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Multipl sklerozda sistemik enfeksiyonlara
ba¤l› relaps riski

Jorge Correale, MD; Marcela Fiol, MD ve Wendy Gilmore, PhD

Özet—Amaç: MS hastalar›nda sistemik enfeksiyon (SE) s›ras›nda multipl skleroz ata¤› riskini, MRI aktivitesini ve T hücre cevab›n›
de¤erlendirmek. Metotlar: Yazarlar 60 MS hastas› ile ileriye dönük çal›flt›. Yirmi hastaya ilk muayenede, 2 ve 12. haftalarda pefl pefle
MRI çekildi. Enfeksiyonun ilk belirtilerinin ortaya ç›kmas› s›ras›nda ve ard›ndan 2., 5., 12. ve 24. haftalarda kan al›nd› ve enfeksiyöz
ajan (Ag) stimülasyonu sonras› IL-4, IL-10, IL-12, IFN- γ, TNF-α, VLA-4, LFA-1, MMP-9 ve MMP-2 ölçüldü. Sonuçlar: SE esnas›nda
atak riskinin ve MRI aktivitesinin artt›¤› görüldü. SE’ye ba¤l› atak s›ras›nda toplanan kan örneklerinde IFN-γ, TNF-α ve IL-12 salg›la-
yan hücre say›s›n›n, MMP-9 serum konsantrasyonunun artt›¤› ve PBMC’nin viral veya bakteriyel Ag ile stimülasyonu sonras› VLA-4
ve LFA-1 ekspresyonunun yo¤unlaflt›¤› görüldü. Transwell analizde viral stimülasyon s›ras›nda üretilen çözünebilir faktörlerin miye-
lin spesifik T hücre aktivitesinde hafif bir etkisi oldu¤u belirlendi. Oysa ortak kökenli (cognate) miyelin Ag varl›¤›nda PBMC viral sti-
mülasyonu tek bafl›na Ag’e göre 20–30 kat daha düflük maksimum efektör cevab›na neden olmufltu. Yorum: Sistemik enfeksiyonlarla
MS relaps riski, yüksek MRI aktivitesi ve T hücre aktivasyonu aras›nda anlaml› bir ba¤ mevcuttu. Enfeksiyöz ajanlar bunun da öte-
sinde miyelin spesifik T hücrelerinin ortak kökenli antijene karfl› duyarl›l›klar›n› art›rd›.
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Multipl sklerozun (MS) klinik süreci oldukça de¤iflkendir,
ancak hastalar tipik olarak akut alevlenmelerle giden re-
laps sonras› stabilite periyodu (remisyon) gösterirler. Oto-
immünite hastal›¤›n patogenezinde önemli bir rol oynaya-
bilir.1,2 Bu ba¤lamda miyelin antijenlerine (Ag) karfl› du-
yarl› otoreaktif T hücrelerinin aktivasyon ve klonal eks-
pansiyonu miyelin y›k›m›na yol açan SSS inflamasyon ce-
vab›n›n bafllamas› ve idamesinde kritik ad›mlar› teflkil
eder.2 Mikroorganizmalar kendi antijenlerine özgü güçlü
ba¤›fl›kl›k cevab›na yol açarlar, ancak mikrobiyal enfeksi-
yonlar self antijenlere karfl› da cevap bafllatarak inflamatu-
ar cevab› güçlendirirler.4,5 MS’de etiyolojik ajan olarak
suçlanabilecek henüz belli bir mikroorganizma saptana-
mam›fl oldu¤undan epidemiyolojik çevresel gözlemler
üzerine yap›labilecek daha olas› bir aç›klama MS hastala-
r›n›n ba¤›fl›kl›k cevapl›l›¤›nda enfeksiyonlar›n hastal›k ak-
tivitesini ve alevlenmeyi tetikleyebilecek bir proinflamatu-
ar e¤ilim yaratt›¤› fleklinde olabilir. 

Relapsing-remitting MS’i olan 60 hasta ile ileriye dönük
çal›flt›k ve sistemik enfeksiyonlar sonras› MS atak riskleri-

ni de¤erlendirdik. Hastal›k aktivitesi hem semptomatik
atak h›z›yla hem de MRI tetkikinde gadolinyum (Gd) kon-
trast tutan lezyon say›s› ile tahmin edildi. Bununla birlikte,
enfeksiyonun indükledi¤i hastal›k alevlenmesinde mevcut
T hücre cevab› yan›nda belli enfeksiyöz ajanlar›n olas› oto-
reaktif  T hücre aktivasyonu ve klonal ekspansiyonu tetik-
leme mekanizmalar› da araflt›r›ld›. 

Metotlar. Hastalar ve çal›flma tasar›m›. Poser ölçütlerine göre klinik
olarak “relapsing remitting MS” tan›l› (41’i kad›n ve 19’u erkek) 60 hasta
ile ileriye dönük çal›fl›ld›. Ortalama yafl 34.6 ± 10.6 y›l (19–54 yafl), ortala-
ma Geniflletilmifl Yetersizlik Durum Ölçe¤i (EDSS) skoru 3 ± 1.3 (0–4.5)
ve ortalama hastal›k süresi 4.4 ± 2.5 y›ld› (1–10 y›l). Çal›flmaya girifl ön-
cesi son 3 ay hiçbir hasta steroid veya immün süpresan ilaç almam›flt› ve
52 hasta (%87) immünomodülatör tedavi (interferon-β ve glatiramer ase-
tat) almaktayd›. Kohorttan hasta toplama s›ras›nda 2 ay aral›klarla düzen-
li izlenen hastalardan herhangi bir enfeksiyon belirtisi veya nörolojik so-
run hissetmeleri halinde hemen merkezle ba¤lant› kurmalar› istendi ve
hasta 72 saat içinde görüldü. ‹lk olaydan sonra hastalar ilk 2 ay boyunca
2 haftada bir ve ard›ndan 2 ayda bir poliklinikte izlendiler. Herhangi bir
atak veya enfeksiyon flüphesinde 72 saat içinde ek bir görüflme daha
ayarland›. Bu ek görüflmelerin her birinden sonra 2., 4., 6. ve 8. haftalar-
da da kontrol randevular› verildi. Hastalarla yap›lan düzenli ve ek vizite-
lerde hastal›k aktivitesinin fiziksel de¤erlendirmesi ve EDSS puanlamas›
dâhil ayr›nt›l› nörolojik muayene yap›ld›. Ayn› zamanda, hastalardan her-
hangi bir yeni MS veya enfeksiyon belirtisini bir günlü¤e kay›t etmeleri
istendi ve bu günlü¤e her bir nörolojik muayene vizitesinde göz at›ld›.
Çal›flman›n sonunda günlüklere kay›t edilen tüm klinik olaylar›n öneriler
dâhilinde merkeze bildirildi¤inden emin olundu. Kohort toplam 4908
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hasta-hafta ve hasta bafl›na ortalama 20.45 ± 3.5 ay takip edilmifl oldu.
Semptomatik enfeksiyonlar›n yaratt›¤› riskli periyot (RP) her bir bildiri-
len ilk enfeksiyon belirtisinden 2 hafta önce ve 5 hafta sonraya kadar de-
vam eden dönem olarak tan›mland›.6 Bu zaman periyodu s›ras›nda mey-
dana gelen MS ata¤› zamansal olarak enfeksiyonla iliflkilendirildi. 

