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Subakut sklerozan
panensefalitte 1H-

MRS ile
nörometabolitlerin

kuantifikasyonu

K. Ayd›n, MD; B. Tatl›, MD; M. Özkan, PhD; K. Çiftçi, PhD; Z, Ünal, MD; S. Sani, MD; M. Özmen, MD;
M. Çal›flkan, MD; N. Ayd›nl›, MD ve S. Güven, MD

Subakut sklerozan panensefalit (SSPE) merkezi sinir sis-
teminin persistan k›zam›k virüsü infeksiyonu nedeniyle
meydana gelir.1 Hastalar klinik evreleme ve nörolojik disa-
bilite indeksi (NDI) ile takip edilirler. Tedavi protokolleri-
nin etkinli¤ini monitorize etmek için duyarl›, güvenilir ve
kantitatif bir çal›flma yoktur. Daha önceki çal›flmalarda
MRG bulgular› ve klinik evre aras›ndaki iliflki zay›ft›r ve
MRG bulgular›nda de¤iflkenlik büyüktür.2,3 A¤›r MRG bul-
gular› olan klinik olarak erken olgular yan› s›ra normal
MR incemelesi olan terminal olgular da bildirilmifltir. Pro-
ton magnetik rezonans (MR) spektroskopi (1H-MRS) çe-
flitli patolojik durumlarda serebral metabolit konsantras-
yonunu de¤erlendiren giriflimsel olmayan bir metoddur.

Bu çal›flmada, SSPE hastalar›n›n frontal ak maddede
mutlak nörometabolit konsantrasyonlar›n› tayin etmeyi ve
hastalar›n nörolojik durumlar› ve nörometabolik konsan-
trasyonlar› aras›ndaki iliflkiyi incelemeyi amaçlad›k.

Metodlar. Yirmi SSPE hastas›n› (13 erkek ve 7 k›z) inceledik. SSPE ta-
n›s› karakteristik semptomlar, tipik EEG bulgular› ve serum ve BOS’da
yüksek anti-k›zam›k antikorlar› titreleri varl›¤›na dayanmaktayd›. Semp-
tomlar›n ortalama süresi 6.1 ayd› (aral›k 1-21 ay). Klinik bulgular› daha
önce tan›mland›¤› flekilde evreledik.4 Klinik bulgular ayr›ca NDI kullan›-
larak kuantifiye edildi.5 Tüm hastalar oral isoprinosine (100 mg/kg/gün)
ile tedavi edilmekteydi. Tüm hastalara kranyal MRG ve 1H-MRS çal›flma-

lar› yap›ld›. MRG bulgular› serebral atrofinin fliddeti ve serebral lezyon-
lar› yayg›nl›¤›na göre evrelendirildi. 1H-MRS vokselleri sol frontal peri-
ventriküler ak madde üzerine yerlefltirilmiflti (flekil1). Metabolitlerin
mutlak konsantrasyonlar› doku içi su internal standart olarak kullan›la-
rak hesapland›.6 kontrol olgular› bafla¤r›s› veya minor travma nedeniyle
MRG yap›lmak üzere refere edilen hastalardan seçildi (metodlar›n ve is-
tatistiksel analizlerin ayr›nt›l› tarifi www.neurology.org adresindeki Ne-
urology internet sitesinde sunulmufltur).

Sonuçlar. Tüm hastalar›n (n = 20) klinik evrelerinin ortalama de-
¤eri 2.6 ± 0.82 ve NDI skorlar›n›n ortalama de¤eri 51.66 ±  25.08’di.
Takip grubunda (n = 9) ilk de¤erlendirmedeki ortalama klinik ev-
re 2.11 ± 0.78 ve ortalama NDI 41.66 ± 25.86’yd›. Dört ayl›k takip pe-
riyodu sonras›nda, klinik evrelerin ortalamas› 3.0 ± 0.54’e yüksel-
miflti ve ortalama NDI 61.66 ± 21.06’ya yükselmiflti (klinik, MRG ve
MRS bulgular› hakk›nda ayr›nt›l› bilgi için tablo E-1’e bak›n›z).

