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‹leti bloklu veya bloksuz multifokal
motor nöropati

Tek bir tablo?

E. Delmont, MD; J.P. Azulay, PhD, MD; R. Giorgi, PhD, MD; S. Attarian, MD; A. Verschueren, MD;
D. Uzenot, MD ve J. Pouget, MD

Özet—Girifl: ‹leti bloklu (CB) veya bloksuz multifokal motor nöropatinin (MMN) benzer veya ayr› bozukluklar olup olmad›¤›n›n gös-
terilmesi. Metotlar: Yazarlar bloklu veya bloksuz MMN hastalar›n›n, tan›da, 4 y›ll›k takip sonras› ve son muayenede klinik bulgular›-
n› ve (IVIg) tedavisine cevaplar›n› gözden geçirdiler. Klinik bulgular› MMN ile uyumlu ve en az 4 y›l takip edilmifl tüm hastalar› çal›fl-
maya dâhil ettiler: Tüm hastalarda periferik sinir da¤›l›m›na uyan asimetrik saf motor güçsüzlük mevcuttu, herhangi bir duysal, bul-
ber, solunum veya üst motor nöron bulgusu yoktu. Sonuçlar: Yirmi hastada blok mevcutken 13 hastada tespit edilemedi. Medyan ta-
kip süresi 7 y›ld›. ‹ki grup aras›nda yafl, cinsiyet, belirtilerin bafllang›c› ile tan› aras›nda geçen süre, anti-GM1 antikor titresi ve BOS
verileri aç›s›ndan bir fark yoktu. Tan›da, 4 y›ll›k takip sonras› ve son muayenede sinir da¤›l›m›, etkilenen ekstremite k›s›mlar›n›n sa-
y›s›, distal üst ekstremite a¤›rl›kl› güçsüzlük, asimetrik güçsüzlük, kramp, fasikülasyon ve üst ve alt ekstremitelerde T›bbi Araflt›rma
Konseyi (MRC) toplam skorlar› benzerlik göstermekteydi. Anlaml› birkaç farkl›l›k saptand›. Dört y›ll›k takip sonunda (4/13’e karfl›
14/20; p = 0.027) ve son muayenede (5/13’e karfl› 17/20; p = 0.009) bloksuz hastalarda medyan sinirin daha seyrek tutuldu¤u görül-
dü. Son muayenede bloksuz MMN hastalar›nda proksimal güçsüzlük daha nadirdi (0/13’e karfl› 7/20; p = 0.027). Yine, son muayene-
de bloksuz hastalarda daha düflük say›da sinir tutulmaktayd› (2’ye karfl› 4.5; p = 0.04). Bloksuz (8/13) ve bloklu (14/20; p > 0.05) has-
talarda benzer IVIg cevab› elde edildi. Yorum: 7 y›ll›k takip sonras› ileti bloklu ve bloksuz hastalar benzer klinik bulgulara sahipti ve
IV immünoglobulin tedavisine benzer cevap vermekteydiler.
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‹leti bloklu (CB) multifokal motor nöropati (MMN) im-
mün arac›l› bir nöropati tipidir.1 Klinik bulgular aras›nda
özellikle üst ekstremite a¤›rl›kl› olmak üzere bir periferik
sinir da¤›l›m›nda asimetrik multifokal güçsüzlük bulun-
maktad›r.2 Bu nöropatinin kabul görmüfl tedavisi insan IV
immünoglobulin (IVIg) tedavisidir.3-6 Pakiam ve Perry7 ilk
kez IVIg ile tedavi edilen bloksuz MMN tan›mlam›fllard›r.
Gördükleri 5 hastan›n klinik bulgular› CB’li MMN ile ben-
zerlik içindeydi ancak ileti çal›flmas›nda CB tespit edile-
memiflti. Benzer klinik bulgular› olan ve IVIg’ye iyi yan›t
veren yaklafl›k 30 bloksuz MMN hastas› bildirilmifltir.7-11

Bu çal›flmada uzun bir takip süresi içinde klinik bulgular›,
prognozu ve IVIg cevab›n›, bloklu veya bloksuz MMN’nin
benzer veya ayr› hastal›klar olup olmad›¤› düflüncesi ile
karfl›laflt›rd›k. 

