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Geçirilmifl
poliomiyelit öyküsü

olan hastalarda 
ALS tan›s› koymada

güçlükler

Mohammad Salajegheh, MD; Wilson W. Bryan, MD ve Marinos C. Dalakas, MD

Rezidüel motor defisiti olan postpolio hastalar› genellikle
15 veya daha uzun süre stabil seyrettikten sonra güçsüz-
lük, atrofi, fasikülasyonlar ve fatig gibi yeni alt motor nö-
ron bulgular› yaflarlar ve bunlar topluca postpolio sendro-
mu (PPS) olarak adland›r›l›r.1-6 ALS; postpolio sendromu
grubunda, her ne kadar daha s›k gözlenmese de,7,8 spora-
dik olarak meydana gelebilir. Böyle dört hasta tarif ede-
cek ve klinik ve patofizyolojik farkl›l›klar› vurgulayaca¤›z.

Olgu bildirimleri. PPS olas›l›¤› ile 1989-2005 y›llar› aras›nda NIH’e
baflvuran 138 hasta aras›nda ALS geliflen dört hasta saptad›k.

Hasta 1. K›rkalt› yafl›nda bir erkek hasta 2 yafl›nda bacaklarda ve
“iron lung” cihaz› kullan›m›n› gerektirecek düzeyde solunum kaslar›nda
güçsüzlü¤e neden olan poliomiyelit geçirmiflti. Kademeli olarak iyileflti
ve sadece bacakta ›l›ml› güçsüzlük ve atrofi sekel olarak kald›. K›rkdört
yafl›nda sol üst ekstremitede yeni bir güçsüzlük belirdi ki bu bir kaç ay
içinde her dört ekstremiteye yay›ld› ve yayg›n güçsüzlük, atrofi ve fasi-
külasyonlara yol açt›. Tendon refleksleri sa¤ bacak haricinde tüm ekstre-
mitelerde canl›yd›; ve sa¤a ekstensör plantar yan›t görülmekteydi. Krea-
tin kinaz 1663 U/L (normal ≤250) düzeyindeydi. Güçsüzlük tedricen bul-
ber ve respiratuar kaslar›n› da etkiledi ve 52 yafl›nda trakeostomiye ge-
reksinim gördü.

Hasta 2. Yetmiflbir yafl›nda erkek hasta, 21 yafl›nda kuadriparezi ile
sonuçlanan polio geçirmiflti. Tedricen iyileflti ve baston ve yüksek taban-
l› ayakkab› ile yürüyebildi. Elli y›l sonra, her dört ekstremitede atrofi ve
fasikülasyonlar›n efllik etti¤i progresif güçsüzlük fark etti. Tendon ref-
leksleri üç ekstremitede canl›yd› ve kollarda spastisite geliflmiflti; daha
önceden atrofik olan bacaklar› flask kalm›flt›. Hastal›¤› ilerlemeye devam
etti ve 5 ay sonra öldü.

Hasta 3. K›rkdokuz yafl›nda kad›n hasta, 4 yafl›nda tüm ekstremitele-
rin a¤›r tutulumunun oldu¤u polio geçirmiflti. Paraplejik ve her iki kolun-
da atrofik güçsüzlük ile kalm›flt›; elektrikli sandalye kullanarak ba¤›ms›z

olarak yaflamaktayd›. Otuzdokuz yafl›nda, fatig, her iki kolda yeni güç-
süzlük ve yutma ve pulmoner fonksiyonlarda kötüleflme fark etti, bacak-
lardaki güçsüzlük di¤er tüm kas gruplar›na göre daha h›zl› ilerliyordu.
Bafllang›çta üst ekstremitelerde var olan tendon refleksleri al›namaz ha-
le geldi. Respiratuar yetersizlik nedeniyle kaybedildi. 

Hasta 4. Elliüç yafl›nda erkek hasta, 7 ayl›k iken kendisini atrofik ve
güçsüz sol bacak ile b›rakan paralitik polio geçirmiflti. Ellerde progresif
atrofi ve güçsüzlük ile baflvurdu ve bu güçsüzlük izleyen 3 y›l içinde tüm
ekstremitelere ve bulber kaslara yay›ld›. Tendon refleksleri tüm ekstre-
mitelerde canl›yd›, ancak atrofik bacakta al›nam›yordu. Ayr›ca davran›fl
de¤ifliklikleri ve demans geliflti (demans için aile öyküsü vard›). Beyin
MR incelemesi yayg›n temporal atrofi gösterdi. Respiratuar yetersizlik
nedeniyle öldü.

