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Geç Bafllang›çl› metakromatik
lökodistrofi

Genotip fenotipi güçlü flekilde etkilemektedir

H. Rauschka, MD*; B. Colsch*; N. Baumann, MD, PhD; R. Wevers, PhD; M. Schmidbauer,
MD; M. Krammer; J-C. Turpin, MD; M. Lefevre; C. Olivier, PhD; S. Tardieu, BS; W. Krivit, MD; H. Moser, MD;

A. Moser; V. Geiselmann, MD; B. Zalc, MD, PhD; T. Cox, MD; U. Reuner, MD; A. Tylki-Szymanska, MD;
F. Aboul-Enein, MD; E. LeGuern, MD, PhD;H. Bernheimer, MD; ve J. Berger, PhD

Özet—Girifl: P426L ve I179S, infantil metakromatik lökodistrofinin (MLD) aksine, belirgin fenotipik heterojenite gösteren, juvenil ve
eriflkin metakromatik lökodistrofideki (geç bafllang›çl› MLD) en s›k iki mutasyondur. Amaç: geç bafllang›çl› MLD’de genotip-fenotip
iliflkisinin araflt›r›lmas›. Metodlar: Yazarlar P426L mutasyonu için homozigot olan 22 hastan›n ve ikinci arilsülfataz A(ASA) mutasyonu-
nun da tayin edilmifl oldu¤u I179S mutasyonu için heterozigot olan 20 hastan›n klinik seyirlerini derlemifllerdir. Sonuçlar: P426L ho-
mozigotu hastalar özellikle spastik paraparezi veya serebellar ataksiye ba¤l›  progresif yürüme bozuklu¤u ile prezente olmaktayd›lar;
mental bozukluk hastal›k bafllang›c›nda yoktu veya anlaml› düzeyde de¤ildi ama hastal›k ilerledikçe belirgin hale gelmekteydi. Aksine,
I179S bileflik heterozigotlar› flizofreni benzeri davran›flsal anomaliler, sosyal disfonksiyon ve mental y›k›m ile prezente olmaktayd›lar,
ancak motor defisitler silikti. I179S heteozigotlar›yla karfl›laflt›r›ld›klar›nda, P426L hastalar›nda azalm›fl periferik sinir ileti h›zlar› ve da-
ha az rezidüel ASA aktivitesi mevcuttu. Tart›flma: Homozigot P426L ve bileflik I179S heterozigotu hastalar› aras›ndaki karakteristik kli-
nik farkl›l›klar geç bafllang›çl› metakromatik lökodistrofide özgün bir genotip-fenotip korelasyonu oluflturmaktad›r.
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Metakromatik lökodistrofi (MLD) klasik olarak lizozomal
bir enzim olan aril sülfataz A (ASA) eksikli¤ine ba¤l› oto-
zomal resesif sülfatid depo hastal›¤›d›r. Normalde ASA
myelin için gerekli bileflikler olan sülfatidlerin (3-O-sülfo-
galaktozilseramidazlar) y›k›m›n› bafllat›r. Azalm›fl ASA ak-
tivitesi MSS ve PSS, safra kesesi, böbrek ve di¤er viseral
organlarda sülfatid birikimine neden olur. Nörolojik semp-
tomlar MSS ve PSS’deki progresif miyelin dejenerasyonu
ve aksonal kayba ba¤l› geliflir.1

Moleküler devir öncesinde bafllang›ç, fliddet ve hastal›k
progresyonuna göre 4 MLD tipi tarif edilmiflti: geç infantil
(4 yafl öncesi bafllang›çl›), erken juvenil (yafl 4-6), geç ju-
venil (yafl 6 ila 16) ve eriflkin MLD (yafl >16).1 genotip-fe-
notip korelasyonu iki fonksiyonel olarak farkl› mutasyon
tipine dayan›larak kurulmufltur: inaktif ASA kodlayan mu-
tasyonlar (0-allelleri) ve rezidüel enzimatik aktiviteli ASA
sentezleyen mutasyonlar (R-alleleri). ‹ki 0-allelinden olu-
flan genotipler fliddetli geç infantil tip MLD oluflturacaklar-
d›r. Bir 0-alleli ve bir R-alleli koinsidans› ço¤unlukla inter-
mediate juvenil tipi olufltururken, iki R-alleli genellikle
MLD’nin ›l›ml› eriflkin tipine neden olur, ancak juvenil ve
eriflkin MLD formlar› henüz bilinmeyen, genetik, epigene-
tik ve çevresel faktörler yan› s›ra spesifik mutasyonlara da-
yal› bir bütünlük oluflturmaktad›rlar.1,2