Metotlar. Hastalar Fransa, Marsilya La Timone Üniversite Hastane-
si’nde de¤erlendirildiler. Klinik MMN bulgular› olan (özellikle üst eks-
tremite a¤›rl›kl› olmak üzere bir periferik sinir da¤›l›m›nda asimetrik
multifokal güçsüzlük) tüm hastalar› geriye dönük analiz ettik. Klinik d›fl-
lama ölçütleri duysal, bulber veya solunum bulgular› ile üst motor nöron
tutulumu (spastisite, hiperrefleksi, ekstensör plantar yan›t) olarak belir-
lendi. ALS’yi d›fllamak üzere hastalar en az 4 y›l takip edildiler. Elektro-
fizyolojik incelemede CB tespit edilmedi ancak kronik inflamatuar demi-
yelinizan nöropati ölçütlerini12,13 doldurmayan baz› demiyelinasyon bul-
gular› saptand›. Bu hastalar bloksuz MMN olarak s›n›fland›r›ld›lar. De-
partman›m›zda izlenmekte olan, Amerikan Elektrodiyagnostik T›p Birli-
¤i14 (AAEM) ve Avrupa15 bloklu MMN ölçütlerini tamamlam›fl hastalar-
dan ikinci bir grup oluflturduk. 

Bloklu veya bloksuz MMN hastalar›n›n tan›da ve 4 y›ll›k takip sonun-
daki muayenede elde edilen klinik bulgular›n› geriye dönük karfl›laflt›r-
d›k. Belirtilerin bafllang›ç yafl›, cinsiyet, ilk belirtiyle tan› aras›ndaki süre,
takip süresi, kramp ve fasikülasyonlar›n varl›¤›, sübjektif duyu tutulumu,
derin tendon refleks kayb› ve kas atrofisi not edildi. Tan›da, 4 y›ll›k takip
s›ras›nda ve son muayenede tutulan sinir say›s›, güçsüzlü¤ün da¤›l›m›,
etkilenen ekstremite bölgelerinin da¤›l›m› (üst kol, ön kol, üst bacak, ön
bacak) ve T›bbi Araflt›rma Konseyi (MRC) kas gücü testlerinin sonuçla-
r› kay›t edildi. Her bir koldaki 8 kas veya kas grubu (omuz abdüksiyonu,
dirsek fleksör ve ekstansörleri, bilek fleksör ve ekstansörü, parmak flek-
sör ve ekstansörü, dorsal interosseal kaslar) ve her bir bacaktaki 6 kas
veya kas grubu (kalça fleksör ve ekstansörü, diz fleksör ve ekstansörü,
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ayak bile¤i dorsifleksör ve plantar fleksörü) MRC skorlar› hesapland›.
Maksimum MRC toplam skoru üst ekstremitede 80 ve alt ekstremitede
60 idi.      

Tüm hastalarda standart ELISA protokolünün3 modifiye versiyonu
yard›m› ile anti-GM1 antikor titresi ölçüldü. IgM veya IgG alt tipleri be-
lirlendi. 

Tüm hastalara bir defa (0.4 gr/kg, 5 gün) IVIg tedavisi verildi (Labo-
ratoire Français du Fractionnement et des Biotechnologies), ard›ndan
idame tedaviye al›nd›. Hastan›n klinik düzelme derecesi göz önünde tu-
tularak IVIg infüzyonunun dozaj ve frekans› belirlendi. Hastalara ilk in-
füzyondan sonra her 6–8 haftada bir 3 gün IVIg verildi. ‹lk IVIg tedavisin-
den sonra tedavi cevab› de¤erlendirildi. MRC toplam skoru ile kas güç-
süzlü¤ünde en az 1 puanl›k art›fl iyi cevap olarak kabul edilirken, bu art›-
fl›n elde edilememesi halinde cevap kötü olarak nitelendirildi. Tedavinin
her kesilme denemesi sonras› klinik kötüleflme olmas› halinde hasta te-
daviye ba¤›ml› kabul edildi. 4 y›ll›k takip sonras› ve son muayenede uzun
dönem sonlan›m belirlendi. 

