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Miyastenia gravis
hastalar›nda MSS

demiyelinizan
hastal›¤› varl›¤›

Marc Gotkine, MBSS; Yakov Felling, MD ve Oded Abramsky, MD, PhD

Miyastenia Gravis (MG) için  hastal›k-modifiye edici teda-
vi opsiyonlar› aras›nda timektomi ve immunsupresanlar
yer almaktad›r. Akut dissemine ensefalomiyelit (ADEM)
ve multipl skleroz (MS) net etyolojinin bilinmedi¤i MSS
demiyelinizan hastal›klar›d›r (MSSDH).1 ADEM’in ayr› bir
hastal›k m› oldu¤u yoksa MS spektrumunun bir parças› m›
oldu¤u bilinmemektedir ve bu hastal›klar›n tan›m› halen
sendromiktir. Her iki durumda da, immunjenik bir ajana
çevresel maruziyet olarak veya olmadan immun-arac›l›kl›
patogenez rol oynamaktad›r. Akut miyelit (AM) MSS spe-
sifik MSSDH spektrumunun bir parças›n› oluflturabilen ve-
ya sistemik lupus eritomatozus (SLE) gibi sistemik bir has-
tal›¤›n manifestasyonu olabilen nöroinflamatuar bir hasta-
l›kt›r.1

Her ne kadar MG ve MS tesadüfi iliflki ile beklenenden
daha yüksek oranlarda görülse de2 ve olgu bildirimleri AM
ve MG iliflkisini tan›mlasa da3,4 MG ve MSSDH iliflkisiyle il-
gili bilgiler eksiktir. Biz özellikle MSSDH varl›¤›n› araflt›ra-
rak tüm MG hastalar›n›n verilerini de¤erlendirdik.

Metodlar. 1982 ve 2004 tarihleri ars›nda do¤rulanm›fl MG tan›s› ile ya-
t›r›lm›fl hastalar›n kay›tlar›n› inceledik. MG sensoryal bulgular›n yoklu-
¤unda dalgalanan kas güçsüzlü¤ü ile flunlardan iki veya daha fazlas› ile
konuldu: serum asetil kolin reseptör (AChR) antikorlar› saptanmas›, po-
zitif elektrofizyoloji, asetilkolinesteraz inhibitörlerine yan›t. Tüm hastala-
r›n klinik, laboratuar, görüntüleme ve patolojik verileri de¤erlendirildi ve
MSSDH araflt›r›ld›.

Sonuçlar. MSSDH MG tan›s› ile yat›r›lan 214 hastadan beflin-
de mevcuttu ( www.neurology.org adresindeki Neurology inter-
net sitesindeki tablo E-1).

Hasta 1’e ciddi okülobulber, ekstremite ve bir kaç sefer entü-
basyon gerektiren respiratuar kas tutulumu ile 10 yafl›nda MG
tan›s› alm›flt›. Edrofonyum testi pozitifti ve yüksek serum AChR
antikoru titreleri saptanm›flt›. Pridostigmin, steroidler ve azatiop-
rin ile tedavi edilmiflti ve 12 yafl›nda timektomiyi takiben 13 ya-
fl›nda tam düzelme görülmüfltü ve tüm ilaçlar› kesilmiflti.26 Yafl›-
na kadar asemptomatikti ki bu yaflta tüm 4 ekstremitede pares-
teziler, jeneralize hiperrefleksi ve bilateral Babinski bulgusu ile
prezente oldu. Efllik eden güçsüzlük veya sfinkter bozuklu¤u
yoktu. MRG C4-C6 aras›nda T2 hiperintens sinyal gösterdi. BOS
analizleri normaldi ve antinükleer antikorlar (ANAs) mevcuttu
(3+/4). IV metilprednizolon ile tedavi edildi ve tam düzelme gö-
rüldü.  Beyin MR incelemesi normaldi. Klinik bulgular› steroid
tedavisi sonras›nda tam olarak düzeldi. ‹ki y›l sonra 24 saat için-
de üriner retansiyon ile beraber paraplejiye progrese olan h›zla
ilerleyen alt ekstremite güçsüzlü¤ü oldu. Klonus, bilateral Ba-
binski bulgusu ve T6’da seviye veren duyu kusuru oldu. BOS
analizleri artm›fl protein (231 mg/L) gösterdi ve mikst pleosito-
zu vard›. Spinal MRG intramedüller ödem ile beraber C2-T10
aras›nda uzan›m gösteren artm›fl T2 sinyali gösterdi ki bu ciddi
longitudinal miyeliti iflaret etmekteydi (flekil 1). Yüksek doz ste-
roid tedavisi ve plazmaferez uyguland› ama 1 y›l sonras›nda te-
kerlekli sandalyeye ba¤›ml›yd›. SLE düflündüren baflka bulgusu
yoktu ve öncesinde infeksiyon yoktu.