Enfeksiyon 24 saatten daha uzun süreli nezle, bo¤az a¤r›s›, grip ben-
zeri belirtiler, miyalji, atefl, idrar yolu enfeksiyonu veya ishal olarak ta-
n›mland›. ‹drar yolu enfeksiyonu da atefl, titreme, dizüri, s›k idrar yapma,
suprapubik a¤r› ve patolojik idrar tahlili veya pozitif kültür fleklinde ta-
n›mland›. 

Alevlenme, en az 48 saat süren herhangi bir yeni belirti veya mevcut
belirtilerde nörolojik muayene ile do¤rulanan kötüleflme ve sonras›nda
en az›ndan 30 günlük bir stabilite veya düzelme olarak belirlendi. Atefle
ba¤l› sadece geçici bir nörolojik kötüleflme bir atak olarak kabul edilme-
di. Majör alevlenme fonksiyonel skorda 2 puandan fazla de¤iflime neden
olan veya afla¤›daki dört sistemden (piramidal, beyin sap›, serebellar ve-
ya görsel) en az birinde önceki viziteye göre en az 1 puanl›k ilerlemeye
yol açan kötüleflme olarak tan›mland›. Uzun süreli alevlenme EDSS’de 3
haftan›n üzerinde ve kal›c› alevlenme de 3 ay veya daha uzun süre devam
eden kötüleflme olarak ifade edildi. 

Yirmi hastal›k (14’ü kad›n ve 6’s› erkek) bir alt grupta beyin MRI tet-
kikleri 1.5 T Signa Unit (General Electric, Milwaukee, WI) cihaz›yla, ilk
görüflmede ve ard›ndan 2 ve 12 hafta sonra çekildi. Bu hastalar›n ortala-
ma yafl› 35 ± 10.8 y›l (19–51 yafl), ortalama EDSS skoru 2.8 ± 1 (0–3.5) ve
ortalama hastal›k süresi de 4 ± 2.3 y›ld› (1–9 y›l). Bu nedenle, bu toplu-
lukla 60 hastal›k topluluk aras›nda demografik ve hastal›k karakteristik-
leri aç›s›ndan bir fark olmad›¤› anlafl›lmaktayd›. T2-a¤›rl›kl›, proton dan-
site (PD), fast spin eko (FSE), fluid attenuation inversion recovery (FLA-
IR) ve (0.1 mmol/kg) kontrast öncesi ve sonras› T1-a¤›rl›kl› sekanslar 5
mm aksiyel kesitler halinde al›nd›. Postkontrast görüntüler kontrast en-
jeksiyonundan 15 dak sonra al›nd›. Yeni ve toplam Gd kontrast tutan lez-
yonlar say›ld›. Her ne kadar baz› hastalarda klinik bir enfeksiyona ba¤l›
birden fazla atak geliflse de her olgu bu ataklar›n sadece birinde ard›fl›k
MRI’larla takip edildi. 

RT-PCR, serolojik deneyler veya bakteri kültürü ile enfeksiyona ne-
den olan spesifik mikroorganizman›n belirlendi¤i 35 hastada enfeksiyo-
na ba¤l› alevlenme s›ras›nda meydana gelen immünolojik de¤ifliklikler
araflt›r›ld›. Bu toplulukla 60 hastal›k topluluk aras›nda demografik ve has-
tal›k karakteristikleri aç›s›ndan bir fark yoktu. Belli herhangi bir patoje-
nin belirlenemedi¤i hastalar immünolojik de¤erlendirmeye al›nmad›.
Kontrol olgular, çal›flma hastalar›na oldu¤u kadar RP d›fl› MS hastalar›-
na da yafl ve cinsiyet eflli sa¤l›kl› bireylerden, ifl arkadafl› veya aileden se-
çildi. 

Üst solunum yolu enfeksiyonlar›nda araflt›r›lan ajanlar rinovirüs, ade-
novirüs, parainfluenza virüs, coxackievirüs, respiratory syncytial virüs,
sitomegalovirüs, influenza virüs ve coronavirüs idi. ‹drar örnekleri ilk
baflta Gram boyas› ile boyanarak do¤rudan incelendi ve ard›ndan örne-
¤in uygun besi yerlerine ekilmesi sayesinde nicel bakteri kültürleri ve
antibiyogram yap›ld›. Taranan mikroorganizmalar ise E coli, Proteus mi-
rabilis, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Klebsiella pneumonia
ve Pseudomonas aeruginosa’yd›. Rutin kültürlerde gaita örnekleri Salmo-
nella, Shigella, Campylobacter spp, E coli, E faecalis ve S aureus için taran-
d›. Rotavirüs, adenovirüs, echovirüs ve coxackievirüs için gaita örnekle-
ri ve rektal sürüntüler kullan›ld›. Ek olarak, baz› vakalarda Clostridium
difficile toksini için gaita filtreleri kullan›ld›.  

Ag haz›rlanmas›. Virüsler karfl›l›k gelen hedef hücrelerde 0.1–
0.005’lik “multiplicity of infection” yaratacak flekilde üretildiler. Adenovi-
rüs ve rhinovirüs HeLa hücrelerinde haz›rland›; parainfluenza virüs ve
respiratory syncytial virüs maymun böbrek hücrelerinde haz›rland›; influ-
enza A ve B virüsleri MDCK hücrelerinde üretildi. Kontrol Ag enfekte ol-
mam›fl paralel hücrelerden elde edildi. Tüm hücre dizileri ve viral stoklar
Amerikan Tip Kültür Koleksiyonundan (ATCC; Rockville, MD) elde edil-
di. Viral Ag haz›rlanmas›nda, hedef hücreler tamamen birleflmeden önce
besi yeri uzaklaflt›r›ld›, ard›ndan hücre katman› Hank tampon solusyonu
ile y›kand› ve hücre kültür katman›na 34-36 °C’de spesifik virüs emdirildi.
‹nokülüm 1-2 saat sonunda ayr›ld›, bu s›rada kültürler tekrar Hank tam-
pon solusyonu ile y›kand› ve idame besi yerine kondu. Ard›ndan sitopatik
etki gösteren hücre kültürleri inoküle edildi¤i fliflelerden boflalt›ld› ve en-
fekte hücreler kültür ortam›nda üç kez (-70°C’de) donma ve (37°C’de) çö-
zülme siklusundan geçirilerek parçaland›. Sonras›nda viral Ag elde etmek

üzere santrifüjle ar›t›ld› ve alikotlarda -70°C’de sakland›. Kullan›m öncesi
viral Ag preparatlar›ndaki enfeksiyöz virüsler 30 dakika ultraviyole ›fl›n›na
maruz b›rak›larak inaktive edildi. Virüs inaktivasyonu belli hücre dizileri-
nin kullan›ld›¤› plak deney kitlerinde virüs infektivitesinin gösterilmeme-
siyle do¤ruland›.