Takip sürecinde elektrofizyolojik çal›flmalar tekrarland›. Blo¤u olma-
yan tüm hastalarda her bir ekstremitenin proksimal ve distal kaslar› ile
dil kaslar› üzerinde konsantrik i¤ne elektromiyografi yap›ld›. Medyan, ul-
nar ve peroneal birleflik kas aksiyon potansiyelleri (BKAP) ile medyan,
ulnar ve sural sinir duysal aksiyon potansiyelleri (DSAP) al›nd›. Motor si-
nir ileti çal›flmas›nda yüzeyel elektrot kullan›ld›: medyan sinir abductor
pollicis brevis kas› üzerinden bilek, dirsek, aksilla ve Erb uyar›m›yla; ul-
nar sinir abductor digiti minimi kas› üzerinden bilek, dirsek, aksilla ve
Erb uyar›m›yla; peroneal sinir ekstensor digitorum brevis kas› üzerinden
ayak bile¤i, fibula bafl› popliteal fossa uyar›m›yla ve tibial sinir de abduc-
tor hallucis kas› üzerinden ayak bile¤i ve popliteal fossa uyar›m›yla kay›t
edildi. Ölçümler aras›nda distal latans, negatif tepe süresi, bazalden tepe-
ye amplitüd, ileti h›z› ve F dalga latans› bulunmaktayd›. Erb noktas›nda
motor sinire maksimal stimülasyon uyguland›¤›ndan emin olabilmek
için gerekti¤inde monopolar stimülasyon yap›ld›. 

CB standart bir segment boyunca BKAP amplitüdünde %50’den fazla
düflüfl ve sürede %30’dan fazla uzama olarak tan›mland›. MMN’ye yöne-
lik Avrupa Çal›fltay› taraf›ndan oluflturulan ölçütler15 AAEM MMN ölçüt-
lerini14 de karfl›lamaktayd›. Distal latans, ileti h›z› ve F dalga latans› için
Amerikan Nöroloji Akademisi özel çal›flma grubu taraf›ndan ileri sürülen
demiyelinasyon ölçütlerine12 baflvurduk. 

‹lk ve son elektrofizyolojik çal›flmada medyan ve ulnar sinir ortalama
distal BKAP amplitüdü ve ortalama duysal sinir aksiyon potansiyel amp-
litüdü hesapland›.

Devaml› de¤iflkenler medyan olarak ifade edildi. Devaml› de¤iflkenle-
ri karfl›laflt›rmak üzere Mann-Whitney U testi ve kategorik de¤iflkenler
için de Fischer exact testi kullan›ld›. 0,05’in alt›ndaki olas›l›k düzeyi an-
laml› kabul edildi.

Sonuçlar. Olas› MMN tan›s› ile bölümümüzde izlenen 54
hastadan 33’ü 4 y›ldan fazla takip edildi. Yirmi hasta blok-
lu MMN ve 13’ü de bloksuz MMN hastas›yd›. 

Bloksuz MMN klinik ve elektrofizyolojik verileri tablo 1
ve 2’de verilmifltir. Medyan takip süresi 7 y›ld› (4–22 y›l).
Son muayenede kas güçsüzlü¤ü hala asimetrikti (9/13,
%69) ve öncelikle distal üst ekstremitede belirgindi
(12/13, %92). Kas güçsüzlü¤ü, atrofi ve fasikülasyon her
zaman periferik sinir da¤›l›m› ile uyumluydu. Hiçbir hasta-
da bulber, solunum veya üst motor nöron tutulumu mev-
cut de¤ildi. Mevcut duysal belirtiler tamamen sübjektifti.
Kranyal sinir tutulumu izlenmedi. 

