 Genel yayg›nl›¤› yaklaﬂ›k
100.000’de 2400 (%2.4) kiﬂidir, ancak 55
yaﬂ üstü kiﬂilerde yayg›nl›¤› yaklaﬂ›k
100.000’de 8000’e (%8) yükselir.2,3 Polinöropatinin birçok etiyolojisi oldu¤u için de¤er-

lendirilmesi ve yönetiminde mant›kl› bir klinik yaklaﬂ›m gerekir.
Bu uygulama parametresi talep edilmiﬂ de¤erlendirme ve bilirkiﬂilerin de¤erlendirdi¤i literatürün incelenmesine dayanarak distal simetrik polinöropatinin (DSP) de¤erlendiril-

www.neurology.org’da Aral›k 3, 2008’de bask› öncesi e-Pub olarak görünmektedir.
Eﬂ zamanl› olarak PM&R ve Muscle & Nerve’de yay›nlanm›ﬂt›r.
Yazarlar›n ba¤l› olduklar› yerler makalenin sonunda s›ralanm›ﬂt›r.
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mesinde öneriler sunar. Veri hekimlere polinöropatinin de¤erlendirilmesinde otonom testler,
sinir biyopsisi ve deri biyopsisinin rolünü dikkate alarak kan›ta dayal› k›lavuzlar sunmak için
geliﬂtirilmiﬂtir. DSP tan›s› klinik belirtiler, bulgular ve daha önceki vaka tan›m›nda ana hatlar› verilen elektrodiagnostik ölçütlerin bileﬂkesine dayanmal›d›r.1 Ayr›nt›lar için Amaç Tan›m›na bak›n›z (Neurology® www.neurology.org
a¤doku sayfas›nda ek e-1).
UZMAN HEYET‹N‹N OLUﬁTURULMASI Poli-

nöropati Çal›ﬂma Kolu Amerikan Nöroloji
Akademisi (AAN), Amerikan Nöromuskuler
ve Elektrodiagnostik T›p Akademisi (AANEM)
ve Amerikan Fiziksel T›p ve Rehabilitasyon
Akademisi’nin (AAPMR) temsilcisi 19 hekimden oluﬂturuldu. Çal›ﬂma kolunun tüm üyeleri
polinöropati alan›nda oldukça fazla deneyim
ve bilgiye sahipti. Ek olarak, dört üyenin kan›ta dayal› yöntem ve uygulama verisi geliﬂtirilmesinde de uzmanl›¤› vard›. ‹kisi hala (J.D.E.,
G.F.) ve ikisi de daha önceden (G.S.G,
R.G.M.) AAN’nin Kalite Standartlar› Alt Komitesi’nin üyesidir. Çal›ﬂma kolu DSP’nin de¤erlendirilmesi ile ilgili bir klinik sorular tak›m› geliﬂtirdi ve bu sorular› ele alan alt komiteler oluﬂturuldu.
‹NCELEME SÜREC‹N‹N TANIMI Literatür tara-

mas› OVID MEDLINE (1966 ile Mart 2007),
OVID Excerpta Medica (EMBASE; 1980 ile
Mart 2007) ve OVID Current Contents’i (2000
ile Mart 2007) kaps›yordu. Arama sadece insanlarda ve tüm dillerdeki makaleleri içerdi. Seçilen
arama terimleri periferik nöropati, polinöropati
ve distal simetrik polinöropatiydi. Bu terimler tan›, elektrofizyoloji, otonom testler, sinir biyopsisi ve deri biyopsisi terimleriyle çapraz referansland›.
Panel uzmanlar›ndan ilk arama yönteminde
gözden kaçan ek makaleleri belirlemeleri istendi.
Ayr›ca, seçilen makalelerin kaynakça dizini olas›
iliﬂkili makaleler için gözden geçirildi.
Komite üyelerinin alt gruplar› özgün aramada
belirlenen makalelerin baﬂl›k ve özetlerini gözden
geçirdi ve polinöropati de¤erlendirmesi ile iliﬂkili
olanlar› seçti. Herhangi bir panel üyesinin ilgili
buldu¤u makaleler de elde edildi.
Her bir olas› ilgili makale en az üç panel
üyesi taraf›ndan incelendi. Her bir de¤erlendirici tan›sal test kan›t s›n›fland›rmas› ﬂemas›
kullanarak her bir makaleyi hata riski aç›s›ndan derecelendirdi (ek e-2). Bu ﬂemada, S›n›f
I derecesini elde eden makaleler en düﬂük hata riskine sahip olanlar olarak de¤erlendirildi

ve S›n›f IV derecesini elde eden makaleler en
yüksek hata riskine sahip olanlar olarak de¤erlendirildi. De¤erlendiriciler aras›nda makalelerin derecelendirilmesi ile ilgili uyuﬂmazl›k tart›ﬂ›larak çözümlendi. Son karar tüm heyet taraf›ndan belirlendi. Tavsiye gücünün
belirlenmesinde AAN yöntemi kullan›ld› (ek
e-3).
QSS (AAN; ek 1), Uygulama Konular› De¤erlendirme Heyeti (AANEM; ek 2) ve Uygulama K›lavuzlar› Komitesi (AAPMR; ek 3) makalenin tasla¤›n› gözden geçirip onaylad›. Taslak
daha sonra daha ileri inceleme için AAN, AANEM ve AAPMR üyelerine ve sonra da bilirkiﬂilik için Neurology® gönderildi. AAN, AANEM ve AAPMR kurullar› makalenin son halini de¤erlendirdi ve onaylad›. De¤erlendirme sürecinin her bir basama¤›nda, baﬂka de¤erlendiricilerin önerileri bariz bir ﬂekilde ele al›nd›.
Uygun oldu¤unda, uzman heyeti belgede de¤iﬂiklikler yapt›.
KANITLARIN ‹NCELENMES‹ Araﬂt›rmada özet-