Hasta 2’ye 71 yafl›nda okülobulber bulgular, pozitif edrofon-
yum testi ve serum AChR antikorlar›na dayan›larak MG tan›s› ko-
nulmufltu. Pridostigmin, oral steroidler ve azatioprin ile tedavi
sonras›nda 1 y›l içinde tüm semptomlar› geriledi. Yetmiflüç yafl›n-
da, 4 gün içinde ilerleyen konuflma güçlü¤ü ve sol taraf güçsüzlü-
¤ü  ile prezente oldu. Muayenede global afazi, sol hemiparezi ve
bilateral Babinski bulgusu vard›. Kötüleflme takip eden hafta için-
de stupora kadar ilerledi. Beyin MR incelemesi bilateral gri ve ak
maddeyi tutan hemorajik komponenti ve kontrast tutulumu olan
T2’de hiperintens lezyonlar gösterdiler (flekil 2A). Beyin biopsisi
numunesinde ADEM ile uyumlu demiyelinizasyon alanlar›, he-
moraji ve perivasküler inflamasyon görüldü (flekil 2, B ve C). Has-
ta h›zla kötüleflti ve öldü. Aile postmortem incelemeyi reddetti.

Hasta 3’e 23 yafl›nda tipik oküler, bulber ve ekstremite güç-
süzlü¤ü ve pozitif serum AChR antikorlar› ve elektrofizyoloji ile
MG tan›s› konulmufltu. Timektomi ve pridostigmin, steroidler ve
azatioprin ile tedavi sonras›nda 1 y›l içinde miyastenik semptom-
lar›nda tam düzelme meydana gelmiflti. K›rkbir yafl›nda hastan›n
ense a¤r›s›, üst ve alt ekstremite güçsüzlü¤ü ve üriner yetifltire-
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memesi oldu. Muayenede jeneralize hiperrefleksi, bilateral Ba-
binski bulgusunun efllik etti¤i ›l›ml› kuadriparezi ve servikal böl-
gede seviye veren duyu kusuru saptand›. Steroid tedavisini kli-
nik düzelme izledi. Bir y›l sonras›nda hasta akut servikal miyelo-
pati klinik bulgular› ile yine hospitalize edildi ki bunlar steroid te-
davisi sonras›nda geriledi.

Hasta 4, 24 yafl›nda 1935 y›l›nda dalgalanan diplopi ve ekstre-
mite güçsüzlü¤ü ile prezente oldu. K›rkalt› yafl›nda pridostigmin
almaya bafllad› ve semptomatik fayda gördü. Altm›flalt› yafl›nda
hasta diplopide kötüleflme yaflad› ve serumda AChR antikorlar›-
n›n saptanmas› soras›nda oral steroid tedavisi tam klinik düzel-

fiekil 1. Hasta 1’de akut longitudinal myelitin görüntülemesi. Spinal
sagittal T2 a¤›rl›kl› MR incelemesi C2-T7 aras›nda kord geniflleme-
si ile beraber yüksek sinyal de¤iflikli¤i göstermekte. fiekil 2. Hasta 2’de akut demiyelinizan ensefalomiyelitin görüntüle-

me ve patolojik özellikleri. (A). FLAIR Transvers beyin MR incele-
mesi (sol) gadolinium injeksiyonu sonras› T1-a¤›rl›kl› MR incele-
mesinde kontrast tutulumu gösteren ak ve gri maddeyi etkileyen  bi-
lateral kortikal ve subkortikal yüksek sinyal de¤iflikli¤i alanlar›
(sa¤). (B) subkortikal ak madde myelin için boyanm›fl. Yo¤un mavi
boyanan (iyi miyelinli) alandan az boyanan (demiyelinize) alana
geçifl görülmekte (asteriks). Luxol fast blue-periyodik asid-Schiff
boyas›, son magnifikasyon �100. (C) Perivasküler mononükleer in-
filtrat subkortikal ak maddede görünmekte. Hematoksilen ve eozin
boyas›, son magnifikasyon �400.
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me sa¤lad› ve sonras›nda steroidler kesildi. Seksen yafl›nda has-
ta akut yürümede instabilite nedeniyle incelendi. Muayenede si-
metrik paraparezi, alt ekstremitede refleks kayb›, yan›ts›z taban
derisi ve alt ekstremitede ciddi vibrasyon ve propioseptif kay›p
ile beraber  yüksek torasik düzeyde seviye veren duyu kusuru ve
belirgin duysal ataksi saptand›. Sistemik ve metabolik inceleme-
ler (sifiliz ve B12 düzeyi dahil) normaldi. Spinal MRG semptom-
lar› aç›klamada yetersiz kalan ›l›ml› dejeneratif de¤ifliklikler gös-
terdi, spinal kord lezyonu görülmedi. BOS’da oligoklonal band-
lar pozitifti ve vizüel uyand›r›lm›fl potansiyeller solda uzam›flt›.