Enfeksiyon s›ras›nda bakteriyel antijen maruziyetine karfl› ba¤›fl›kl›k
cevab› E coli, P mirabilis, E faecalis (tümü ATCC, Rockville, MD’den al›n-
m›flt›r) ve P aeruginosa (‹sveç Göteborg Üniversitesi Kültür Koleksiyo-
nu) preparatlar› kullan›larak irdelendi. Bakteriler Lennox L broth veya
kanl› agara ekildi, bir gece boyunca kültürde kald›, PBS’de topland›, y›-
kand› ve ard›ndan 109/ml konsantrasyonda bekletildi. Ard›ndan 15 daki-
ka ultraviyole ›fl›nla öldürüldü; parçalanma uygun büyüme medyumunda
ço¤alma olmamas› ile do¤ruland›, UV’ye maruz b›rak›lm›fl bakteri prepa-
ratlar›  -70°C’de sakland›.           

Her bir olgu için ön deneylerle her bir viral veya bakteriyel antijenin
optimum konsantrasyonu belirlendi ve genifl bir Ag konsantrasyon aral›-
¤›nda stimülasyon sonras› PBMC (Periferik kan mononükleer hüc-
re)’den elde edilen maksimum proliferasyon cevab› olarak tan›mland›.
Kontrol deneylerde enfeksiyon geçirmeyen hastalardan elde edilen
PBMC optimum konsantrasyonda viral ve bakteriyel antijenle uyar›ld› ve
proliferasyonla birlikte IFN-Á salg›s› de¤erlendirildi. Bu hastalar›n hiçbi-
rinde viral ya da bakteriyel antijene cevap olmamas› preparatlarda immü-
nojenik veya mitojenik kontaminanlar›n bulunmad›¤›n› göstermekteydi. 

MBP83-102 ve MOG63-87 peptitleri otomatik peptit örnekleyici ile
üretildi ve safl›klar› yüksek bas›nçl› likit kromatografi analizi ile de¤er-
lendirildi. 

‹mmünolojik de¤erlendirme. Enfeksiyona neden olan spesifik mikro-
organizman›n belirlendi¤i hastalarda ilk vizitede ve ard›ndan 2., 5., 12. ve
24. haftalarda kan örne¤i al›nd›. Periferik kan mononükleer hücreler
(PBMC) optimum konsantrasyonda spesifik bakteriyel veya viral antijen-
le uyar›lan Ficoll-Hypaque yo¤unluk aflamal› santrifüj ile ayr›ld› (Pharma-
cia LKB, Uppsala, ‹sveç) ve sitokin üretimi ile adezyon molekül ekspres-
yonu ölçüldü. Ek olarak, ayn› vizitelerde elde edilen kan örneklerinde
matriks metaloproteinaz konsantrasyonlar›na da bak›ld›. 

Sitokin üretimi. Çal›flma süresince IL-4, IL-10, IL-12, TNF-α ve IFN-γ
salg›layan PBMC’ler piyasada mevcut kitler kullan›larak single-cell reso-
lution enzim ba¤l› immünospot (ELISPOT) yöntemi ile önceden tan›m-
land›¤› yöntemle7 say›ld›. IL-4, IL-10, TNF-α ve IFN-γ tespit kitleri R&D
Systems’den (Minneapolis, MN) ve IL-12 ELISPOT tespit kiti de Diaclo-
ne’dan sat›n al›nd› (Basançon, Fransa). Bu çal›flmada IL-12’yi tespit et-
mek üzere kullan›lan ELISPOT yöntemi IL-12’nin bir biyoaktif formu
olan p70 heterodimere spesifikti. Sitokin salg›layan hücre say›s› 0 Ag var-
l›¤›nda elde edilen spot say›s›n›n uyar›c› Ag varl›¤›nda elde edilen spot
say›s›ndan ç›kar›lmas› ile elde edildi. Veriler 105 mononükleer hücre ba-
fl›na düflen spot say›s› ile ifade edildi. 

Adezyon moleküllerinin say›s›. T hücrelerinden VLA-4 ve LFA-1 eks-
presyonu daha önce tan›mland›¤›8 gibi ak›m sitometre ile de¤erlendiril-
di. K›saca yüzey markerlerinin immünofloresan boyanmas› PBMC’nin
doyurucu miktarda anti-CD3-PE ve FITC ile konjüge edilmifl anti-CD11a
(LFA-1α) veya anti-CD49 (α integrin) monoklonal antikor kombinasyo-
nu ile inkübe edilmesi ile gerçeklefltirildi. ‹zotip eflli fare monoklonal an-
tikorlar negatif kontrol olarak kullan›ld›. Tüm antikorlar Becton Dickin-
son’dan (Immunocytochemistry System, San Jose, CA) al›nd›. T hücrele-
ri CD3+ hücrelerin “forward and side light-scatter” özelli¤i sayesinde ka-
p›land›. Sonuçlar pozitif hücre yüzdesi ve hücre bafl›na belli bir adezyon
molekülü yo¤unlu¤unun bir göstergesi olan ortalama floresan intansite-
si olarak de¤erlendirildi. 

Matriks metaloproteinaz ölçümü. MMP-2 ve MMP-9 piyasada mevcut
ELISA kitleri ile (Biotrak, Arlington Heights, IL) üreticinin önerileri do¤-
rultusunda ölçüldü. Kullan›lan ELISA sistemleri serbest pro-MMP ve
TIMP’ye ba¤l› MMP’yi tespit etmek üzere tasarland›. Tespit s›n›r› MMP-
2 için 0.4 ng/ml ve MMP-9 için de 0.6 ng/ml idi.