Yedinci hastan›n ikinci çocu¤unda anti-GM1 antikorla-
r›n transplasental transferi nedeni ile neonatal MMN ge-
liflti.17

‹kinci olguda vasküliti d›fllamak üzere sural sinir biyop-
sisi yap›ld› ve ›l›ml› aksonal dejenerasyon bulgular›na rast-
land›. 

Elektrofizyolojik çal›flmalarda, bu grupta çal›flma süre-

since hiçbir hastada CB lehine kan›ta rastlanmad›. Alt›
hastada proksimal ileti yavafllamas›n›n bir iflareti olan F
dalga latans uzamas› (normal de¤erin %150 üzerinde) be-
lirlendi. Bu olgular›n tümünde ileti h›zlar› ve distal latans-
lar normaldi. Sinir ileti h›z› verileri ›fl›¤›nda di¤er 7 hasta-
da herhangi bir demiyelinasyon bulgusu olmaks›z›n saf
aksonal motor nöropati belirlendi. ‹¤ne EMG’de baz› eri-
mifl kaslarda denervasyon bulgular› izlendi ancak bulber
veya diffüz denervasyon mevcut de¤ildi. 

Alt› hastada konvansiyonel tekniklerle transkranyal
manyetik stimülasyon yap›ld› ve tümü normal geldi. Blok-
suz MMN’si olan tüm hastalarda servikal MRI normaldi.
Bloklu ve bloksuz MMN epidemiyolojik verileri tablo 3’de
verilmifltir. Bloklu ve bloksuz MMN klinik bulgular› Ne-
urology web sitesinde tablo E-1 ve E-2’de mevcuttur
(www.neurology.org). ‹ki grup aras›nda yafl, cinsiyet, has-
tal›¤›n bafllang›c› ve tan› aras›ndaki süre veya takip süresi
aç›s›ndan bir fark yoktu. Tan› koyulurken, 4 y›ll›k takip sü-
resince ve son muayenede sinir da¤›l›m›, etkilenen ekstre-
mite k›s›mlar›n›n say›s›, üst ektremitelerde güçsüzlü¤ün
öncelikle distal yerleflimli olmas›, asimetrik güçsüzlük,
kramplar ve fasikülasyonlar benzerdi. Bloksuz hastalarda
4 y›ll›k takip sonras›nda ve son muayenede medyan sinirin
daha az s›kl›kla tutuldu¤u görüldü: 4 y›ll›k takip sonras›
bloklu 20 hastan›n 14’ünde iken bloksuz 13 hastan›n 4’ün-
de (p = 0.027) ve son muayenede bloklu 20 hastan›n 17’sin-
de iken bloksuz 13 hastan›n 5’inde (p = 0.009). Son muaye-
nede bloksuz hastalarda üst ekstremitelerde proksimal
güçsüzlük daha seyrek geliflti: bloklu 20 hastan›n 7’si ve
bloksuz hiçbir hasta (p = 0.027). Tan›da ve 4 y›ll›k takip
sonras› tutulan sinir say›s› benzer düzeydeydi, oysa son
muayenede bloksuz hastalarda say›n›n daha düflük oldu-
¤u görüldü: bloklu hastalarda 4.5 (1-15) ve bloksuzlarda 2
(1-6). Üst ve alt ekstremitelerde MRC toplam skorlar›n›n
tan›da (üst ekstremitelerde 72/80’e karfl› 74/80; alt ekstre-
mitelerde 60/60’a karfl› 60/60), 4 y›ll›k takip sonras› (üst
ekstremitelerde 69’a karfl› 73.75; alt ekstremitelerde 60’a
karfl› 59.75) ve son muayenede (üst ekstremitelerde
68.57’e karfl› 69.5; alt ekstremitelerde 60’a karfl› 58) ben-
zer olmas› her iki grupta benzer düzeyde özürlülük gelifl-
ti¤ini gösteriyordu. 