Bu makale ile ilgili ek materyal Neurology Web sitesinden bulunabilir. Bu
makale için ba¤lant›y› bulmak için www.neurology.org adresine gidiniz ve 12
Eylül say›s› için içindekiler listesini aç›n›z.
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Geç infantil MLD hastalar› 0 mutasyonu tipinden ba-
¤›ms›z olarak çok az fenotipik varyasyon gösterirler. Aksi-
ne, geç bafllang›çl› (geç juvenil ve eriflkin) MLD’de iki geç
bafllang›ç genotipine (0/R ve R/R) ba¤l› olarak belirgin
klinik heterojenite bulunmaktad›r. Bunlarda iki farkl› iki
farkl› klinik prezentasyon gözlenmifltir: progresif motor ve
sensoryal defisiti olan hastalar ve di¤er tarafta mental bo-
zuklu¤u olan hastalar.3-12 Bu farkl›l›klar›n farkl› spesifik
mutasyonlardan kaynaklan›yor olabilece¤i ileri sürülmüfl-
tür.1,7,12 Geç bafllang›çl› MLD’de olas› bir genotip-fenotip
korelasyonunu araflt›rmak için P426L mutasyonu için ho-
mozigot olan 22 hastan›n ve I179S mutasyonu için hetero-
zigot olan 20 hastan›n moleküler ve klinik verilerini çal›fl-
t›k. Bu mutasyonlar geç bafllang›çl› MLD’de en s›k R-tipi
mutasyonlard›r.

Metodlar. Uygun biyokimyasal ve klinik veriler oldu¤unda P426L mu-
tasyonu homozigotlu¤u veya I179S mutasyonu heterozigotlu¤u olan
MLD hastalar›n› çal›flt›k. I179S hastalar›nda ikinci mutasyonda karakte-
rize edilmiflti. Yirmi bir yay›nlanmam›fl ve 21 bildirilmifl3-22 hasta bu kri-
terleri doldurdu ve dahil edildi (22 P426L homozigotu ve 20 I179S bile-
flik heterozigotu) (bak›n›z www.neurology.org Neurology internet site-
sinde tablo E-1 ve E-2). Tüm hastalarda MLD tan›s› lökosit veya fibrob-
lastlarda ASA aktivitesi, idrarda sulfatid at›m› ile biyokimyasal olarak ve-
ya sinir biopsisinin nöropatolojik incelenmesi do¤rulanm›flt›. Geç bafllan-
g›çl› MLD’nin düflük insidans› ve erken klinik fazda tan›nan hastalar›n
azl›¤› nedeniyle prospektif bir yaklafl›m neredeyse imkans›z oldu¤u için
klinik veriler retrospektif olarak edinilmifltir. flimdiye kadar yay›nlanma-
m›fl hastalar›n tüm mevcut klinik kay›tlar› genotipe körlenmifl olmas›
mümkün olmayan tecrübeli bir nörolog taraf›ndan derlenmifltir. Derle-
yen her bir hasta için bireysel bir kronoloji elde etmek için kay›tlarda yer
alan her bir semptom ve belirtiyi  alm›flt›r. Benzer flekilde bildirilmifl olan
olgular›n klinik seyirleri bir derleyici taraf›ndan özetlenmifltir; 10 olguda
yay›nlanmam›fl klinik veriler ilgili yazarlar taraf›ndan verilmifltir.

Biyokimyasal analizler. ASA aktivitesi lökositlerde22,24 veya idrarda25

tayin edildi. ASA aktiviteleri ortalama ASA referans de¤erlerinin yüzdesi
olarak repor edildi.

Genetik analizler. Yeni 21 hastada ve daha önceden yay›nlanm›fl olgu-
larda genomik DNA lökositlerden veya fibroblastlardan standart prose-
dürler ile elde edildi.26 P426L ve I179S mutasyonu tayinleri daha önce-
den tarif edildi¤i flekilde13,27 PCR restriksiyon analizleri ile yap›ld›. 12 ol-
guda, I179S mutasyonu sekanslama ile do¤ruland›.