leri ile birlikte 1045 kaynak bulundu. Baﬂl›klar
ve özetler de¤erlendirildikten sonra, 106 makale
gözden geçirildi ve s›n›fland›r›ld›.
Polinöropatinin de¤erlendirilmesinde klinik otonomik
testlerin rolü. Otonomik sinir sistemi iﬂlev bo-

zuklu¤u birkaç fenotipte geliﬂir. Diyabetteki
DSP gibi genel polinöropatinin bir bileﬂeni olarak ortaya ç›kabilir. Bu tip polinöropatiler genellikle nöropatik belirtiler, azalm›ﬂ veya kay›p
aﬂil refleksi, azalm›ﬂ distal duyu, distal kas güçsüzlü¤ü veya atrofi, anormal sinir iletim çal›ﬂmalar›n›n (NCS) bileﬂimiyle tan› al›r.1 Bu belirtilerin ço¤u “kal›n lif” duyusal ve motor tutulumun kan›t›n› oluﬂturur. Bununla birlikte,
otonom sinir sitemi tutulumu DSP’yi düﬂündüren bulgularlar da olabilir. Otonom tutulumlu
DSP’de en s›k görülen klinik bulgular terleme
ve ayakta dolaﬂ›m dengesizli¤i bozukluklar›d›r.1,3
‹kinci bir fenotip, otonom sinirlerin somatik
sinirlere göre orans›z bir ﬂekilde tutuldu¤u amiloidoz ve otoimmün nöropati örne¤indeki otonom nöropatidir.4 Bu nöropatilerde, otonom lifler tek baﬂ›na etkilenebilir ve tutulumlar› somatik
lif tutulumundan önce olabilir.5
Bir üçüncü rölatif olarak yayg›n fenotip, s›kl›kla allodini ve bazen eritromelaljinin (k›zarm›ﬂ,
s›cak ve a¤r›l› cilt) eﬂlik etti¤i, ayaklar› etkileyen
yan›c› a¤r› ile kendini gösteren distal ince lif duysal polinöropatidir (SFSN). ‹nce lif polinöropatide otonom ve somatik C liflerinin tutulumu genellikle eﬂ zamanl›d›r.5
Neurology 72 January 13, 2009
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QSART = Nicel sudomotor akson refleks testi; QST = nicel duyusal test; HRV = kalp hızı değişkenliği; ED = elektrodiyagnoz; PN = periferik nöropati; QAE = nicel otonom muayene; ART= otonom refleks testi; CASS
= bileşik otonomik etkilenme puanı; BRSI = barorefleks sensitivite indeksi; MSNA = kas sempatik sinir aktivitesi; PRT = kan basıncı düzelme zamanı; DSFN = distal ince lif nöropatisi; DN = diyabetik nöropati; IAN
= idiyopatik otonom nöropati.

%90
%95
III
Maskesiz/
bağımsız
N
Eşzamanlı
karşılaştırmalı
38
11
Nörolojik muayene
CASS
2004

DSFN, PN, DN, IAN

%90
%90
II
Maskesiz/
bağımsız
B
Eşzamanlı
karşılaştırmalı
32
162
Klinik muayene

5

Neurology 72 January 13, 2009

Multisistem atrofi,
PN
2005
12

PRT, CASS

%90
%86
II
Maskesiz/
bağımsız
B
Eşzamanlı
karşılaştırmalı
29
84
MSNA
Adrenerjik otonom
yetmezlik
2007
13

BRSI

%90
%90
II
Maskesiz/
bağımsız
N
Eşzamanlı
karşılaştırmalı
350
78
ED ve standart klinik
muayene
Diyabetik PN
1993
9

CASS

%94
ART: %93;
QSART: %73
III
N
N
Karşılaştırmasız
357*
(Dr Low’a göre)
126
Klinik değerlendirme
Ağrılı nöropati
2001
19

QSART, ART, CASS

QSART: %80;
QST: %67
III
Maskesiz/
bağımsız
B
Eşzamanlı
karşılaştırmalı
357*
(Dr Low’a göre)
138
ED
Periferik (ince lif)
nöropati
1999
18

PN, Parkinson,
multisistem atrofi
1997

QSART, QST, klinik
belirtiler

%90
II
Maskesiz/
bağımsız
B
Eşzamanlı
karşılaştırma
557
18
Eski ölçekler

Page 108

7

QSART

%93

2:50 AM

%90

%90
QAE: %97
II
Maskesiz/
bağımsız
B
Eşzamanlı
karşılaştırmalı
357*
380
ED
Diyabetik PN
1992
6

QAE

%72
%80
III
N
N
Geriye dönük
derleme
129
40
Nörolojik muayene ve ED
1992
17

QSART, QST, HRV
Distal ince lif
nöropatisi

Yıl

Hedef bozukluk

4/14/09

Kaynak

Tablo

Otonom testler için kanıt şeması

Kestirimci

Referans standardı

Vakalar

Kontroller

Desen

Spektrum

Maskelenme

Sınıf

Duyar

Özgül

08_106-113 (177-184)