BOS analizi benzer veriler sundu: Medyan hücre say›s›
bloklu MMN grubunda 0 iken bloksuz grupta 1.5 mm3’dü
(p > 0.05); medyan protein düzeyi bloklu grupta 0.33 g/lt
ve bloksuz grupta 0.49 g/lt idi (p > 0.05). GM1 antikor dü-
zeyleri benzerdi (p > 0.05): bloklu 20 hastan›n 7’sinde IgM
anti-GM1 antikoru ve 20 hastan›n 5’inde IgG anti-GM1 an-
tikor tespit edildi, oysa bloksuz 13 hastan›n 3’ünde IgM
anti-GM1 antikoru ve 2’sinde de IgG anti-GM1 antikor
mevcuttu. Medyan IgM ve IgG titreleri bloklu MMN has-
talar›nda 60 (40-240) ve bloksuz hastalarda 80’di (40-320)
(40’›n üstü anlaml› kabul edilir).

‹lk IVIg tedavisi her iki grupta benzer sonuç verdi (p >
0.05): bloklu 20 hastan›n 14’ünde ve bloksuz 13 hastan›n
8’inde iyi cevap al›nd› (MRC toplam skorunda en az 1 pu-
an düzelme oldu). ‹yi cevap verenler aras›nda IVIg ba¤›m-
l›l›¤› benzer seviyedeydi (8/14’e karfl› 8/4; p > 0.05).
IVIg’ye cevab› yetersiz olanlar aras›nda bloklu  2 ve blok-
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suz 2 hastaya siklofosfamid tedavisi ve bloklu 1 hastaya da
azatioprin baflland›. Bu olgularda immünosüpresif ilaçlar
da yeterince etkin de¤ildi. 

Her iki grupta ilk ve son elektrofizyolojik testlerde med-

yan ve ulnar sinir ortalama distal BKAP amplitüdü ve orta-
lama duysal sinir aksiyon potansiyeli benzer düzeydeydi.
Son elektrofizyolojik çal›flmada bloksuz 13 hastan›n 3’ün-
de ve bloklu 20 hastan›n 4’ünde distal BKAP amplitüdü
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Tablo 1 Tan›da, 4 y›l›n sonunda ve son muayenede bloksuz MMN’li 13 olgunun klinik bulgular›

Tablo 2 Tan›da, 4 y›l›n sonunda ve son muayenede CB’siz MMN elektrofizyolojik verileri