Transwell analiz. Hastayla ilk ba¤lant› sonras›ndaki 2 hafta içinde izo-
le edilen 50000 PBMC her bir transwell levhan›n (Costar, Corning, NY)
üst bölmesine yerlefltirildi ve ard›ndan optimum konsantrasyonlarda
bakteriyel, viral veya kontrol Ag ile uyar›ld›. Alt bölmede daha önceden
tan›mland›¤› flekli 9 ile üretilen MBP83-102 ve MOG63-87’ye spesifik 2 � 104

– 5 � 104 T hücre dizisi, APC gibi davranan 103 – 2 � 103 adherent-irra-
diated otolog PBMC varl›¤›nda kültür edildi ve ard›ndan farkl› miktarlar-
da ortak kökenli peptitle uyar›ld›. Alt bölmeye konulmufl hücrelerin pro-
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liferasyonu, sitokin üretimi ve sitotoksisitesi de¤erlendirildi. Proliferas-
yon daha önce tan›mland›¤›9 gibi standart bir 60 dakikal›k 3H-Thymidine
incorporation yöntemi ile belirlendi. Sitokin üretimi intrasitoplazmik bo-
yama ile ve sitotoksisite de standart 51Cr release yöntemi ile ölçüldü. 

Hücre içi sitokin boyanmas›.  Transwell levha alt bölmesinde MBP83-102
ve MOG63-87 spesifik T hücreleri 48–96 saat süre ile farkl› konsantrasyon-
larda ortak kökenli peptitle uyar›ld› ve sitokin üretimi hücre içi boyama
ile ölçüldü. Kültür edilmifl hücreler staining tampon solusyonu ile y›kan-
d› ve Fc reseptörleri %20 normal insan serumu ile bloke edildi. Otuz da-
kika anti-CD3-FITC (Becton-Dickinson) eklendi ve ard›ndan hücreler %4
paraformaldehid ile tespit edildi. Hücreler sonras›nda iki kez y›kand›,
FACS permeabilizasyon solüsyonunda (Becton-Dickinson) bekletildi ve
(0.25-1 μg/106 hücre ile önceden müdahale edilen) sitokine karfl› geliflti-
rilmifl antikorlarla veya izotip kontrollerle optimum konsantrasyonda 30
dakika inkübe edildi. Phycoerythrin ile konjüge intrasitoplazmik sitokin-
lere karfl› gelifltirilmifl afla¤›daki monoklonal antikorlar PharMingen’den
(San Diego, CA) elde edildi: fare anti-insan IgG1 IFN-γ, fare anti-insan
IgG1 TNF-α ve s›çan anti-insan IgG2a IL-10. IL-17’nin boyanmas› için fa-
re anti-insan IgG1 IL-17 (R&D Systems) ile inkübasyon sonras› 15 daki-
ka 1/50 suland›r›lm›fl phycoerythrin ile konjüge keçi anti-fare IgG1 anti-
koru (Caltag Labs, San Fransisco, CA) ile inkübasyon gerçeklefltirildi.
Hücreler ard›ndan iki kez y›kand› ve ak›m sitometre ile analiz edildi. T
hücreleri CD3+ hücrelerde mevcut forward and side light-scatter özelli-
¤i ile kap›land›.  

Sitotoksik araflt›rma. Beflbin PBMC transwell levha üst bölmesinde,
optimum konsantrasyonda bakteriyel, viral veya kontrol Ag varl›¤›nda ve
yoklu¤unda kültür edildi. Transwell levha alt bölmesinde MBP83-102 ve
MOG63-87 spesifik 5 � 104 T hücresi 2 � 103 adherent-irradiated otolog
PBMC varl›¤›nda kültür edildi ve son konsantrasyonu 10 μg/ml olan or-
tak kökenli peptit ile uyar›ld›. K›rksekiz saat sonra miyelin peptit-spesifik
T hücreleri y›kand›, 96 kuyucuklu U tabanl› microtiter levhalar› (Costar)
içine konuldu ve hedef kabul edilen otolog miyelin peptit ile pulse edil-
mifl ve EBV ile dönüfltürülmüfl B hücrelerinin kullan›ld›¤› standart bir 6
saatlik 51Cr release yöntemiyle ölçüldü.10 Hedef hücrelerin puls edilmesi
için 0–200 μg/ml MBP83-102 ve MOG63-87 peptitlik alikotlar kullan›ld›.
Efektör/hedef oran› 1:20 idi. Spontan lizis genelde toplam 51Cr’in %20’si-
nin kat›lmas› ile gerçekleflti. 

‹statistiksel analiz. ARP’ye ba¤l› alevlenme oranlar› χ2 testi ile de¤er-
lendirildi. Bu metot ayn› zamanda alevlenme tipleri ile korelasyonu de-
¤erlendirmek üzere de kullan›ld›. MRI parametreleri aras›ndaki fark› de-
¤erlendirmek üzere Mann-Whitney testi kullan›ld›. Farkl› zaman dilimle-
rinde immünolojik marker farkl›l›klar›n› ve klinik ölçümlerle iliflkilerini
de¤erlendirmek üzere varyans analizi yap›ld›.

Sonuçlar. Enfeksiyon ve alevlenme riski. Elliüç hastada
(%88) toplam 127 enfeksiyon kay›t edildi, ortalama y›lda
1.2 enfeksiyon gerçekleflti. Enfeksiyonlar›n %52’si üst so-
lunum yolunda, %42.5’i idrar yollar›nda ve %5.5’i de gastro-
intestinal traktusta gerçekleflti. 127 enfeksiyondan 73’ün-
de (%57) etken saptand› (bak›n›z www.neurology.org Ne-
urology web sitesinde tablo E-1’e bak›n›z). ‹drar yolu en-
feksiyonu mevcut hastalar›n %89’unda idrar kültürleri po-
zitifti. RT-PCR, serolojik deneyler veya bakteri kültürleri
ile üst solunum yolu enfeksiyonu vakalar›n›n %35’inde ve
gastrointestinal traktus enfeksiyonlar›n›n da %29’unda et-
keni saptamak mümkün oldu. K›rdokuz hastada (%82) top-
lam 124 atak geliflti (ortalama y›lda 1.2 atak). Bu toplumda
tedavisiz periyotta gözlenen atak h›z› y›lda 1.68’di. Yüzyir-
miyedi enfeksiyonun 52’si (%41) alevlenme ile aç›k bir fle-
kilde iliflkiliydi. Bu toplumda 52 enfeksiyon ata¤›n›n
36’s›nda (%69) etkeni göstermek mümkün oldu. Yine idrar
yolu enfeksiyonu olanlarda daha yüksek olas›l›kla etkeni
saptamak mümkün olmuflken, RT-PCR, serolojik deneyler
ve bakteri kültürleri üst solunum yolu enfeksiyonu vakala-
r›n›n %39’unda ve gastrointestinal traktus enfeksiyonu va-