Polinöropatinin de¤erlendirilmesinde klinik oto nomik testlerin faydas› nedir ve hangi testlerin du yarl›l›k ve özgüllü¤ü en yüksektir? Mevcut otono-

mik testler kardiyovagal, adrenerjik ve postgangliyonik sudomotor iﬂlev indeksleri sa¤lar.
Asl›nda, parasempatik ve sempatik otonom iﬂlev indeksleri sa¤larlar. Kalp h›z› de¤iﬂkenli¤i
testi kardiyovagal iﬂlevi de¤erlendirmede basit
ve güvenilir bir testtir. Diyabetik polinöropati
varl›¤›n› NCS ile hemen hemen ayn› duyarl›kta
saptar (S›n›f II).6 Önerilen yaﬂ kontrollü de¤erler kullan›ld›¤›nda parasempatik bozukluklar›
saptamadaki özgüllü¤ü yüksektir (%97.5) (S›n›f II).7 ‹çsel kalp hastal›klar› bu test sonuçlar›n› etkiler ve yorumlarken bu olas›l›k düﬂünülmelidir.
Kardiyovagal iﬂlev zaman ve s›kl›k alanlar›nda
farkl› indeksler kullan›larak de¤erlendirilebilir.8
Bir yöntemin di¤erinden daha iyi oldu¤unu veya
çoklu indekslerin kullan›m›n›n üstünlük sa¤lad›¤›na dair zorlay›c› kan›tlar yoktur. En yayg›n kullan›lan kardiyovagal iﬂlev testi derin solumayla
kalp h›z› de¤iﬂkenli¤idir ve özgüllü¤ü yaklaﬂ›k
%80’dir (S›n›f II).9
Barorefleksin vagal bileﬂeni kan bas›nc›nda
(KB) oluﬂturulan de¤iﬂikliklerle kalp periyot cevab›n›n nicelendirilmesiyle de¤erlendirilebilir.
‹yi çal›ﬂ›lm›ﬂ bir test de¤iﬂtirilmiﬂ Oxford yöntemidir.10 Test arteriyel KB’deki art›ﬂ veya düﬂmeye kalp periyot cevaplar›n› de¤erlendirmeyi
içerir. Artan dozlarda IV fenilefrin ile art›ﬂ ve
nitroprusid ile düﬂüﬂ oluﬂturulur. Barorefleks
duyarl›l›¤› kalp periyodu ile KB iliﬂkisi e¤risi ile
tan›mlan›r. Do¤rusall›k gereklidir (R > 0.85).
Bu testin üstünlü¤ü vagal barorefleks duyarl›l›¤›n› de¤erlendirmesidir, ancak sak›ncas› giriﬂimsel olmas› ve yayg›n olarak uygulanmamas›d›r. Buna yak›n bir yöntem kalp periyodu de¤iﬂimleri Valsalva manevras› ile oluﬂturulan KB
de¤iﬂiklikleri ile iliﬂkilendirilerek elde edilebilir.11 Giriﬂimsel ve giriﬂimsel olmayan barorefleks iﬂlev testlerinin özgüllük ve duyarl›¤› yüksektir; ancak bu testlerin önemi mevcut kardiyovagal iﬂlev testlerine sadece ek bulgu olarak
düﬂünüldü¤ü için bu testler nöropati çal›ﬂmas›nda genellikle kullan›lmamaktad›r (S›n›f
II).4,9,12,13
Termoregulatuvar terleme testi (TST) sudomotor iﬂlevde terlemeye maruziyetle rengi de¤iﬂen
indikatör bir maddenin kullan›ld›¤› duyarl› bir
testtir.14,15 Test sonuçlar› anhidrotik cilt yüzeyi
yüzdesi hesaplanarak k›smen nicelendirilebilir.
Test s›k›c›, kirli ve zaman al›c› oldu¤u için rutin
olarak uygulanmamaktad›r. Ek olarak, TST
postgangliyonik, pregangliyonik ve santral lezyonlar› birbirinden ay›rmaz. 4,15 Sudomotor iﬂle-
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vin en nicel testi nicel sudomotor akson refleksi
testidir (QSART).16 QSART postgangliyonik
sempatik sudomotor akson boyunca önce antidromik sonra ortodromik ilerleyen uyaranlarla
yürütülür. QSART distal sudomotor kayb›
%75–90 duyarl›kla saptayabilir (S›n›f III).7,17-19
Baz› çal›ﬂmalar QSART’nin birçok polinöropati
tipinde sudomotor bozukluklar› yüksek duyarl›k
ve özgüllükle saptayabilece¤ini göstermiﬂtir (S›n›f
II ve III).4-7,16,17,19-21 Üç S›n›f III çal›ﬂmas›nda,
QSART’nin distal ince lif polinöropatisini
>%75 duyarl›kla saptayabilece¤i gösterilmiﬂtir.17-19
Lazer Doppler ak›mmetre kullan›larak deri
kan ak›m›n›n izlenmesiyle de¤erlendirilen deri
vazomotor refleksi iyi bir ﬂekilde çal›ﬂ›lmam›ﬂt›r.
Bu tekni¤i kullanan bir S›n›f III çal›ﬂmas›ndaki s›n›rl› veri kabul edilemeyecek kadar büyük bir de¤iﬂim katsay›s› göstermiﬂtir.22
Otonom testlerle ilgili S›n›f II ve III çal›ﬂmalar›n›n incelenmesi, otonom refleks izleme testlerinin bileﬂiminin tek bir modalitedeki yöntemlere
göre oldukça üstün oldu¤unu gösterir (tablo).
QSART, ortostatik kan bas›nc›, e¤ime kalp h›z›
cevab›, derin solumaya kalp h›z› cevab›, Valsalva
oran›, Valsalva manevras›, e¤im ve derin soluman›n II ve IV. fazlar›ndaki at›m-at›m kan bas›nc›
ölçümlerini kapsayan bileﬂik otonomik etkilenme
puan› (CASS) otonom iﬂlevi de¤erlendiren, yararl› 10 puanl›k bir ölçektir (S›n›f II).4,9 Yaklaﬂ›k
olarak eﬂit say›da multipl sistem atrofisi, Parkinson hastal›¤›, otonom nöropati ve idiyopatik periferik nöropatili hasta seçilerek yap›lan otonom
yetmezli¤in derecelendirildi¤i 78 kiﬂilik bir çal›ﬂmada, bu testlerin bileﬂimi giriﬂimsel olmayan,
duyarl›, özgül ve otonom fonksiyon bozuklu¤u
derecesini evrelendirmede yinelenebilir bir yöntem sunar (S›n›f II).9
Sonuçlar. Polinöropatide otonom sinir sistemi tutulumunu belgelendirmek için faydal›d›r
(S›n›f II ve III). Özgüllük ve duyarl›k her bir
teste göre de¤iﬂir. Otonom fonksiyon bozuklu¤u belgilendirmede CASS’deki otonom refleks
izleme testleri bileﬂiminin kullan›lmas› muhtemelen en yüksek duyarl›k ve özgüllü¤ü sa¤lar
(S›n›f II).
Öneriler. Otonom testler, polinöropatili hastalarda otonom sinir sistemi tutulumunu belgilendirmek için düﬂünülmelidir (Seviye B).
Otonom testler otonom nöropatiden ﬂüphelenilen hastalar›n (Seviye B) ve distal SFSN’den
ﬂüphelenilen hastalar›n de¤erlendirilmesinde
düﬂünülmelidir (Seviye C). En yüksek tan›sal
do¤rulu¤u elde etmek için CASS’deki otonom
refleks izleme testleri bileﬂimi uygulanmal›d›r
(Seviye B).