Olgu 1 
52/E

Olgu 2 
45/E

Olgu 3 
57/E

Olgu 4 
27/K

Olgu 5 
54/E

Olgu 6 
47/K

Olgu 7 
30/K

Olgu 8 
43/E

Olgu 9 
46/E

Olgu 10 
54/E

Olgu 11
50/E

Olgu 12 
59/E

Olgu 13 
40/K

Olgu 1

Olgu 2
Olgu 3

Olgu 4
Olgu 5

Olgu 6

Olgu 7
Olgu 8

Olgu 9

Olgu 10
Olgu 11
Olgu 12
Olgu 13

L ulnar ve L tibial uzam›fl F
dalga latans›

Yok
R ulnar, R tibial, R ve L

peronealde uzam›fl F dalga latans›
Yok
R ve L ulnarda uzam›fl F dalga

latans›
R tibial uzam›fl F

dalga latans›
Yok
R tibial ve L peronealde

uzam›fl F dalga latans›
R ulnar uzam›fl F

dalga latans›
Yok
Yok
Yok
Yok

R ve L medyan 

Yok 
L radyal 

R medyan
L ulnar 

L medyan, L ulnar 

R ve L ulnar 
Yok 

R ulnar 

R ve L radyal 
Yok 
Yok 
R medyan

R ve L ulnar uzam›fl F 
dalga latans›

Yok
L ulnar ve L peronealde uzam›fl F

dalga latans›
Yok
L ulnarda uzam›fl F

dalga latans›
Yok

Yok
L peronealde uzam›fl F

dalga latans›
R ulnarda uzam›fl F

dalga latans›
Yok
Yok
Yok
Yok

R ve L medyan

Yok
Yok

R medyan
L ve R ulnar

L medyan, L ulnar, R
peroneal

R ve L medyan, L ve R ulnar 
Yok

R ulnar

Yok
Yok
R radyal
R medyan, R ulnar

Ayn›

Ayn›

– L ulnar 

Ayn›

Ayn›

Ayn›

+ L ve R radial

Ayn›

Ayn›

– R ulnar 

Ayn› 

+ R ulnar 

Ayn› 

1 y›l/12 y›l

4 y›l/16 y›l

2 y›l/4 y›l

3 y›l/14 y›l

1 y›l/5 y›l

10 y›l/22 y›l

1 y›l/12 y›l

0.5 y›l/5 y›l

8 y›l/10 y›l

2 y›l/7 y›l

6 y›l/7 y›l

3 y›l/4 y›l

4 y›l/5 y›l

R ve L ulnar ve medyan  

R ve L radyal, L peroneal,
R tibial 
L radyal, L ulnar 

R medyan, R ulnar  

R ve L ulnar 

L medyan, L ulnar  

R ve L ulnar ve medyan  

L peroneal, R femoral  

R radyal, R ulnar  

L ve R radyal, R ulnar  

L ve R aksiller, radyal,
ulnar  
R radyal

R medyan, radyal,  ulnar

Ayn›

+ L medyan + R peroneal

Ayn›

+ R peroneal, R tibial  

Ayn›

Ayn›

Ayn›

Ayn›

Ayn›

+

+

+

+

+

+

+

–

–

+

+

+

+

+

+

Yok

+

+

+

+

Yok

+

+

+

+

+

F/C

F

F/C

F/C

C

F/C

F/C

F/C

F

F

MMN = multifokal motor nöropati; CB = ileti blo¤u; C = kramp; F = fasikülasyon

MMN = multifokal motor nöropati; CB = ileti blo¤u; BKAP = birleflik kas aksiyon potansiyeli.

Yafl/cinsiyet

Tan›
gecikmesi/

takip

Tutulan sinir

Tan›da 4. y›lda Son muayenede

Derin
tendon

refleksleri
Kas

atrofisiF/C

Tan› Son muayene

Demiyelinasyon bulgular› Düflük BKAP amplitüdüDüflük BKAP amplitüdüDemiyelinasyon bulgular›
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artm›flt› (p > 0.05). 

Tart›flma. Bu çal›flmam›zda bloklu 20 ve bloksuz 13
MMN hastas›n›n klinik, biyolojik ve elektrofizyolojik bul-
gular›n› geriye dönük karfl›laflt›rd›k. Medyan takip süresi
7 y›ld› (4-22 y›l). Bloksuz hiçbir hastada ALS geliflmedi.
Takip periyodu s›ras›nda bloksuz hastalarda kas güçsüzlü-
¤ü daha s›n›rl› olma e¤ilimi gösterdi çünkü bloklu hasta-
larda proksimal defisitler daha belirgin, medyan sinir tutu-
lumu ve tutulan sinir say›s› daha yüksekti. Son muayene-
de üst ve alt ekstremitede MRC toplam skorlar›n›n benzer
düzeyde olmas› her iki grupta özürlülük düzeyinin benzer
oldu¤unu düflündürdü. Tan› s›ras›nda, 4 y›ll›k takip sonra-
s› ve son muayenede her iki grup da sinir da¤›l›m›, etkile-
nen ekstremite say›s›, güçsüzlü¤ün distal üst ekstremite
a¤›rl›kl› olmas›, asimetrik güçsüzlük, kramplar, fasikülas-
yonlar, GM1 antikor titreleri ve IVIg cevab› aç›s›ndan ben-
zer durum sergiliyordu. Bu nedenle her iki grup da ayn›
karakteristiklere sahiptir denebilir. 