kalar›n›n da %33’ünde baflar›l› oldu. Tablo 1’de görüldü¤ü
gibi, ARP s›ras›nda risksiz periyotla karfl›laflt›r›ld›¤›nda
alevlenme h›z›nda 3 kat bir art›fl gözlendi. Enfeksiyon s›ra-
s›nda daha dar bir zaman penceresi seçildi¤inde (bildiri-
len her bir enfeksiyon belirtisinin sadece 2 hafta önce ve
sonras›) risk 4.1’e ç›kt› (%95 GA 2.79–6.08; p < 0.0001). Ve-
ri, ço¤u ata¤›n (%73) klinik enfeksiyonun ilk 2 haftas›nda
gerçekleflti¤i gözlemi ile uyumludur (resim 1). Aksine, en-
feksiyondan 3 ile 5 hafta sonra alevlenme h›z oran› daha
düflüktü (OR 1.3; %95 GA 0.71–2.39; p = 0.48). Viral ve bak-
teriyel enfeksiyonlar alevlenmeden eflit oranda sorumluy-
du. Bunun yan›nda ARP s›ras›nda gerçekleflen ataklar
ARP harici alevlenmelere göre daha ciddi ve kal›c› defisi-
te neden oldu (tablo 2).

K›rkbir hastada toplam 59 ata¤a (%48) çal›flma süresin-
ce metilprednizolon verildi. MP ile tedavi edilen alevlen-
meler d›flland›ktan sonra gerçeklefltirilen istatistiksel ana-
lizde enfeksiyonla alevlenme ve alevlenme alt tipi aras›n-
daki ba¤ sebat etti. Bu çal›flmada immünomodülatör teda-
vi almayan hasta say›s›n›n (n = 8) azl›¤›, bu tip bir tedavi-
nin bu incelemenin sonuçlar› üzerindeki etkisini göstere-
bilecek istatistiksel analizin yap›lmas›n› engellemektedir.
Yirmi hastada (17’si immünomodülatör ilaç alan), birinci-
si klinik enfeksiyonla iliflkili nörolojik bozukluk ortaya ç›-
kar ç›kmaz, ikincisi 2 hafta ve üçüncüsü de 12 hafta sonra
olmak üzere pefl pefle 3 MRI çekildi. Resim 2’de görüldü-
¤ü gibi MRI çal›flmalar›nda 2. haftada kontrast tutan orta-
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TTaabblloo  11 Risk periyodu s›ras›nda ve haricinde alevlenme h›zlar›

Resim 1. Riskli periyotta hafta bafl›na alevlenme say›s›.

Risk periyodu s›ras›nda
(n=37)†

Risk periyodunun
haricinde (n=60)

Takip süresi
(hasta–hafta)Periyot

Alevlenme
say›s›

Y›ll›k alevlenme
h›z›

889

4,019

52

72

3.05*

0.93

* OR 3.2 (%95 GA 2.26-4.69); p < 0.0001.
† Otuz hasta risk periyodu dâhili ve haricinde alevlenme ile geldi.
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lama lezyon say›s›nda ilk muayenede ve 12. haftadaki sa-
y›ma göre bir art›fl gözlendi (p < 0.001). Benzer flekilde ilk
muayenedeki ortalama kontrast tutan lezyon say›s› da 12.
haftadakinden çok daha yüksekti. MRI lezyonlar› hastalar
aras›nda eflit bir da¤›l›m göstermekteydi. Yine, (12’si im-
münomodülatör ilaç alan) 14 hastada enfeksiyona ba¤l›
gerçekleflen alevlenme s›ras›nda geliflen kontrast tutan
lezyonlar, ARP d›fl› alevlenme s›ras›nda geliflen lezyonlar-
la karfl›laflt›r›ld›. Bu 14 hasta, pefl pefle MRI çekilen 20 has-
tadan seçilen bir alt gruptu. Bu 14 hasta ile MRI çekilen
tüm hasta grubu veya çal›flmaya dâhil edilen 60 hasta ara-
s›nda demografik veya hastal›k özellikleri aç›s›ndan bir
fark yoktu. ‹kinci haftada enfeksiyona ba¤l› alevlenme s›-
ras›nda gözlenen ortalama kontrast tutan lezyon say›s›
ARP d›fl› alevlenmelerde ulafl›lan say›dan daha yüksekti (p
< 0.001; resim 2). Her iki grupta ilk muayene ve 12. hafta
aras›nda lezyon say›s› farkl› de¤ildi. 

MS hastalar›nda sistemik enfeksiyon s›ras›nda T hücre
cevab›. ARP ve ARP d›fl› alevlenme s›ras›nda spesifik viral
veya bakteriyel Ag ile stimülasyon sonras› PBMC taraf›n-
dan sitokin üretimi ve adezyon molekül ekspresyonu za-
mansal süreç analizi gerçeklefltirildi. Farkl› hastalarda ve
farkl› antijenlerle stimülasyon sonras› elde edilen sonuçlar
büyük farkl›l›k göstermekteydi. Resim 3’de temsili bir va-
ka sunulmaktad›r. Yirmiyedi ek enfeksiyon ata¤›nda ben-
zer sonuçlar elde edildi. Resim 3’de gösterildi¤i gibi,
A’dan C’ye ARP alevlenmesi s›ras›nda toplanan örnekler-
de IL-12, TNF-α ve IFN-γ salg›layan hücre say›s› ARP d›fl›
alevlenmelere veya normal kontrollere göre çok daha yük-
sekti ve üretim en yüksek düzeyine enfeksiyondan 2 hafta
sonra ulafl›yordu. Aksine, ayn› zaman periyodu içinde
gruplar aras›nda IL-4 ve IL-10 salg›layan hücre say›s› aç›-
s›ndan bir fark geliflmemiflti. Benzer flekilde, ARP alevlen-
mesi s›ras›nda toplanan örneklerde spesifik mikrobiyal Ag

stimülasyonu sonras› T hücrelerinde LFA-1· ve VLA-4 eks-
presyonunun ayn› zaman periyodunda çal›fl›lan ARP d›fl›
ataklara veya kontrol olgulara göre daha fazla artt›¤› görül-
dü (resim 3, D ve E). Adezyon molekülü eksprese eden
hücre yüzdesi ortalama floresan intansiteler ile benzer
e¤ilim gösterdi. Ancak hasta gruplar› karfl›laflt›r›ld›¤›nda
bu de¤erler istatistiksel anlaml›l›k kazanamad›. ‹lginci, IL-
12, TNF-α ve IFN-γ üretiminde oldu¤u gibi en yüksek
adezyon molekül ekspresyonu da enfeksiyondan 2 hafta
sonra gerçekleflti. Art›, resim 3F’de görüldü¤ü gibi benzer
de¤ifliklikler MMP-9 serum düzeylerinde de gözlendi. Oy-
sa serum MMP-2 konsantrasyonlar› çal›flma boyunca sabit
kalm›flt›. Interferon-‚ alan hastalarla glatiramer asetat teda-
visi alt›ndakiler aras›nda önemli bir fark gözlenmedi.