Polinöropatinin de¤erlendirilmesinde sinir biyopsisinin
rolü. Sinir biyopsisi vaskülit, sarkoidoz, CIDP gi-

bi inflamatuvar hastal›klar, lepra gibi infeksiyöz
hastal›klar ya da tümör veya amiloidoz gibi infiltratif hastal›klar›n tan›s›nda genellikle faydal› kabul edilir.3 Sinir biyopsisi en çok mononöropati
multipleks veya ﬂüpheli vaskülitte de¤erlidir. Yukar›da belirtilen hastal›klar›n bazen DSP ﬂeklinde
gösterimi olmas›na ra¤men, DSP’nin de¤erlendirilmesinde sinir biyopsisinin rolünü araﬂt›ran çal›ﬂma yoktur.
Distal simetrik polinöropatinin etiyolojisini belirlemede sinir biyopsisi ne kadar faydal›d›r? ‹lgili oldu¤u

düﬂünülen 50 makaleden hiçbiri S›n›f IV üzerinde bir evreye eriﬂmedi. Makalelerin ço¤unda sinir
biyopsisini düﬂündüren klinik ﬂüpheler ve özel
hastal›klar›n sinir biyopsisi bulgular› tart›ﬂ›lm›ﬂt›.23-34 Makalelerin hiçbiri DSP de¤erlendirilmesinde sinir biyopsisinin ne zaman yap›lmas›na gerekti¤ine dair bir yol göstermiyordu.
Sonuçlar. DSP’nin de¤erlendirilmesinde sinir
biyopsisinin rolünü destekleyecek veya çürütecek
bir kan›t yoktur (S›n›f IV).
Öneriler. DSP’nin etiyolojisini belirlemede sinir
biyopsisinin rolü ile ilgili bir öneri yap›lamaz (Seviye U).
Polinöropatinin de¤erlendirilmesinde deri biyopsisinin
rolü. Deri biyopsisi polinöropatili hastalar›n de-