On hastan›n MR görüntülerinde, periventriküler ak madde,
putamen, thalamus, pons ve mezensefalonda T2-a¤›rl›kl› hiperin-
tens lezyonlar gözlenmiflti. MRG evrelerinin ortalama de¤eri
1.10 ± 1.33’dü. MRG evreleri semptomlar›n süresi, klinik evre ve-
ya NDI ile korelasyon göstermemekteydi. Takip grubunda ilk
de¤erlendirmedeki ortalama MRG evresi 1.11 ± 1.36’yd›. 4 ay
sonra, 1.55 ± 1.22’ye yükseldi ama fark anlaml› de¤ildi.

Hastalar›n N-asetil aspartat (NAA) konsantrasyonlar› kontrol-
lere k›yasla anlaml› derecede azalm›flt› (tablo). NAA konsantras-
yonlar› NDI skorlar› ve klinik dereceler ile anlaml› korelasyon
gösteriyordu (flekil 2). NAA konsantrasyonlar› ve semptomlar›
süresi ve MRG evresi aras›ndaki iliflki anlaml› de¤ildi. Hastalar
ve kontrol olgular› aras›ndaki kreatin (Cr) konsantrasyonu fark›
anlaml› de¤ildi (tablo). Cr konsantrasyonlar› ve semptomlar›n
süresi, NDI veya klinik evre aras›nda anlaml› korelasyon yoktu.
Kolin (Cho) konsantrasyonlar› hastalarda anlaml› derecede art-
m›flt›. Cho konsantrasyonlar› ve semptomlar›n süresi, NDI veya
klinik evre aras›nda anlaml› korelasyon yoktu. Ortalama miyo-
inozitol (mI) konsantrasyonlar› hastalarda kontrol olgular›na k›-
yasla anlaml› derecede daha yüksekti. Miyoinozitol mI konsan-
trasyonlar› klinik evre ve NDI ile anlaml› korelasyon gösteriyor-
du (flekil 2) ama semptomlar›n süresi ile korelasyon göstermi-
yordu. Her ne kadar klinik evre ile korelasyon gösterse de en
yüksek mI konsantrasyonlar› klinik evre 3 hastal›¤› olan hasta-
larda görülüyordu. ‹mmunglobulin G indeksi ve metabolit kon-
santrasyonlar› aras›nda iliflki yoktu. Laktat pikleri total 29 MR

Özet—Yazarlar MRG, magnetik rezonans spektroskopi (MRS) ve klinik durum ara-
s›ndaki korelasyonlar› incelemek için subakut sklerozan panensefalitli 20 hastay› ça-
l›flm›fllard›r. MRG bulgular› klinik durum ile korelasyon göstermemifltir. Bunun ak-
sine, tüm hastalarda N-asetil aspartat (NAA) azalmas› ve miyoinozitol (mI) art›fl› gö-
rülmüfltür (p < 0.01) ve NAA ve mI konsantrasyonlar› klinik tablonun fliddeti ile ko-
relasyon göstermifltir (p < 0.05). Takip süresinde NAA azalma göstermeye devam
göstermifltir. 1H-MRS SSPE’de hastal›k fliddet ve progresyonunu de¤erlendirmede
faydal› bir ölçüt olabilir.
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spektra verisinden 5’inde görülüyordu. Klinik durum ve laktat pi-
ki aras›nda iliflki yoktu.

NAA konsantrasyonu takip süresinde anlaml› flekilde düflü-
yordu (tablo). Takip MRS çal›flmalar›nda, Cho, mI ve Cr konsan-
trasyonlar›ndaki de¤ifliklikler anlaml›l›¤a ulaflm›yordu. Bir has-
tada takip s›ras›nda NAA konsantrasyonunda art›fl efllik etti¤i
NDI skorunda azalma (klinik iyileflme) meydana geldi.