Viral veya bakteriyel enfeksiyonlar s›ras›nda, miyelin
spesifik T hücrelerinde lokal sitokin üretimi nedeni ile
bystander aktivasyon oldu¤u düflünülmektedir. Bu neden-
le, enfeksiyöz Ag stimülasyonu sonras› PBMC kaynakl› lo-
kal sitokin üretimindeki art›fl›n otoreaktif T hücrelerinin
daha da ileri derecede aktivasyonuna yol aç›p açmad›¤›n›
ve sitokin salg›lanma paternlerini de¤ifltirip de¤ifltirmedi-
¤ini veya sitotoksik kapasitelerini etkileyip etkilemedi¤ini
anlayabilmek için transwell deneyler yap›ld› (resim 4’den
6’ya). MBP ve MOG spesifik T hücre dizileri transwell lev-
ha alt bölmesinde supramaksimal konsantrasyonda ortak
kökenli peptitle uyar›ld›. Enfeksiyondan 2 hafta sonra spe-
sifik enfeksiyöz Ag ile uyar›lm›fl PBMC üst bölmeye kon-
du. Altm›fl günlük deney periyodunun son 12–24 saatinde
3H-timidin miyelin spesifik hücrelere eklendi. Resim
4A’da görüldü¤ü gibi otoreaktif T hücreye spesifik bir sti-
mulus yoklu¤unda PBMC’nin enfeksiyöz ajanlarla stimü-
lasyonu MBP ve MOG spesifik T hücrelerinin ço¤almas›
üzerinde bir etki göstermedi. Çarp›c› bir tezat, PBMC’ler
spesifik bir enfeksiyöz ajanla ve otoreaktif T hücreleri de
ortak kökenli self antijenle ayn› anda uyar›ld›¤›nda prolife-
rasyonda sadece self-ortak kökenli antijenle elde edildi-
¤inden çok daha fazla bir art›fl sa¤land›. Bu sonuçlar oto-
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Resim 2. Klinik enfeksiyonun bafllamas› sonras› pefl pefle çekilen
MRI’larda ortalama Gd kontrast tutan lezyon say›s›. ARP: riskli pe-
riyot.

TTaabblloo  22 Riskli periyod dâhil ve haricinde majör, uzun süreli ve kal›c›
ataklar için alevlenme oranlar›.

Majör ataklar

Riskli periyotta
(889 hasta-hafta)

Riskli periyot haricinde
(4019 hasta-hafta) 

Uzun ataklar 

Riskli periyotta
(889 hasta-hafta)

Riskli periyot haricinde
(4,019 hasta-hafta)

Kal›c› ataklar

Riskli periyotta
(889 hasta-hafta)

Riskli periyot haricinde
(4,019 hasta-hafta)

39

43

30

30

24

14

2.28*

0.55

1.75†

0.39

1.40‡

0.18

Alevlenme
say›s›

Y›ll›k alevlenme
h›z›

* OR 4.1 (%95 GA 2.64–6.36); p < 0.0001.
† OR 4.5 (%95 GA 2.71–7.5); p < 0.0001.
‡ OR 7.7 (%95 GA 3.99–15.04); p < 0.0001.
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reaktif T hücrelerinin proliferasyonu için enfeksiyöz aja-
n›n sa¤lad›¤› nonspesifik stimulusun yan›nda ortak köken-
li Ag ile aktivasyonun da gerekli oldu¤unu düflündürmek-
tedir. Benzer sonuçlar viral, Gram negatif veya Gram pozi-
tif bakteriyel Ag ile de elde edildi (Tablo 3). Ard›ndan TCR
arac›l› T hücre aktivasyonu gücünün enfeksiyöz bir Ag’nin
yapt›¤› nonspesifik uyar›m ile de elde edilip edilemeyece-
¤ini araflt›rd›k. Resim 4B’de görüldü¤ü gibi enfeksiyöz Ag
stimülasyonu varl›¤›nda spesifik T hücre dizilerinde mak-
simum proliferasyon sa¤layan MBP-peptit konsantrasyon-
lar› sadece self-ortak kökenli peptit ile stimülasyon için ge-
rekli konsantrasyondan çok daha düflüktü. 

Ard›ndan, enfeksiyöz Ag stimulus varl›¤› ve yoklu¤unda
belli hücrelerden farkl› sitokinlerin ekspresyonunu analiz
ettik. MBP83-102 ve MOG63-87 T hücre dizilerince TNF-α ve
IFN-γ üretiminin hücre içi boyama ile ölçümü de enfeksiyöz
bir antijen stimulus varl›¤›nda en yüksek yüzdede sitokin
ekspres eden hücre sa¤layan peptit konsantrasyonunun, sa-
dece self-ortak kökenli peptit stimülasyonu için gerekli kon-
santrasyondan anlaml› derecede düflük oldu¤unu gösterdi
ki bu sonuç proliferasyon deneylerinde elde edilenlerin bir
tekrar›yd› (resim 5, A ve B). Oysa, IL-10 sadece maksimum

ortak kökenli peptit stimülasyonu ile güçlü TCR sinyallen-
mesi koflullar›nda üretilmekteydi ve enfeksiyöz Ag stimulu-
sundan etkilenmiyordu (resim 5C). ‹lginç olan, MBP83-102 ve
MOG63-87 spesifik T hücreleri taraf›ndan IL-17 üretimi mik-
robiyal stimulus ile indüklenmekte, ancak ortak kökenli
peptit stimülasyonundan etkilenmemekteydi. Buna karfl›n
IL-17, PMA/ionomisin, PHA ve Con A adl› T hücre mitojen-
lerine cevaben üretiliyordu (resim 5D).