¤erlendirilmesinde giderek daha fazla kullan›lmaktad›r. En yayg›n kullan›lan teknikte bacaktan 3 mm’lik bir delgi deri biyopsisi yap›l›r. Mikrotomla kesitler al›nd›ktan sonra, doku anti protein gen ürünü 9.5 (PGP 9.5) antikorlar› ile immün boyama yap›l›r ve immünohistokimyasal ve
immünofloresan tekniklerle incelenir. Bu boyama intraepidermal sinir liflerinin (IENF) saptanmas› ve say›lmas›na olanak sa¤lar. PGP 9.5 immünohistokimyas› normal kontrol ve DSP’li hastalarda iyi bir gözlemci ve gözlemciler aras› güvenilirlik ile IENF yo¤unlu¤unun saptanmas›nda
güvenilir bir yöntemdir.35-38
Mart 2005’de, Avrupa Nöroloji Dernekleri Federasyonu (EFNS) periferik nöropatide deri biyopsisinin kullan›m›na dair bir k›lavuz yay›nlad›.35 Bu ayr›nt›l› derleme deri biyopsisinin teknik
yönleri yan› s›ra normatif veriler ve di¤er klinik,
fizyolojik ve patolojik yöntemlerle ba¤›nt›s› üzerinde odaklanm›ﬂt›r. EFNS deri biyopsisinin IENF
yo¤unlu¤unun saptanmas›nda sa¤lam, geçerli ve
güvenilir bir teknik oldu¤u sonucuna varm›ﬂt›r.
Ana sonuç deri biyopsisinin (IENF yo¤unlu¤u) polinöropatili hastalar› (ince lif nöropatisi dahil) normal kontrollerden ay›rt etmede tan›sal olarak etkin oldu¤udur. EFNS k›lavuzu ayn› zamanda distal simetrik polinöropatinin bir ölçütü olarak aksonal ﬂiﬂme gibi IENF morfolojik de¤iﬂiklikleri ile
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ilgili literatürü de gözden geçirmiﬂtir.35,39,40 EFNS
aksonal ﬂiﬂmenin polinöropatinin ilerlemesinin bir
öngörücüsü oldu¤u sonucuna varm›ﬂt›r, ancak bu
bulgunun tan›sal kesinli¤ini belirlemek için daha
ileri çal›ﬂmalara gerek vard›r.35
Polinöropatinin de¤erlendirilmesinde deri biyopsisi
tan›sal do¤rulu¤unun faydas› nedir? Belirtisi olma-