Tart›flma. Günümüzde SSPE için etkin bir tedavi yoktur.
Anti viral ve immunomodulatuar tedavilerin klinik durumu
stabilize ettikleri veya klinik durumu iyilefltirdikleri bildiril-
mektedir.1 Mevcut tedavi protokollerinin etkinli¤ini incele-
yen çal›flmalarda klinik evreleme sistemleri, psikometrik
testler ve NDI tedaviye yan›tlar› de¤erlendirilmek için kul-
lan›lm›flt›r. SSPE do¤al klinik seyrindeki spontan variyabi-
lite tedavi protokollerinin sonuçlar›n›n de¤erlendirilmesini
komplike etmektedir. Klinik durumla korele ve tedavi pro-
tokollerine yan›t› de¤erlendirmede kullan›labilecek objek-
tif bir çal›flma henüz tan›mlanmam›flt›r. Mevcut çal›flmada,

MRG ve klinik durum aras›nda korelasyon yoktur. Daha
önceki çal›flmalar›n ve bu çal›flman›n sonuçlar›n› düflündü-
¤ümüzde,  MRG’nin klinik durum aç›s›ndan son derece de-
¤iflkenlik gösterdi¤i ve SSPE hastalar›n› takip etmek için
güvenilir bir metod olmad›¤› ç›kar›m›nda bulunabiliriz.2,3
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Tablo Metabolit konsantrasyonları

Ortalama metabolit konsantrasyonları, mM/kg beyin

Metabolitler
Hastalar,
n 20

Kontrol
olguları

NAA 7.85 2.89 11.23 2.74 0.01

Cr 4.53 0.81 5.07 1.22 0.05

Cho 1.70 0.28 1.43 0.32 0.05

mI 22.53 10.83 7.27 3.81 0.01

Takip grubunun
ilk MRS incelemesi

n = 9

Takip grubunun
ikinci MRS
incelemesi

NAA 9.06 2.04 5.91 2.15 0.05

Cr 4.06 0.83 4.23 0.95 0.05

Cho 1.68 0.32 1.55 0.63 0.05

mI 19.10 11.14 26.62 16.27 0.05

fiekil 1. Hastalar›n ve bir kontrolün T2 a¤›rl›kl› magnetik rezo-
nans(MR) görüntüleri(A ve B) ve takip MR spektralar›( C-E ). (A) bir
hastan›n aksiyal T2 a¤›rl›kl› çekimleri bazal ganglia ve derin sereb-
ral periventriküler ak maddede bilateral, hiperintens lezyonlar gös-
termektedir. Ventriküllerin ve serebral sulkuslar›n atrofik dilatasyo-
nu dikkat çekmektedir. (B) normal MR incelemesi olan bir hastan›n
T2 a¤›rl›kl› görüntülemesi proton MR spektroskopi çal›flmas› için
voksel yerleflimini göstermektedir. (C) klinik evre 1 hastal›¤›(nörolo-
jik disabilite indeksi[NDI] skoru = 10) olan bir hastan›n ilk MR
spektras› (STEAM, TR/TE: 3500/48 milisaniye) azalm›fl N-asetil as-
partat(NAA) ve artm›fl miyoinozitol (mI) düzeyi göstermektedir. (D)
ayn› hastan›n takip MR spektras› kolinde(Cho) progresif art›fl ve NA-
A düzeyinde azalmay› göstermekte(NDI skoru takip süresinde 50’ye
yükseldi). (E) bir kontrol olgusunun MR spektras›(STEAM, TR/TE:
3500/48 milisaniye) karfl›laflt›rma için sunulmakta. Cr = kreatin.

fiekil 2. Da¤›l›m grafikleri (“scatter plot”), A-D hastalar›n metabolit
konsantrasyonlar› ve klinik evre ve nörolojik disabilite indeksi (NDI)
skorlar› aras›ndaki iliflkiyi göstermektedir(NDI 0-100 aras›nda de¤i-
flir; yüksek NDI skorlar› daha kötü nörolojik durumu iflaret eder).
NAA= N-asetil aspartat; mI= miyoinozitol.

Hastalar›n ve kontrol olgular›n›n metabolit konsantrasyonlar›n›n takip de¤er-
leri ve SS’ler  sunulmaktad›r. Takip hastalar›n›n ilk ve ikinci magnetik rezo-
nans spektroskopi (MRS) incelemelerindeki metabolit konsantrasyonlar› da
alt tabloda sunulmufltur.