MBP83-102 ve MOG63-87 T hücre dizilerinin neden oldu¤u
NEUROLOGY 67 August (2 of 2 ) 2006656

Resim 3. (A-C) Multipl skleroz (MS) hastalar›nda ve kontrol olgular-
da riskli periyot dahili ve harici alevlenmelerde ELISPOT yöntemi
ile belirlenen 105 PBMC’de IL-12, IFN-γ ve TNF-α salg›layan hüc-
re say›s›n›n uzunlamas›na takibi. (D,E) Multipl skleroz (MS) hasta-
lar›nda ve kontrol olgularda riskli periyot dahili ve harici alevlenme-
lerde hücre bafl›na kay›t edilen ortalama LFA-1α ve VLA-4 floresan
intansitesi zamansal süreç analizi. (F) Multipl skleroz (MS) hastala-
r›nda ve kontrol olgularda riskli periyot dahili ve harici alevlenme-
lerde, tak›p s›ras›nda farkl› zaman dilimlerinde bak›lan serum MMP-
9 konsantrasyonlar›. Resimde bir temsili hasta sunulmaktad›r. De-
neyler üç kez tekrarlanm›fl ve veriler ortalama de¤er ± SEM olarak
ifade edilmifltir.

Resim 4. (A) Viral antijenlerle MBP83-102 bystander stimülasyon ana-
lizi. MBP83-102 spesifik T hücrelerinin mikrobiyal stimulus varl›¤›
ve yoklu¤unda proliferasyonu Materyal ve Metotlarda anlat›ld›¤› gi-
bi transwell deneylerle de¤erlendirildi. “Hücreler” tabiri viral Ag
preparatlar›nda kontrol olarak kullan›lan bir enfekte olmam›fl hücre
lizat›n› temsil etmektedir. Veriler üç farkl› deneyin ortalama de¤eri ±
SEM olarak ifade edilmifltir. Benzer sonuçlar 12 farkl› hastadan el-
de edilen 61 ek T hücre dizisinde de gözlendi. (B) Önceki deneylerle
benzer koflullarda MBP83-102 spesifik T hücrelerinin proliferasyonu
farkl› miktarlarda ortak kökenli peptit kullan›larak de¤erlendirildi.
Veriler üç farkl› deneyin ortalama de¤eri ± SEM olarak ifade edil-
mifltir. Benzer sonuçlar 12 farkl› hastada viral veya (Gram pozitif ve-
ya Gram negatif) bakteriyel antijenle stimülasyon sonras› elde edilen
38 ek T hücre dizisinde de gözlendi.
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sitotoksisitenin enfeksiyöz Ag stimulusundan etkilenip et-
kilenmedi¤ini göstermek üzere de ek deneyler yapt›k. Da-
ha önce proliferasyonda, TNF-α ve IFN-γ üretiminde gös-
terildi¤i gibi, viral veya bakteriyel bir stimulus varl›¤›nda
maksimum sitotoksik cevap üreten peptit konsantrasyo-
nu, sadece ortak kökenli peptit ile stimülasyon için gerek-
li konsantrasyondan çok daha düflüktü (resim 6, A ve B). 

Tart›flma. Çok say›da kan›t MS’in di¤er otoimmün hasta-
l›klar gibi mikrobiyal enfeksiyonlarla tetiklenebilece¤ini

düflündürmektedir.3 Ancak, enfeksiyonlarla MS etiyolojisi
aras›nda do¤rudan bir epidemiyolojik ba¤ kurma çabalar›,
suçlanan enfeksiyöz ajan›n immünopatoloji veya otoimmü-
nite geliflmeden çok daha önce temizlenme olas›l›¤› nede-
ni ile sekteye u¤ram›flt›r. Yine de enfeksiyon geliflimi ile
MS gibi otoimmün hastal›klar›n alevlenme bafllang›c› ara-
s›nda bir iliflki olabilece¤ine dair klinik ve epidemiyolojik
kan›tlar mevcuttur. 3,6,11

Bu çal›flman›n MS insidans›n›n orta düzeyde oldu¤u bir
co¤rafik bölgede yap›ld›¤› ve ço¤u hastan›n (%87) immü-
nomodülatör tedavi ald›¤› gerçe¤ine ra¤men, ARP s›ras›n-
da hala oldukça yüksek MS alevlenme nispi riski (RR=3.2)
gözlenebilmifltir ki bu seviye daha önce verilen aral›¤a
(1.3–3.4)6,12-15 denk gelmektedir. Bu çal›flmada enfeksiyon
epizotlar›yla ba¤lant›l› alevlenmelerin daha ciddi ve kal›c›
nörolojik bozulmaya yol açt›¤› da ortaya konmufltur. Daha
yüksek h›zda ve daha uzun süreli ataklarla birliktedir.16,17

Alevlenme h›z› ve özürlülük derecesi aras›ndaki iliflki, has-
tal›kta çok say›da MS lezyon gelifliminin daha kötü bir kli-
nik sonlan›m› öngörebildi¤i gözlemini18 desteklemektedir.
Bunun da ötesinde, ata¤›n 2–4 hafta içinde geriledi¤i hal-
lerde düzelme flans› en yüksek düzeydedir, atak süresinin
uzamas› ise düzelme potansiyelini düflürmektedir.19

Enfeksiyona ba¤l› alevlenme ile MRI’da BBB y›k›l›m›n›
takiben geliflen inflamatuar aktivite varl›¤› aras›ndaki ilifl-
ki tart›flmal›d›r.13,14 Bulgular›m›z göstermektedir ki enfek-
siyona ba¤l› alevlenmelerde MRI’da ikinci haftada gözle-
nen ortalama kontrast tutan lezyon say›s›nda belirgin art›fl
olmaktad›r. Önceki çal›flmalarda14 MS hastalar›nda enfek-
siyon sonras› MRI aktivite kontrastlanmas›nda art›fl olma-
d›¤› sonucu belki de kendi bafl›na enfeksiyon epizodu sü-
re ve fliddetindeki farkl›l›klara veya alternatif olarak atak
epizodu ile iliflkili enfeksiyöz ajan›n do¤as›na ba¤l› olabilir. 

Bu ileriye dönük tarama çal›flmas›n›n ana eksikli¤i atak
oluflum ve fliddeti ile enfeksiyonla iliflkisi yönünde körle-
me yap›lmam›fl olmas›d›r. Ancak, hastalardan herhangi
bir yeni MS veya enfeksiyon belirtisini bir günlü¤e not et-
meleri istenmifl ve her bir nörolojik de¤erlendirme görüfl-
mesinde bu notlar gözden geçirilmifltir. Gerçi bu bilgi pro-
tokol körlemesinin yerini tutmasa da, sübjektif hasta ce-
vaplar›n›n geçerli¤ini sa¤lam›fl ve çal›flmada yeterli uyum
oldu¤una dair kan›t sunmufltur. 