Komple genotipi tan›mlamak için 9 olguda her bir sekiz ASA eksonu-
nu içeren PCR fragman›n›n her iki strand› sekansland›. Primerler ve la-
boratuar metodlar› tablo E-3 ve apendiks E-1’de verilmifltir.

‹statistiksel analizler. Parametrik olmayan testler (örn., Mann-Whit-
ney) genotipler aras›nda klinik verileri karfl›laflt›rmak için kullan›ld›. ve-
riler ortalama ± SEM olarak verildi; aksi belirtilmedi¤i koflulda <0.05 p
de¤erleri anlaml› olarak kabul edildi.

Sonuçlar. ‹ncelenen 42 hastan›n tam moleküler ve klinik veri-
leri tablo E-1 ve E-2’de verilmifltir. 

Genetik analizler. S›k ASA mutasyonlar› P426L ve I179S için
kendi PCR’a dayal›  analizlerimiz P426L için 13 homozigot olgu ve
179S ASA alleli için heterozigot 8 olgu saptad›. Di¤er olgularda
mutasyonlar literatürde belirtildi¤i flekildeydi. I179S için hetero-
zigot olan 9 olguda ikinci ASA mutasyonunu karakterize etmek
için tüm ASA kodlayan sekans analiz edildi. alt› olguda, 0-tipi mu-
tasyonu olarak bilinen eklenme alan› mutasyonu 459 + 1 G→ A ta-
yin edildi. ‹ki hastada 1,100 pozisyonunda D255 substitusyonuna
neden olan G–C transversiyonu  ve bir hastada  nükleotid
1,067’de missens mutasyon R244C’ye neden olan C→G transver-

siyonu saptand›. Her iki mutasyonda 0-tip mutasyonu olarak ka-
bul edilebilir zira her ikisi de daha önceden geç infantil MLD has-
talar›ndan tarif edilmifltir.28,29

Önceden literatürde bildirilmifl olan ek 12 I179S olgusundan
sekizinin ASA 0-tipe dahil ikinci mutasyonu vard›: beflinde 549 +
1G→A, birinde 1,204 + 1G→A, birinde A212V ve birinde L135P.
Bir hastada I179S D281Y ile iliflkiliydi ki bu daha önce homozi-
got durumda veya I179S haricinde baflka kombinasyonda görül-
memifltir ve bu nedenle 0- veya R- tip mutasyon olarak kategori-
ze edilemez.10 Üç hastada, I179S alleli P426L, iyi bilinen bir R-ti-
pi allel, ile iliflkiliydi.

Hepsi I179S/459 + 1G→A tafl›yan sekiz hasta üç polimorfizm
paylaflmaktayd›: T391S (2161 C→G) ekson yedide, 2213 C→G
intron yedide ve W193C(842 G→T) ekson üçte.  D225H ikinci
mutasyonunu tafl›yan iki hastada da 2213 C→G ve T391S poli-
morfizmleri bulundu.  Ek olarak, polimorfizm 2,213 C→G R244C
tafl›yan bir hastada ve T391S polimorfizmi 459 + 1G→A tafl›yan
bir hastada ikinci mutasyon olarak saptand› (tablo E-1 ve E-2).

Genotip-fenotip korelasyonlar›. Hastal›k bafllang›c›ndaki ve
ilerlemifl hastal›ktaki klinik sendromlar flekil 1 ve 2’de özetlen-
mifltir. Her bir hastan›n fenotip ve genotipi tablo E-1 ve E-2’de
mevcuttur ve iki karakteristik olgu apendiks E-2’de sunulmufl-
tur.

p426l için homozigot hastalar. ‹ki olgu 14 ve 32 yafllar›nda ha-
len asemptomatikti, her ikisinin de semptomatik kardeflleri var-
d›. Bafllang›ç yafl› 20 hastada de¤iflkendi (11 erkek ve 9 kad›n) ve
10-29 aras›nda de¤ifliyordu (ortalama 19.9 ± 1.3 y›l). Bu 14 olgu-
yu eriflkin ve 6 olguyu geç juvenil MLD olarak s›n›fland›r›yor-
du.1 dökümante hastal›k süresi 1-20 y›l aras›nda de¤ifliyordu (or-
talama 6.7 ± 1.2 y›l).