yan normal kontrolleri polinöropati hastalar›ndan ay›rt etmesinden öte, EFNS k›lavuzu taraf›ndan ele al›nmayan bir klinik soru belirtisi olan
polinöropatili hastalar› belirtisi olmayan polinöropati hastalar›ndan ay›rt etmede deri biyopsisinin tan›sal do¤rulu¤udur. Mesela, a¤r›l› aya¤›
olan hastalarda, deri biyopsisi polinöropatili hastalar› di¤er a¤r›l› aya¤a neden olan tablolar›n oldu¤u hastalardan do¤ru bir ﬂekilde ay›rabilir mi?
Bu farkl› soruyu de¤erlendirmek için Polinöropati Çal›ﬂma Kolunun bir alt grubu (J.D.E.,
R.A.L.,D.H., G.L., M.P. ve G.S.G.) DSP ve DSP’nin
SFSN formunda deri biyopsisinin tan›sal do¤rulu¤u
için literatürü ba¤›ms›z ﬂekilde gözden geçirdi. De¤erlendirmeye al›nabilmesi için polinöropatisi olan
ve olmayan hastalarda IENF yo¤unlu¤unu saptayan çal›ﬂmalara gereksinim vard›. Ayr›ca, çal›ﬂma
verilerinin polinöropatide cilt biyopsisinin duyarl›l›k ve özgüllü¤ünün hesaplanmas›na olanak sa¤layacak ﬂekilde sunulmuﬂ olmas› gerekiyordu.
Çal›ﬂmaya dahil etme ölçütlerini dokuz çal›ﬂma
karﬂ›l›yordu.36,39-40,e1-e6 Birisi bilateral a¤r›l› aya¤›
ve normal gücü olan hastalarla yap›lan ileriye dönük kohort araﬂt›rmas›yd›, ancak deri biyopsisi
sadece normal NCS olanlarda yap›lm›ﬂt›.e1 Azalm›ﬂ IENF yo¤unlu¤u ve normal NCS olan hastalarda a¤r›l› ince lif nöropatisi oldu¤u varsay›lm›ﬂt›r. Bununla birlikte, çal›ﬂma IENF yo¤unlu¤u sonuçlar›n› ince lif nöropatisi varl›¤›n› do¤rulayacak
ba¤›ms›z standart referanslarla karﬂ›laﬂt›rmam›ﬂt›r. Bu nedenle, polinöropatide deri biyopsisinin
tan›sal do¤rulu¤unu saptama amac›yla, bu çal›ﬂma S›n›f IV olarak evrelenmiﬂtir. Di¤er çal›ﬂmalar
vaka-kontrol deseninde yap›lm›ﬂt›r.36,39,40,e2-e6 Bu
çal›ﬂmalarda, araﬂt›rmac›lar polinöropatisi belirlenmiﬂ hastalar ve normal kontrollerde deri biyopsisi uygulam›ﬂlard›r. Hiçbir çal›ﬂmada polinöropati ile kar›ﬂabilecek alt ekstremite a¤r›s› veya duyusal ﬂikayetleri olan hastalar al›nmam›ﬂt›r. Bu nedenle çal›ﬂmalar›n hepsinde olas› görünge hatas›
vard›r. Tan›sal do¤ruluk çal›ﬂmalar›nda kan›t s›n›fland›rmas› ﬂemas›n› izleyerek, bu çal›ﬂmalar›n
hepsi S›n›f III olarak derecelendirilmiﬂtir.
Vaka-kontrol çal›ﬂmalar›n›n hepsi kontrollerle
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda polinöropatili hastalarda
IENF yo¤unlu¤unda belirgin bir azalma göstermiﬂtir.36,39,40,e2-e6 Polinöropati tan›s›nda azalm›ﬂ
IENF yo¤unlu¤unun duyarl›l›¤› orta ile iyi aras›ndayd› (aral›k %45 ile 90). Polinöropati yoklu¤un110
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da IENF yo¤unlu¤unun özgüllü¤ü çok iyiydi (aral›k %95 ile 97). Öyleyse, azalm›ﬂ IENF yo¤unlu¤u olmamas› (klinik izlenimin standart tan›sal referans olarak kullan›m›yla) polinöropatiyi “d›ﬂlatt›rmaz”, ancak azalm›ﬂ IENF yo¤unlu¤u varl›¤› polinöropati olas›l›¤›n› önemli derecede art›r›r.
IENF de¤erlendirmesinin özellikle çarp›c› oldu¤u DSP ﬂekli ﬂu nedenlerle SFSN’dir: 1) IENF
SFSN’de bask›n olarak etkilendi¤i düﬂünülen somatik miyelinsiz C liflerinin sinir sonlanmalar›d›r.
2) SFSN’de ço¤u tan›mlama ile kal›n lif iﬂlevleri
(NCS gibi) nesnel ölçütleri normal oldu¤undan ince lif duyusal sinirlerin direkt nesnel ölçütü yoktur.e7 3) ‹nce lif duyusal iﬂlev bozuklu¤u (kar›ncalanma, uyuﬂukluk ve nöropatik a¤r› gibi) belirtileri ile ancak daha az oranda nesnel belirtilerle baﬂvuran klinik olarak SFSN ﬂüphelenilen hastalarda
SFSN’yi tan›mak ve duyusal ﬂikayetlerin nörolojik
olmayan nedenlerinden ay›rt etmek güç olabilir.e7
SFSN tan›s›nda geçerlili¤i yap›lm›ﬂ nesnel alt›n
standart olmad›¤› için, yazarlar patolojik lezyon
mu (deri biyopsisinde ince duyusal lif patolojisi)
geçerli tan›sal standart olmal› yoksa SFSN klinik
izlenimi mi ba¤›ms›z referans standart olmal› diye
düﬂünmektedir. Bu de¤iﬂken için, SFSN saptanmas›nda IENF yo¤unlu¤unun özgüllük ve duyarl›¤›n›n hesaplanmas›nda klinik SFSN izlenimi ba¤›ms›z referans standart olarak benimsenmiﬂtir.
SFSN de¤erlendirmesinde IENF yo¤unlu¤u tan›sal do¤rulu¤unu de¤erlendirmek için, literatür
klinik olarak SFNS ﬂüphelenilen bireyler (NCS’nin
normal olmas›, DSP belirtileri veya belirti ve bulgular›) ve kontrollerde IENF yo¤unlu¤unu de¤erlendiren ve klinik olarak kesin SFSN için IENF yo¤unlu¤unun tan›sal do¤rulu¤unun belirlenebilece¤i çal›ﬂmalar için gözden geçirildi. Dört S›n›f III çal›ﬂmas› bu ölçütleri karﬂ›lad›.e6,e8-e10 NCS’nin normal oldu¤u DSP’de ayak bile¤inde IENF yo¤unlu¤u de¤erlendirmesinin duyarl›l›¤› %58 (SFNS belirtisi olan ama bulgusu olmayan bireyler için
%20; SFNS belirti ve bulgusu olan bireyler için
%100),e8 %90e6 ve %24e9 idi. Bu çal›ﬂmalarda
testin özgüllü¤ü %95 ile %97.5 aras›nda de¤iﬂmiﬂtir.e6,e8,e9 SFSN belirtileri gösteren ve ayakta i¤ne batmas› muayenesi anormal olan, ama aﬂil refleksleri, vibrasyon hassasiyeti ve NCS’leri normal
olan ve ayak dorsalinde IENF yo¤unlu¤u <8
lif/mm olan hastalarla yap›lan bir di¤er vaka-kontrol çal›ﬂmas›nda SFSN tan›s› için duyarl›k %88,
özgüllük %91, pozitif öngörü de¤eri 0.9 ve negatif kestirim de¤eri 0.83 bulunmuﬂtur.e10
Sonuçlar. PGP 9.5 immünohistokimyas› kullan›larak yap›lan IENF yo¤unluk de¤erlendirmesi
ince lif duyusal patolojisinin geçerli, yinelenebilir
bir imlecidir. IENF yo¤unluk de¤erlendirmesi ile
deri biyopsisi polinöropatiden ﬂüphelenilen belir-
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tileri olan hastalarda SFSN dahil DSP’nin saptanmas›nda muhtemelen faydal›d›r (S›n›f III).
Öneriler. Polinöropatiden ﬂüphelenilen belirtileri olan hastalarda, deri biyopsisi polinöropati
varl›¤›n›, özellikle SFSN, göstermek için düﬂünülebilir. (Seviye C)
GELECEKTEK‹ ARAﬁTIRMALAR ‹Ç‹N ÖNER‹LER Bu ayr›nt›l› derleme polinöropati de¤erlendir-