Bu sonuçlar ›fl›¤›nda bloksuz MMN’nin bir alt motor
nöron hastal›¤› (LMND) de¤il bir motor nöropati oldu¤u
iddia edilebilir. LMND spinal kord ön boynuz nöron deje-
nerasyonuna ba¤l› geliflir. Bu hastal›¤a yakalanm›fl hasta-
larda güçsüzlük hiçbir zaman bir periferik sinir da¤›l›m›na
uymaz, genelde simetrik gidifllidir ve ciddi kas atrofisi ge-
liflir.1 Sinir ileti çal›flmalar› normaldir ve i¤ne EMG’sinde
klinik olarak etkilenmemifl kaslarda bile yayg›n denervas-
yon izlenir.18 IVIg LMND’ye karfl› etkin de¤ildir.3 Bloksuz
MMN hastalar›nda bulber veya solunum belirtisi yoktur
ve i¤ne EMG’de yayg›n denervasyon yoktur. Bunun ya-
n›nda kas defisitleri sinir da¤›l›m›na uyar, ki bloksuz
MMN hastalar›m›z›n alt›s›nda da sinir ileti çal›flmas› anor-
mal geldi. Kas gücünde spontan düzelme (1/13), yüksek
GM1 antikor titresi (5/13), IVIg’ye cevapl›l›k (8/13) ve yu-
kar›da verilen maternal-fetal geçifl olgusu immün arac›l›
bir bozuklu¤a iflaret ediyor olabilir.

Bloklu ve bloksuz MMN hastalar› aras›ndaki güçlü
benzerlik bir primer aksonal nöropatik süreçten daha çok
CB’nin tespit edilemedi¤i demiyelinizan motor nöropati
kavram› lehinedir. Baz› bloksuz MMN hastalar›nda
IVIg’ye h›zl› cevap aksonal rejenerasyonla aç›klanamaz
ancak CB düzeliyor olabilir. Kas kitlesinin korunmas› ve
belirgin kas gücü kayb›na ra¤men distal BKAP amplitüdü-
nün normal olmas› da baz› olgularda CB’nin tespit edile-
memifl olabilece¤ini düflündürmektedir. CB geliflmifl mo-
tor sinirlerde aksonal dejenerasyon geliflerek distal BKAP
amplitüdünde düflme olabilir, böylece CB yakalanamaya-
bilir. 20 hastal›k bloklu MMN grubumuzda 6 hastada ilk

elektrofizyolojik tetkikte CB tespit edilememiflti. Bu hasta-
larda CB’yi ancak takipte yakalamak mümkün oldu çünkü
IVIg tedavisi ile birlikte distal BKAP amplitüdü yükseldi
ve böylece CB’yi tespit etmek mümkün hale geldi. CB öy-
le yerlerde geliflmifl olabilir ki rutin tekniklerle tespit et-
mek mümkün olmaz, proksimal CB olgus›nda blo¤un Erb
noktas›n›n üstünde bulunmas› gibi. Kök da¤›l›m›nda bir
kas güçsüzlü¤ü, Olgu 11’de oldu¤u gibi oldukça yüksek
bir BOS proteini (0.7 g/lt) ve gecikmifl F dalga latans› be-
lirlenememifl proksimal CB varl›¤›n› düflündürebilir. Bu-
nunla beraber, distal CB’nin kendisi distal BKAP’da düflü-
fle yol açabilir ve bu nedenle de belirlemek imkans›z hale
gelebilir. 

Proksimal CB’yi gün ›fl›¤›na ç›karmak için di¤er teknik-
ler de kullan›labilir. Konvansiyonel transkranyal manyetik
stimülasyon ve üçlü stimülasyon teknikleri CB’yi ve kök
ç›k›fl› ile Erb noktas› aras›ndaki fokal temporal dispersiyo-
nu tespit edebilir.19 Servikal köklere uygulanan i¤ne sti-
mülasyonu ve perkütan servikal elektrik stimülasyonu20

da bu amaçlarla kullan›labilir. T2 a¤›rl›kl› MRI’da brakial
peksusta görülen yüksek sinyal intansitesi demiyelinas-
yon lehine olabilir.21