Yirmi hastadan onalt›s› spastik paraparezi veya serebellar
ataksiye ba¤l› progresif yürüme bozuklu¤u ile prezente oldu. Ye-
di olguda, yürüme bozuklu¤una kognitif bozukluk, kiflilik de¤i-
fliklikleri (apati, spontanite kayb›) veya dezorganize davran›fl, iki
olguda optik atrofiye ba¤l› vizüel kay›p ve birinde epilepsi efllik
ediyordu. Hastal›¤›n ileri evrelerinde kognitif y›k›m 18 hastada,

fiekil 1. Metakromatik lökodistrofili P426L homozigotlar ve I179S
heterozigotlarda bafllang›ç semptomlar›. Beyaz sütunlar = P426L
homozigotlar›; siyah sütunlar = I179S bileflik heterozigotlar›; * op-
tik atrofiye ba¤l› azalan görme keskinli¤i, paravertebral a¤r›, epi-
lepsi; ** sosyal inhibisyon kayb›, ilgi kayb›, apati (“frontal lob ti-
pi”).
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belirgin frontal lob-tipi kiflilik de¤ifliklikleri 20 hastadan üçünde
gözlendi. Beyinsap› disfonksiyonu semptomlar› (nonserebellar
dizartri, disfaji, bak›fl felci) üç hastada, ekstrapiramidal semptom-
lar (bradikinezi, atetoik hareketler) ikisinde ve nöbetler üçünde
ortaya ç›kt›.

Sadece dört hastada bafllang›çta yürüme bozuklu¤u yoktu.
‹kisi paravertebral a¤r› ile prezente oldu: birinde progresif optik
atrofi ve birinde bafllang›çta major depresyon olarak tan› konu-
lan apati ve kognitif defisitler vard›. ‹leri hastal›k seyrinde bu
hastalar›n üçünde kognitif bozukluk yan› s›ra progresif spastik
paraparezi ve serebellar ataksi geliflti.

‹ki hastan›n sensoryal defisiti vard›: birinde hemi-hipoestezi
ve birinde hastal›k bafllang›c›ndan 20 y›l sonra ortaya ç›kan muh-
temelen afl›r› alkol kullan›m›na ba¤l› alt ekstremitelerin distalle-
rinde simetrik sensoryal defisit.

Bunun d›fl›nda PSS hasar› semptomlar› veya belirtileri genel
olarak yoktu.

I179s için heterozigot hastalar. Yirmi hastada (11 erkek ve 9
kad›n) bafllang›ç yafl›  8 ila 60 aras›nda de¤ifliyordu (ortalama 26±
3.0 ). Bu istatistiksel olarak P426L homozigotlar›ndaki ortalama
bafllang›ç yafl›ndan farkl› de¤ildi. Onalt› I179s heterozigotu erifl-
kin ve dördü geç juvenil MLD olarak s›n›fland›r›l›yordu.1 ikinci
allelde R-tipi mutasyonu olan 3 hastada ortalama bafllang›ç yafl›
(47 ± 6.3 ) 0-tipi olan 16 hastadan (22.4 ± 2.6 y›l) daha yüksekti (p
< 0.01). dökümante edilmifl hastal›k seyri 1 ile 23 y›l aras›nda de-
¤ifliyordu (ortalama 7.8 ± 5.3 y›l).

Yirmi hastadan ondokuzu izole nöropsikiyatrik semptomlar
ile ve bir hasta nöropsikiyatrik semptomlar ve yürüme bozuklu-
¤u kombinasyonu ile prezente oldu. ‹lk nöropsikiyatrik semp-
tomlar Diagnostic ve Statistical Manual of Mental Disorders’da
flizofreni için tan›mlanan belirgin davran›flsal ve alg›sal bozuk-
luklard›, isimlendirmek gerekirse 3 hastada delüzyonlar ve halu-
sinasyonlar, 12 hastada dezorganize davran›fl ve tümünde sosyal
disfonksiyon. Ek olarak, dokuz hastada frontal lob sendromu
vard›: sosyal inhibisyon kayb›, emosyonel labilite, veya apati.
Hastal›¤›n ileri dönemlerinde 19 hastada kognitif y›k›m vard›, 7
olguda bafllang›çtan 4 ila 14 (ortalama 7 y›l) sonra demansa yol
aç›yordu. Befl hasta nörolojik belirtiler ortaya ç›kana veya hasta-
l›¤›n atipik seyri serebral MR yap›lmas›na yol açana kadar flizof-
reni tan›s› ile psikiyatri kliniklerinde yat›r›lm›fllard›. Bafllang›çta
izole mental semptomlar› olan hastalar›n ço¤unda bafllang›çtan
2-14 y›l sonra (ortalama 7 y›l) nörolojik bozukluklar geliflmiflti:
yedi hastada spastik veya ataktik motor bozukluk, iki hastada
epileptik nöbetler ve üç hastada afazi, agrafi, akalkuli, apraksi ve-
ya agnozi gibi lokalize kortikal bozukluklar vard›. ekstrapirami-
dal semptomlar, beyinsap› bozukluklar›, optik atrofi, aksiyon ve
postüral tremor, veya spesifiye edilemeyen yürüme bozuklu¤u
bir hastada geliflti. Sekiz hastada 23 y›la kadar olan takibe ra¤-
men herhangi bir nörolojik semptom veya belirti geliflmedi. PSS
semptomlar› veya klinik belirtileri genel olarak yoktu. 