mesinde mevcut yaklaﬂ›mlardaki baz› zay›fl›klar›
ortaya koyar ve araﬂt›rma f›rsatlar›na dikkat çeker.
• Otonom testler. Otonom testler polinöropatide otonom sistem iﬂlev bozuklu¤unu
yüksek derecede do¤rulukla belgelendirebilir. Bu özellikle ince lif polinöropatisi ve
otonom nöropatiler için uygundur. Otonomik bozukluklar›n belgelendirilmesinin polinöropati de¤erlendirme ve tedavisinin de¤iﬂtirilmesinde önemli olup olmad›¤›n› belirlemek için araﬂt›rmalar gereklidir.
QSART gibi özgül testler ince lif (sudomotor akson gibi) kayb›n› yüksek derecede duyarl›l›kla belgelendirebilir, testi ince lif polinöropatisi tan›s›n› do¤rulamakta faydal› k›labilir. IENF yo¤unlu¤unun saptand›¤› deri
biyopsisi de ince lif kayb›n› belgelendirdi¤inden, iki tekni¤i karﬂ›laﬂt›racak ve ba¤›nt›land›racak çal›ﬂmalara ihtiyaç vard›r.
• Sinir biyopsisi. DSP de¤erlendirmesinde sinir biyopsisi çal›ﬂmalar› yoktur. ‹yi kurgulanm›ﬂ ileriye dönük çal›ﬂmalar›n sonucunu
ö¤renmek faydal› olsa da, bu tip çal›ﬂmalar›n yap›lmas› pek mümkün de¤ildir.
• Deri biyopsisi. IENF yo¤unlu¤unun saptand›¤› deri biyopsisi ince lif kayb›n›n belgelendirilmesinde yarar› kan›tlanm›ﬂ bir tekniktir. Bu teknik farkl› tipteki nöropatilerin de¤erlendirilmesinde eﬂsiz bir f›rsat sunar.
ﬁüpheli polinöropatisi, özellikle SFSN, olan
hastalar› periferik nöropati ile iliﬂkisiz duyusal ﬂikayetleri veya a¤r›s› olan hastalardan ay›rt etmede deri biyopsisinin tan›sal
do¤rulu¤unu tan›mlamak için ileri çal›ﬂmalara gerek vard›r. Alt ekstremite a¤r› veya
duyusal ﬂikayetleri olan hastalarda SFSN’yi
saptamada IENF yo¤unluk ölçümünün özgüllük, duyarl›l›k ve öngörü de¤erlerini belirlemek için uygun “di¤er hastal›k” kontrollerinin oldu¤u ileriye dönük çal›ﬂmalar
yap›lmal›d›r. Bu tip çal›ﬂmalarda SFSN tan›s› için önceden belirlenmiﬂ ba¤›ms›z referans standartlar› özgül olarak belirlenebilir.
• SFSN için bir vaka tan›m› geliﬂtirilmelidir.
Araﬂt›rmac›lar›n bu vaka tan›m›n›n klinik
ölçütlere mi, patolojik ölçütlere mi (deri bi-

yopsisi gibi) yoksa klinik, paraklinik ve patolojik ölçütlerin bileﬂimine mi dayanaca¤›n› belirlemeleri gerekir.
• Sa¤l›kl› kontroller veya hasta kontrollere
karﬂ› SFNS tan›s›nda morfolojik de¤iﬂikliklerin (aksonal ﬂiﬂme gibi) tan›sal do¤rulu¤unun daha iyi tan›mlanmas› gerekmektedir.
• Deri biyopsisinin SFNS ve DSP’nin tan›mlanmas› ve nicelendirilmesi d›ﬂ›ndaki kullan›mlar›n› araﬂt›ran çal›ﬂmalar bildirilmiﬂtir
ve daha da geniﬂletilmelidir. Tüysüz deri ve
dermal deri biyopsileri miyelinli sinir liflerini
içerir ve immün arac›l› nöropatiler, CharcotMarie-Tooth ve iliﬂkili hastal›klar›n tan›s›nda kullan›ﬂl› oldu¤u gösterilmiﬂtir.e2 Di¤er
çal›ﬂmalarda deri biyopsisi lepra, kal›tsal
amiloidoz, vaskülitik nöropati ve Fabry hastal›¤›n›n izlenmesinde kullan›lm›ﬂt›r.e11-e14
Bu ve di¤er nöropati tiplerinin tan›s› ve izlenmesinde deri biyopsisinin faydas›n› belirleyecek ek çal›ﬂmalar gerekmektedir.
• Seri IENF yo¤unluk ölçümü ve IENF rejeneratif kapasitesi çal›ﬂ›lmaktad›r ve tedavi
çal›ﬂmalar›nda sonlan›m ölçütü olarak kullan›lmaktad›r.e15,e16 Deri biyopsisinin bu
amaçla kullan›m›n›n önemini belirleyecek
ve geçerlili¤ini yapacak daha ileri çal›ﬂmalar gerekmektedir.
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araﬂt›rma deste¤i alm›ﬂt›r. G.S.G. Pfizer, GlaxoSmithKline ve Boehringer Ingelheim’den konuﬂmac› ücreti alm›ﬂ ve Ortho-McNeil
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EMG üzerine oldu¤unu tahmin etmektedir. J.A.C. Athena Diagnostics’den konuﬂmac› ücreti alm›ﬂt›r ve klinik çal›ﬂmas›n›n %40’n›n
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%4’ünü sinir lifi say›m› için cilt biyopsisi ve %8’ini otonom çal›ﬂmalara harcad›¤›n› tahmin etmektedir ve hukuki süreçlerde uzman ta-
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elektromiyografi üzerine geçirmekte oldu¤unu tahmin etmektedir.
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konular›nda bilirkiﬂi tan›kl›¤› için ücret alm›ﬂt›r. P.A.L. klinik çal›ﬂmas›n›n %25’ini otonom refleks de¤erlendirmesine harcad›¤›n› belirtmektedir. D.H. NIH, Astellas Farmasötik ﬁirketi ve MDA/CMT
Derne¤i’nden araﬂt›rma fonu alm›ﬂt›r. Klinik çal›ﬂmas›n›n %25’inin
EMG ve %20’sinin cilt biyopsisi üzerine oldu¤unu belirtmektedir.
J.F.H.’nin FEMI, Johnson & Johnson, Pfizer ve General Electric ile
mali ba¤lant›s› vard›r. Klinik çal›ﬂmas›n›n %40’›n› EMG/NCS üzerine için harcad›¤›n› tahmin etmektedir. G.L.’nin GlaxoSmithKline ve
Formenti-Grunenthal ile mali ba¤lant›s› vard›r. Ek olarak, Pfizer,
Formenti-Grunenthal, ‹talyan Sa¤l›k Bakanl›¤› ve Regione Lombardia’dan araﬂt›rma fonu alm›ﬂt›r. Klinik çal›ﬂmas›n›n %25’ini bir poliklinik a¤r› merkezinde, %25’ini poliklinik ve klinik hasta muayenesi,
%25’ini cilt biyopsisi incelemesi ve %25’ini araﬂt›rma için harcad›¤›n› tahmin etmektedir. R.G.M.’nin Celgene, Knopp Neurosciences,
Medivation, Teva Neuro, Taiji Biomedicals ve Translational Genomics ile mali ba¤lant›s› vard›r. M.P. GSK’nin bilimsel dan›ﬂma kurulunda, Journal of the Peripheral Nervous System’in editöryal kurulunda, Pfizer’›n konuﬂmac›lar bürosunda çal›ﬂmaktad›r ve Joslin diyabet CME programlar›na kat›lm›ﬂt›r. Astellas Pharma ve Mitsubishi
Pharma’dan araﬂt›rma fonu alm›ﬂt›r, klinik cilt biyopsilerini de¤erlendirir, EMG laboratuar›n› çal›ﬂt›r›r ve periferik sinir hastal›¤› olan hastalarla ilgilenir. A.J.S. periferik sinirlerin olas› nörotoksik zedelenmesinde bilirkiﬂi tan›kl›¤› için ücret alm›ﬂt›r.