Hasta 5’e 14 yafl›nda  serum AChR antikorlar› ile beraber okü-
lobulber MG tan›s› konuldu. Timektomi ve steroid tedavisini far-
makolojik remisyon izledi. Yirmiüç yafl›nda akut bilateral güç-
süzlük ve üriner retansiyon ile beraber akut miyelit klinik ve gö-
rüntüleme bulgular› oldu ve bunlar yüksek doz steroid tedavisi
sonras›nda geriledi.

Tart›flma. ADEM ve AM’nin ayr› nozolojik antiteler mi
yoksa MS spektrumunun bir parças› olarak m› düflünül-
mesi gerekti¤iyle iliflkili tart›flmalar devam etmektedir.5

Her ne kadar bu hastal›klar›n net insidans› bilinmese
de MS’e k›yasla daha nadirdirler.5 Daha önceki bir çal›flma
MG hastalar›nda beklenenden daha yüksek bir MS insi-
dans› göstermifltir.2 fiafl›rt›c› bir flekilde, verilerimiz daha
nadir MSSDH paternlerinin (MS d›fl›ndaki paternlerin)
MG hastlar›nda daha s›k var oldu¤unu göstermektedir.
‹kiyüzondört hastadan beflinin (%2.3) MSSDH oldu¤unu
bulduk, ancak sadece hasta 3 ve 4’ün mekanda ve zaman-
da disseminasyonu vard›. Bu bir yana, hiçbirinin tipik
MS’i yoktu ve bu anlamda “daha iyi aç›klama” bulunma-
mas›  maddesi önemlidir.6

Her ne kadar hasta 2’deki ADEM tesadüfi bir iliflki ola-
bilse de ve hasta 4’üm miyelopatisi için ay›r›c› tan› tart›l›-
flabilirse de, Hasta 1, 3 ve 5’in bulgular› nispeten homojen-
di, hepsi timektomiden geçmiflti, belirgin yüksek ANA de-
¤erleri vard› ve miyelit veya rekürran miyelit ile baflvur-
mufllard›. Her ne kadar ANA MG’de var olabilirse7 de, MG
remisyonu s›ras›nda saptanmalar› aktif MSS hastal›¤› ile
bir iliflkiyi akla getirmektedir. Bu hastalardaki ANA bulgu-
su SLE’nin früst bir formunu yans›t›yor olabileceklerini
akla getirmektedir. Hasta 1’deki longitudinal kord tutulu-
mu SLE-iliflkili AM için karakteristiktir.8 Timektomi son-

ras› AM’si olan iki MG hastas› bildirilmifltir ve ikisinin de
ANA’s› pozitiftir.3,4 Asl›nda timektomi ANA ve SLE dahil
olmak üzere çeflitli immun anomaliler ile iliflkilidir ve has-
talar›m›z›n baz›lar›nda bir faktör olmufl olabilir. Daha uy-
gun olarak, eriflkin farelerde timektomi  deneysel allerjik
ensefalomiyelitte muhtemelen CD4+ CD25+ regülatör T
hücreleri üretmede baflar›s›zl›¤a ba¤l› olarak myelin bazik
proteinin oral verilmesi ile indüklenen tolerans› ortadan
kald›rmaktad›r.9 Biz timektomili MG hastalar›m›zda
MSSDH’n›n benzer mekanizmalar ile self-toleransta y›k›-
m› yans›tt›¤›n› ileri sürüyoruz. Hastalar›m›zda, MSSDH
daima MG tedavisi bafllanmas›ndan sonra ortaya ç›km›flt›r
ki bu immun modülatuar tedavilerin bir rolü olabilece¤ine
iflaret etmektedir.

Her ne kadar MSSDH ve MG beraberli¤i nadir ise de,
yanl›fll›kla MG’ye atfedilebilecek semptomlar›n örtüflmesi
göz önünde bulunduruldu¤unda bu beraberlik yeterince
tan›nam›yor olabilir.
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