NAA = N-asetil aspartat; Cr = kreatin; Cho = Kolin; mI = miyoinozitol.
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Biz frontal bölgedeki nörometabolit düzeylerini çal›flt›k
çünkü erken evredeki SSPE hastalar› davran›flsal de¤iflik-
likler ve azalm›fl entellektüel performans ile prezente ol-
maktad›r ki bunlar frontal lob disfonksiyonuna güçlü flekil-
de ba¤l›d›r. 1H-MRS’de NAA nöroaksonal bütünlü¤ün belir-
teci olarak kabul edilmektedir. Çal›flmam›zda klinik durum-
daki kötüleflmeye efllik eden progresif NAA azalmas› nöro-
nal kay›p ve bozulan nöronal fonksiyonu iflaret ediyor olabi-
lir. Daha önceki bir olgu bildiriminde, bir SSPE hastas›n›n
takip 1H-MRS incelemesi intraventriküler interferon tedavi-
sine artm›fl NAA/Cr göstermifltir.7 Bizim hastalar›m›zdan
biri takip süresinde düzelme göstermifltir. Bu hastan›n ta-
kip 1H-MRS incelemesi NAA konsantrasyonunda %12.8 ar-
t›fl göstermifltir ve buna NDI skorunda %28.8 azalma (klinik
iyileflme) efllik etmektedir. Bu gözlem SSPE’deki NAA azal-
mas›n›n bir k›sm›n›n geri dönüfllü oldu¤unu göstermekte-
dir. Klinik durum ve NAA korelasyonu 1H-MRS incelemesi-
ni SSPE hastalar›n›n monitorizasyonunda kullan›fll› bir araç
haline getirmektedir.

1H-MRS incelemesinde miyoinozitol astrositik hücre
belirteci olarak kabul edilmektedir ve artm›fl mI konsan-
trasyonu astrositik proliferasyonu temsil etmektedir. As-
trositoz beyinin bir çok MSS hasar›na karfl› verdi¤i spesi-
fik olmayan bir reaksiyondur. Çal›flmam›zda artm›fl mI
konsantrasyonu semptomlar›n süresi ile korelasyon gös-
termemifltir. Bu nedenle, astrositoz lineer bir progresyon
göstermiyor gibi görünmektedir. Spontan klinik remisyon
ve relapslar›n nedeni oldu¤u düflünülen immunite ve viral
replikasyon aras›ndaki dengedeki de¤ifliklikler mI kon-
santrasyonlar› ve semptomlar›n süresi aras›nda korelas-
yon yoklu¤una katk›da bulunuyor olabilir. Artm›fl mI kon-
santrasyonu klinik evre ve NDI ile koreleydi. Ancak evre
4 hastalar›n ortalama mI konsantrasyonu, evre 3 hastala-
r›nkinden düflüktü. Daha önceki bir bildiride, SSPE hasta-
lar›n›n seri 1H-MRS incelemeleri mI art›fl›nda regresyoun
görüldü¤ü 20. aya kadar progresif art›fl göstermifltir.8 Ben-
zer flekilde, takip süresinde evre 4’e giren hastalar›m›zdan
ikisinde takip 1H-MRS incelemeleri  azalm›fl mI konsan-
trasyonlar› göstermifltir. Doku nekrozu evre 4 hastal›¤›
olanlarda mI art›fl›ndaki regresyonun nedeni olabilir.

Normal ve progresif olarak artan Cho düzeyleri daha
önce bildirilmifltir.8,9 Biz artm›fl Cho düzeyleri  gözlemle-
dik. Gliozisin yaratt›¤› artm›fl hücre membran› döngüsü
1H-MRS incelemesindeki artm›fl Cho düzeylerinin nedeni
olabilir. Gliozis ve demiyelinizasyon artm›fl Cho konsan-
trasyonlar›na katk›da bulunuyor olabilir. Makrofajlar›n fiz-
yolojik stimulan faktörler ile stimulasyonu artm›fl laktat
üretimi ile iliflkilidir.10 ‹nflamatuar sellüler infiltrasyon lak-
tat pikinin nedeni olabilir. Nöronal mitokondrial disfonksi-
yon ve de¤iflmifl nöronal metabolizma laktat›n görünümü-
ne katk›da bulunmufl olabilir.
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