Bloklu MMN’de IVIg’ye cevab›n düzeyi CB say›s› ile
do¤ru orant›l›d›r.22 Ancak, çal›flmam›zda IVIg bloklu ve
bloksuz hastalarda ayn› etkiyi gösterdi. Yine, bafllang›ç ya-
fl›n›n, ortalama distal BKAP amplitüdünün ve yüksek
GM1 antikor titresinin IVIg etkinli¤inde belirleyici oldu¤u
bildirilmifltir.22 Bu veriler de her iki hasta grubumuzda
benzerdi ki bu da benzer IVIg etkinli¤ini aç›klayabilir. 

fiimdiye kadar sadece çok az say›da bloksuz MMN has-
tas› bildirilmifltir. Saf aksonal tutulumu olan 9 hasta multi-
fokal motor aksonopati olarak tan›mlanm›flt›r,8 buna kar-
fl›n sinir ileti çal›flmalar› ve sinir biyopsisine dayanarak
bloksuz MMN’nin bir demiyelinizan formu da bildirilmifl-
tir.7 Bloksuz MMN ile anti-GD1a antikorlar› aras›nda bir
ba¤ olabilece¤i iddia edilmifltir.11,23 Bu gangliyosidlerin ön-
celikle ventral kök aksonlar›nda ve presinaptik nöromüs-
küler bileflkede yerleflik olmas›24 CB’nin rutin sinir ileti ça-
l›flmalar›nda neden belirlenemeyebildi¤ini aç›klayabilir.
Aç›k etiketli çal›flmalarda, bloksuz MMN’de plazma de¤i-
flimi ve IV siklofosfamid 9 ile IVIg10 tedavisinin etkinli¤i
gösterilmifltir. 

Geriye dönük çal›flmam›z›n sonuçlar› gösterdi ki, blok-
lu veya bloksuz MMN hastalar› benzer klinik özelliklere
ve IVIg infüzyonlar›na karfl› ayn› duyarl›l›¤a sahiptir. IVIg
cevap kineti¤i, bloklu MMN’ye tüm benzerlikler ve baz›
bloksuz MMN hastalar›nda demiyelinizan bulgular›n var-
l›¤› bir primer akonal süreçten daha çok fokal bir demiye-
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Tablo 3 ‹leti bloklu ve bloksuz multifokal motor nöropati epidemiyolojik verilerinin karfl›laflt›r›lmas›

Hasta say›s›
Bafllang›ç yafl› (medyan), y›l
Erkek/Kad›n
Belirti süresi (medyan), y›l 
Bafllang›çtan tan›ya kadar geçen süre (medyan), y›l

20
41.5 (19-66)

15/5
6.5 (4-20)

3.5 (0.5-13)

13
47 (27-59)

9/4
7 (4-22)

4 (0.5-10)

Yok
Yok
Yok
Yok

‹leti Bloklu ‹leti Bloksuz p de¤eri
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linizan süreci düflündürmektedir. Çok proksimalde veya
çok distalde yerleflik CB’nin rutin elektrofizyolojik yön-
temlerle tespit edilemedi¤ini düflünüyoruz. Son bir çal›fl-
mada19 tripl stimülasyon tekni¤i kullan›larak gerçeklefltiri-
len transkranyal manyetik stimülasyonun bloksuz MMN
oldu¤u düflünülen hastalarda proksimal fokal CB’yi gün
›fl›¤›na ç›karabilece¤i iddia edilmifltir ki bu görüfl bizim hi-
potezimiz ile paralellik içindedir. 

Bloksuz MMN, tan› konulmas› gereken bir hastal›kt›r
çünkü tedavi edilebilir ve ALS ve ön boynuz hastal›klar›n-
dan ayr›l›r. IVIg tedavisi LMND olgular›nda etkin de¤ildir
ancak periferik sinir da¤›l›m›nda kronik asimetrik güçsüz-
lü¤ü olan ve sinir ileti çal›flmalar›nda herhangi bir ileti blo-
¤u gösterilememifl belli baz› hastalarda denenebilir.    
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