Nörogörüntüleme. P426L homozigotlar›ndan 16 olguda BT ve
11 olguda MR incelemeleri sonuçlar› mevcuttu. I179S heterozi-
gotlar›nda, BT ve MR incelemeleri sonuçlar› 11 ve 6 olguda mev-
cuttu. Her iki grup, semptomatikler yan› s›ra asemptomatik olgu-
lar, lökodistrofinin klasik bulgular› olan simetrik periventriküler
ak madde anomalileri ve U-liflerinin relatif korunmas›na efllik
eden kortikal ve subkortikal atrofi  göstermekteydiler. ‹ki P426L
homozigotu hastada beyinsap› MR görüntülerinde uzun trakt de-

jenerasyonu görünmekteydi. Beyinsap› de¤ifliklikleri genel ola-
rak I179S hastalar›nda yoktu ama yedisinde ak madde de¤ifliklik-
leri frontalde belirgindi.

Elektrofizyoloji. Sinir ileti çal›flmalar› 20 semptomatik P426L
homozigotunun ondokuzunda gerçeklefltirildi ve genel olarak
uzam›fl veya fliddetli derecede uzam›fl sinir ileti h›z› bulunmufltu.
Say›sal  veriler 13 hastada mevcuttu. Sinir ileti çal›flmalar› 20
I179S heterozigotundan ondördünde yap›lm›flt›. Say›sal veriler
sekiz hastada mevcuttu. Ek dört hastada ›l›ml› azalm›fl sinir ileti
h›zlar› bulunmufltu. Üst ekstremitelerde ortalama motor sinir ile-
ti h›z› P426L homozigotlar›nda ( 32 ± 1.9 m/s) I179S heterozigot-
lar›ndan (42 ± 3.1 m/s) daha yavaflt› (p < 0.02). alt ekstremiteler-
de farklar daha belirgindi ( 23 ± 0.9 m/s P426L homozigotlar›n-
da ve 37 ± 3.1 m/s I179S heterozigotlar›nda; p < 0.0005)(flekil E-
1). Hastal›k bafllang›c› ve sinir ileti çal›flmalar› aras›ndaki zaman
iki grup aras›nda istatistiksel olarak farkl› de¤ildi. Sinir ileti h›z›
ve inceleme zaman›ndaki hastal›k süresi aras›nda korelasyon
yoktu.

EEG yedi P426L homozigotunda ve dört I179S heterozigotunda
mevcuttu. Her iki grupta da yayg›n yavafllama en s›kt› ama fokal ya-
vafllama yan› s›ra fokal epileptiform elemanlar da ek bulgulard›.

BOS. BOS analizi sonuçlar› 12 P426L homozigotunda ve 8
I179S heterozigotunda mevcuttu. Hücre say›m› genel olarak nor-
maldi, ama her iki gruptada protein düzeyleri hastalar›n yar›s›n-
da ›l›ml› derecede yükselmiflti (aral›k 0.46 ile 0.73 g/L).

ASA aktivitesi. Ortalama Asa aktivitesi kontrol de¤erleri 14
P427L homozigotu ve tümü ikinci allelde 0-tipi mutasyona sahip
12 I179s heterozigotu için mevcuttu. Geri kalan olgularda, ASA
aktivitesi kontrol de¤erlerinin alt›ndayd› (ortalama bilinmiyor).

Her ne kadar belirgin örtüflme varsa da, ortalama lökosit ASA
aktivitesi P426L homozigotlar›nda (5.8 ± 1.0%) bileflik I179s hetero-
zigotlar›na (10.6 ± 1.7%) k›yasla daha düflüktü (p < 0.03). (flekil E-2).