EMG, tüm hastalarda uygunlanm›flt› ve normal sinir iletisi ve bol fasi-
külasyon, fibrilasyon potansiyelleri ve pozitif keskin dalgalar›n efllik etti-
¤i yayg›n denervasyon göstermekteydi. Motor ünitelerin boyu büyümüfl-
tü ve süresi uzam›flt›. ‹nterferans paterni azalm›flt›. Hasta 1, 2 ve 4’de ye-
ni tutulan kaslardan yap›lan biopsiler tip I ve II lif tiplerinde gruplaflma,
yayg›n angüler lifler ve gruplarda birkaç atrofik lif gösterdi.

Tart›flma. Ortalama yafl› 54 (aral›k 44-71) olan, akut poli-
omiyelitten ortalama 47 (aral›k 42-52) y›ll›k bir intervalden
sonra ALS geliflen 4 hasta tarif ediyoruz. Hastalar›n hepsi-
nin semptom bafllang›c›ndan ortalama 3.9 (aral›k 0.4-8) y›l
sonra ölüm veya entübasyona yol açan h›zl› ilerleyen has-
tal›¤› vard›.

PPS’in motor nöronlar›n disfonksiyonuna ba¤l› meyda-
na gelen tek tek sinir terminallerinin yavafl kötüleflmesi ol-
du¤u düflünülmektedir. Sonuç olarak, yeni güçsüzlük fo-
kal olarak bafllar, di¤er kaslar› etkilemesi y›llar al›r, yavafl
ilerler, uzun stabilite periyodlar›na sahiptir ve nadiren ya-
flam› tehdit eder (tablo 1).3,4,5 Aksine, ALS’deli güçsüzlük
bu seride de belirtildi¤i gibi, fokal bafllayabilir, ama h›zla
yay›l›r ve jeneralize hale gelir, ortalama 3 y›ll›k bir süre
içinde ölüme neden olur.7,8 PPS’de yeni kas güçsüzlü¤ü
arefleksi (çok nadiren hiperrefleksi), flassidite ve nadir fa-
sikülasyonlar ve ALS’de klasik olarak görülen UMN bul-
gular›n›n yoklu¤u ile karakterizedir. Aksine, post-polio-
ALS hastalar›nda spastisite ve hiperrefleksi yeni tutulan
kaslarda belirgindi, ama atrofik kaslarda de¤ildi.

Elektrofizyolojik olarak, ALS ve PPS kalitatiften çok
kantitatif olarak ayr›l›r (tablo). Her ne kadar her ikisinde
de, klinik olarak “stabil” hastalarda bile artm›fl jitter, blok
ve yayg›n denervasyon görülebilse de,5,9 bu anomaliler

Özet—Postpolio sendromu (PPS) olan dört hastada ALS geliflti. Güçsüzlük ve atro-
fi daha önceden tutulmam›fl olan ekstremitelerde bafllad›, ancak PPS’nin aksine tüm
kaslara yay›ld› ve 0.4-8 (ortalama 3.9) y›l içinde ölüme yol açt›. Atrofik ekstremiteler-
de üst motor nöron bulgular› yoktu. Yeni etkilenen kaslarda bol spontan aktivite ve
grup atrofisi belirgindi. ALS postpolio populasyonda nadiren PPS geliflmesinden çok
de novo olarak bafllayabilir.
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ALS’de daha belirgindir. Genifllemifl istemli motor ünite
potansiyelleri her iki durumda da görülür, ancak ALS’de
amplitüd nadiren 6-8 mV’u geçer, PPS’de ise amplitüd dev
oranlara ulafl›r (15-25 mV kadar büyük).9-10 Benzer flekil-
de, lif gruplaflmas› hem ALS hem de PPS’de semptomatik
ve asemptomatik kaslarda görülür, ancak PPS’de grupla-
r›n boyutlar› son derece büyüktür, 170 kas lifi kadar bar›n-
d›rabilir, ALS’de ise gruplar 25’den az kas lifi içerir (tab-
lo).10 Küçük angüle lifler de her iki durumda da s›kt›r, ama
gruplarda atrofik lifler (grup atrofisi) sadece ALS’de ve
PPS hastalar›nda nadiren yeni etkilenen kaslarda görülür.
Tüm bu vurgulanan de¤ifliklikler bu durumlarda sürege-
len farkl› patofizyolojiyi yans›tmaktad›r. ALS’de, motor nö-
ronlar›n yaflam süresi k›sad›r ve büyük motor üniteleri et-
kin flekilde reinnerve edemezler, ki bu grup atrofisi ve
›l›ml› boyuttaki motor ünitelere yol açar. Aksine PPS’de,
uzun süre devam eden  reinnervasyona ba¤l› olarak dev
motor  üniteler vard›r. Çal›flt›¤›m›z postpolio ALS hastala-
r›nda, motor ünite boyutu artm›flt›, ancak kastan kasa de-
¤iflmekteydi, ki bu daha önceden genifllemifl olan motor
ünitelerin h›zl› aksonal kayba ba¤l› olarak fragmentasyo-
nunu yans›tmaktad›r.