BEYAN
Polinöropati tan›s› ve de¤erlendirmesi karmaﬂ›kt›r. Uygulama verilerinin polinöropatinin de¤erlendirilmesinde deneyimli hekimlerin klinik yarg›lar›n›n yerini almas› amaçlanmam›ﬂt›r. Polinöropati de¤erlendirmesinde hekimin özel tipteki testleri kullan›m› özgül klinik
tablolara ve tedavi eden hekimin t›bbi görüﬂüne dayan›r.
Bu demeç AAN, AANEM ve AAPMR’nin bir e¤itim hizmeti olarak sunulmuﬂtur. Mevcut bilimsel ve klinik bilgilerin de¤erlendirilmesine dayan›r. Özel bir nörolojik problemin ele al›nmas›nda uygun
olas› tüm yöntemlerin veya özgül bir test ve iﬂlemi seçmedeki zorunlu ölçütlerin kapsanmas› amaçlanmam›ﬂt›r. Ne de mant›kl› alternatif yöntemlerin d›ﬂlanmas› amaçlanm›ﬂt›r. AAN, AANEM ve
AAPMR özgül bak›m kararlar›n›n duruma göre hasta ve hastaya bakan hekimin imtiyaz›nda oldu¤unun fark›ndad›r.

EK 1
Kalite Standartlar› Altkomitesi (AAN): Jacqueline French, MD, FAAN (baﬂkan); Charles E. Argoff, MD; Eric Ashman, MD; Stephen
Ashwal, MD, FAAN (eski çal›ﬂan); Christopher Bever, Jr., MD, MBA,
FAAN; John D. England, MD, FAAN (QSS yard›mc›s›); Gary M.
Franklin, MD, MPH, FAAN (eski çal›ﬂan); Deborah Hirtz, MD (eski
çal›ﬂan); Robert G. Holloway, MD, MPH, FAAN; Donald J. Iverson,
MD, FAAN; Steven R. Messe, MD; Leslie A. Morrison, MD; Pushpa
Narayanaswami, MD, MBBS; James C. Stevens, MD, FAAN (eski çal›ﬂan); David J. Thurman, MD, MPH (eski çal›ﬂan); Dean M. Wingerchuk, MD, MSc, FRCP(C) ve Theresa A. Zesiewicz, MD, FAAN.
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Uygulama Konular› De¤erlendirme Paneli (AANEM): Yuen T. So,
MD, PhD (baﬂkan); Michael T. Andary, MD; Atul Patel, MD; Carmel Armon, MD; David del Toro, MD; Earl J. Craig, MD; James F.
Howard, Jr, MD; Joseph V. Campellone Jr., MD; Kenneth James
Gaines, MD; Robert Werner, MD ve Richard Dubinsky, MD.
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Uygulama K›lavuzu Komitesi (AAPM&R): Dexanne B. Clohan, MD
(baﬂkan); William L. Bockenek, MD; Lynn Gerber, MD; Edwin Hanada, MD; Ariz R. Mehta, MD; Frank J. Salvi, MD, MS ve Richard
D. Zorowitz, MD.
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yay›na kabul edildi.
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