Tart›flma. Bu çal›flmada, tam olarak analiz edilmifl geno-
tipleri ile geç bafllang›çl› MLD hastalar›n› sunuyoruz ve
ASA mutasyonlar› P426L ve I179S ile korelasyonlar› kura-
rak iki fenotip karakterize ediyoruz.

P426L homozigotlar› tipik olarak spastik paraparezi veya
serebellar ataksiye ba¤l› yürüme bozuklu¤u ile bafllarken,
heterozigot I179S mutasyonu olan tüm hastalar uygunsuz
veya dezorganize davran›fl ve sosyal fonksiyon ile prezente
olmaktayd›. ‹zole psikiyatrik prezentasyon ve nispeten
genç bafllang›ç yafl› nedeniyle hastalar flizofreni veya affek-
tif bozukluk gibi yanl›fl tan›lar konulmas› için risk tafl›mak-
tad›rlar.

Erken hastal›kta, I179S için heterozigot olan hastalar›n
klinik sendromlar› özgün ve P426L için homozigot olan
hastalardan farkl›d›r (flekil 1). Ancak ilerlemifl hastal›kta,
iki grup klinik olarak daha az ayr› hale gelmektedir zira
nörolojik ve nöropsikiyatrik bozukluklar›n kombinasyonu
genellikle her iki genotipteki hastalarda da görülmektedir
(flekil 2).

Her ne kadar sinir ileti çal›flmalar› P426L homozigotla-
r›nda I179S heterozigotlar›na k›yasla daha fliddetli de¤i-
fliklikler gösterse de, belirgin örtüflme bu bulgular›n kli-
nik kullan›fll›l›¤›n› s›n›rlamaktad›r.
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Nörogörüntüleme da iki grubu ay›rt etmemektedir, an-
cak frontal a¤›rl›kl› tutulumun I179S heterozigotlar›n›n
belli bir bölümünde görülürken P426L homozigotlar›nda
görülmemesi ilgi çekicidir. MLD’deki psikozun prefrontal
temporolimbik ba¤lant›lar›n fonksiyonel bozuklu¤uyla
iliflkili oldu¤u düflünülerek psikokognitif MLD’si olan has-
talarda prefrontal ak maddenin primer olarak tutuldu¤u
ileri sürülmüfltür.30 Alternatif olarak psikiyatrik prezentas-
yon kortikal disfonksiyona ba¤l› olabilir, çünkü geç infan-
til MLD’deki de¤ifliklikler ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda, bask›n
olarak mental bozuklu¤u olan hastalarda kortikal gri mad-
dede artm›fl sulfatid birikimi bulunmufltur.31

P426L homozigotlar›nda iki identik mutant ASA allelinin
varl›¤›na ra¤men hala klinik ekspresyonda belirgin hetero-
jenite vard›r. Bu genetik altyap›n›n veya bilinmeyen çevre-
sel faktörlerin etkilerini göstermektedir. Aksine, farkl› he-
terojenik ASA alleleri olan, I179S heterozigotlar›,  belirgin
flekilde sabit bir fenotip göstermektedir. I179S alleli özel-
likle 0-tip allelleri ile iliflkiliydi ki bunlar homozigot halde
geç infantil MLD yapmaktad›rlar. E¤er I179S mutasyonu
bir R-alleli ile beraber ise bu, bir 0-alleliyle beraberli¤e gö-
re anlaml› derecede daha geç hastal›k bafllang›c›na neden
olmaktayd›, ama bunun haricinde fenotip temel olarak ay-
n›yd›. Bu nedenle ve flimdiye kadar I179S için homozigot
olan MLD hastas› saptanmad›¤› için, bu enzim varyant›n›n
yüksek rezidüel ASA aktivitesi olmas› beklenebilir. Ortala-
ma lökosit aktivitesi bizim I179S heterozigotlar›nda P426L
homozigotlar›na göre anlaml› derecede daha yüksekti ama
aral›k neredeyse tam bir örtüflme ile oldukça geniflti. Löko-

sit ASA aktivitesinin nöron ve gliadaki ASA aktivitesi ile ko-
relasyonu bilinmedi¤inden, lökosit ASA aktiviteleri hasta-
n›n klinik seyri hakk›nda ç›kar›mda bulunmaya izin verme-
mektedir.32
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