Enfeksiyöz ajanlar›n otoreaktif T hücrelerini aktiflefltir-
me mekanizmalar› farkl› kategorilere ayr›labilir: viral ve
konak Ag aras›nda çapraz reaktivite olmas›na moleküler
taklit denir.20,21 Alternatif olarak enfeksiyonlar, otoreaktif
T hücrelerinin ço¤u enfeksiyöz patojen için ortak olan inf-
lamasyon alanlar›nda yo¤un sitokine maruz kalmas› veya
lenfosit migrasyon paternlerini modifiye edebilen kemo-
kin üretimi gibi mekanizmalar› indükleyebilir veya aktive
edebilir. Bu tür mekanizmalara “bystander mekanizma”
ad› verilir.22-24 Son olarak, mikrobiyal süperantijenler self
antijenlere spesifik hücre alt toplulu¤u dahil nonspesifik T
hücre stimülasyonuna ve belli V‚ segmentlerinin ekspres-
yonuna yol açabilir.25

Yukar›da sunulan sonuçlar göstermektedir ki mikrobi-
yal enfeksiyonlar her ne kadar bir proinflamatuar sitokin
salg›lanma paterni indüklese de, sitokinlerin ortak köken-
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Resim 5. MBP83-102 spesifik T hücrelerinin enfeksiyöz Ag stimulus var-
l›¤› ve yoklu¤unda TNF-α, IFN-γ ve IL-17 üretimi .Materyal ve Metot-
larda anlat›ld›¤› gibi transwell deneylerde de¤erlendirildi. Veriler üç
farkl› deneyin ortalama de¤eri ± SEM olarak ifade edilmifltir. Benzer
sonuçlar 7 farkl› hastada viral veya (Gram pozitif veya Gram negatif)
bakteriyel antijenle stimülasyon sonras› elde edilen 22 ek T hücre dizi-
sinde de gözlendi.

Resim 6. Enfeksiyöz Ag stimulus varl›¤›nda MBP83-102 ve MOG63-87 T hüc-
re dizilerinin indükledi¤i sitotoksisite. Sitotoksisite deneyleri Materyal ve
Metotlarda anlat›ld›¤› gibi gerçeklefltirildi. Benzer sonuçlar›n al›nd›¤› iki
ba¤›ms›z deneyden biri gösterilmifltir. Benzer sonuçlar 7 farkl› hastada
viral veya (Gram pozitif veya Gram negatif) bakteriyel antijenle stimü-
lasyon sonras› elde edilen 24 ek T hücre dizisinde de gözlendi.
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li antijen olmaks›z›n tek bafl›na T hücre ekspansiyonuna
veya fonksiyonel aktivasyonuna yol açmas› olas› gözük-
memektedir. Bu gözlemler, daha önce yap›lm›fl hayvan
modeli çal›flmalar›nda elde edilen pankreatik ‚ hücrelerin-
den ektopik IL-12, IL-2 veya TNF-α ekspresyonunun spon-
tan olarak anti-self/viral T hücrelerini aktiflefltiremedi¤i
ve antijen spesifik CD8 T hücrelerinin tolerans›n› bozama-
d›¤› sonucunu daha da öteye götürmüfltür. Ancak, otoim-
münite bir kez lenfotropik koryomenenjit virüs (LCMV)
enfeksiyonu ile tetiklendi¤inde, Ag spesifik anti-self/viral
T hücreleri indüklenmekte ve daha ciddi bir insülin ba-
¤›ml› diabetes mellitusa yol açmaktad›r.26-28 Dahas›, coro-
navirüs MS modelinden elde edilen kan›tlar CD4 T hücre
arac›l› demiyelinasyonda SSS içi antijenin tan›nmas› ge-
rekti¤ini düflündürmüfltür çünkü bystander T hücreleri
sadece k›smen aktive olduklar›ndan SSS’e girebilmelerine
ra¤men demiyelinasyona yol açmam›fllard›r.29 ‹lginç olan
verilerimiz enfeksiyöz ajan varl›¤›nda MBP ve MOG pep-
tit spesifik T hücre dizilerinin sadece ortak kökenli peptit
ile baflar›l› bir aktivasyon için gerekli olan peptit konsan-
trasyonundan çok daha düflük peptitle aktifleflebildi¤ini
göstermifltir. Otoreaktif T hücrelerinin bu in vitro hiperak-
tivitesi T hücre reseptörlerinin farkl› bir eflleflmesi, IL-2R·
zincir ekspresyonu ile düzenlenmifl IL-2 cevab›n›n art›fl›
veya farkl› kostimülatör moleküllerin art›fl› sonras› avidite-
sinde genel bir art›fltan kaynaklan›yor olabilir. Bu farkl› hi-
potezler halen araflt›r›lmaktad›r. 

Verilerimiz ataklarla ba¤lant›l› viral ve bakteriyel enfek-
siyonlar aras›nda olmad›¤›n› göstermektedir. Çok say›da
çal›flmada do¤al ve adaptif ba¤›fl›kl›k sisteminin bakteriyel
ve viral yap›lar›n LPS, metillenmemifl CG’den zengin DNA
(CpG) veya çift zincirli RNA gibi belli bileflenleri ile ger-
çekleflen ve spesifik immün cevap indüksiyonuna yol açan
olaylar›n tetiklenmesinde rol oynayabilen aktivasyonu ta-
n›mlanm›flt›r.30 Ancak, önceki çal›flmalarda bizim bulgula-
r›m›z›n aksine MS ataklar›n› tetikleyen enfeksiyon hasta-
l›klar›n›n büyük k›sm›n›n üst solunum yolu veya gastroin-
testinal traktus yerleflimli oldu¤u gösterilmifltir. ‹drar yolu
enfeksiyonlar› ataklarla iliflkilendirilmemifltir.6,12,14 Bu far-
k›n, her bir çal›flmaya dâhil edilen hastalar›n farkl› genetik
zemininden veya artm›fl hastal›k aktivitesi ile iliflkili enfek-
siyöz ajan›n türünden kaynaklanabilece¤i iddia edilebilir.
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TTaabblloo  33 Transwell deneylerde farkl› viral ve bakteriyel antijenlere ba¤l› spesifik T hücre proliferasyonu*

Üst kuyucuk

Alt kuyucuk

Viral Ag (n=30)†
Gram negatif bakteriyel Ag (n = 24)
Gram pozitif bakteriyel Ag (n = 7)

428 ± 85
512 ± 77
482 ± 97

4,520 ± 904
6,018 ± 1,504
5,321 ± 1,330

381 ± 76
429 ± 81
409 ± 73

27,120 ± 6,780
33,099 ± 9,920
21,824 ± 4,012

Medyum

Ortak peptit Ortak peptit

Enfeksiyöz Ag

Medyum

Enfeksiyöz AgMedyum

Medyum

* De¤erler proliferasyon deneylerindeki dakika bafl›na vurufllar› göstermektedir. 
† n = T hücre dizi say›s›.
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