Mevcut olgular ALS’nin post-polio sendromunda nadi-
ren PPS’nin bir ilerlemesi olarak de¤il de novo olarak bafl-
layabilece¤ini göstermektedir. Geçirilmifl paralitik poliosu
olan hastalarda yavafl bafllang›çl› yeni güçsüzlük hasta
PPS kriterlerini dolduruyorsa s›kl›kla PPS’ye ba¤l›d›r.3-6

ALS olas›l›¤›ndan akut polionun klinik olarak tutmad›¤›

kaslarda yeni bafllayan, h›zl› ilerleyen progresif güçsüzlük
ve buna efllik eden atrofi, spastisite ve hiperrefleksi varsa
flüphelenilmelidir. ALS ve PPS’yi ay›rt etmek için spesifik
diagnostik belirteçler olmad›¤› için, güç olgularda kantita-
tif elektrofizyolojik çal›flmalar ve daha önceden tutulma-
m›fl ekstremitelerden kas biopsisi tan›ya yard›mc› olabilir.
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Tablo ALS ve polionun prezentasyonundaki farklar›n özeti (Dalakas’dan uyarlanm›flt›r10)

Güçsüzlük bafllang›c› ve
yay›l›m›

Daha önceden etkilenmemifl olanlar da dahil, herhangi
bir kas grubundan bafllayabilir; hiperrefleksi daha
önceden etkilenmemifl olan ekstremitelerde olabilir.

S›kl›kla daha önceden tutulmufl kaslardan bafllar; fokal
veya multifokal; üst motor nöron bulgular› görül-
mez* (tendon refleksleri nadiren artm›fl olabilir)

Y›llar içinde fark edilen de¤ifliklikler ve uzun plato dö-
nemleri ile beraber çok yavafl ilerler; fokal veya mul-
tifokal seyredebilir.

Rezidüel bulber veya respiratuar kas tutulumu olan
hastalarda belirgin; son derece yavafl progresif (y›l-
lar içinde)

Miyalji (kaba a¤r›); fatig; nadir kramplar ve fasikülas-
yonlar

Nadiren fatal

Artm›fl ama yayg›n olmayan spontan kas aktivitesi†
(görmek için beklemek gerekir); çok büyük ampli-
tüdlü MUPler (25 mV kadar yüksek); SFEMG’de
artm›fl lif dansitesi; nörojenik jitter yoklu¤u‡

Angüle lifler; büyük tip gruplaflma(170 kadar kas lifi);
nadir grup atrofisi

Aylar içinde fark edilebilen yeni de¤ifliklikler ile
beraber h›zl› progresif; zaaf ve atrofi jeneralize olur

Geliflimi ve progresyonu daima h›zl›d›r ve ölüme neden olur

S›k kramplar ve fasikülasyonlar

De¤iflmeksizin ölümcül

Yayg›n spontan aktivite†; artm›fl MUP amplitüdü
(<10 mV); SFEMG’de nörojenik jitter

Angüle lifler; küçük  tip gruplaflma (25 kadar lif); grup
atrofisi

Progresyon

Bulber ve respiratuar
kas tutulumu

Kas biopsisi

Di¤er klinik bulgular

Sonuçlan›m

EMG

Semptomlar Prior geçirmifl ALS’li hastalar Postpolio Sendromu

* Spastisite, hiperrefleksi ve patolojik refleksler ile karakterize üst motor nöron bulgular›
† EMG’de fibrilasyon, pozitif keskin dalgalar ve fasikülasyonlar ile karakterize spontan aktivite
‡ EMG ve biopsi bulgular› postpolio sendromu için diagnostik de¤ildir ve asemptomatik postpolio kaslarda bile görülebilir.

MUP =  motor ünite potansiyeli, SFEMG= tekli fiber EMG
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