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ÖZET

GGiirriiflfl:: Distal simetrik polinöropati (DSP) nöropatilerin en s›k görülen tipidir. Bu hastal›¤›n de¤erlendir-
mesi standardize olmad›¤› için literatür gözden geçirildi ve DSP tan›s›nda laboratuar ve genetik test-
lerin rolüne dair kan›ta dayal› bir k›lavuz oluflturulmak amaçland›.

YYöönntteemmlleerr:: MEDLINE, EMBASE ve Güncel Konseptler kullan›larak, polinöropatinin de¤erlendirilmesin-
de en iyi kan›ta ulaflmak için 1980 ile Mart 2007 tarihleri aras›nda literatür taramas› yap›ld›. Makaleler
dört basamakl› bir derecelendirme sistemi ile s›n›fland›r›ld› ve öneriler kan›t düzeyine göre oluflturuldu.

BBuullgguullaarr  vvee  ÖÖnneerriilleerr:: 1) Tüm polinöropati hastalar›nda tarama amaçl› laboratuar testlerinin yap›lmas›
uygundur (Kan›t düzeyi C). En yüksek olas›l›kla patoloji saptama ihtimali olan testler: serum glukoz, B12
düzeyi ve metabolitleri (metilmalonik asit ve/veya homosistein) ve serum protein immünfiksasyon elek-
troforezidir (Kan›t düzeyi C). Rutin kan glukozu testi ile diabetes mellitus saptanmayan distal simetrik
duysal polinöropati hastalar›nda bozulmufl glukoz intolerans› için test yapmak düflünülebilir (Kan›t düze-
yi C). 2) Kal›tsal nöropatilerin tan›s› ve s›n›fland›rmas› için genetik testler yap›lmal›d›r (Kan›t düzeyi A). Ka-
l›tsal nöropati fenotipi gösteren kriptojenik polinöropati hastalar›nda genetik testlerin yap›lmas› düflünü-
lebilir (Kan›t düzeyi C). ‹lk genetik testler, klinik fenotip, kal›t›m flekli ve elektrodiagnostik özelliklere gö-
re yap›lmal›, CMT1A duplikasyonu/HNPP delesyonu, CX32 (GJB1) ve MFN2 mutasyonu gibi en s›k kar-
fl›lafl›lan anomaliler ilk taranmal›d›r. Kal›tsal nöropatik fenotipi olmayan kriptojenik polinöropati hastala-
r›nda rutin genetik testlerin faydal› olup olmad›¤›na dair kan›tlar yetersizdir (Kan›t düzeyi U). Neurology®
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Uygulama Parametresi: Distal simetrik polinöropatinin
de¤erlendirilmesi: Laboratuar ve genetik testlerin rolü
(kan›ta dayal› bir gözden geçirme)
Amerikan Nöroloji Akademisi, Amerikan Nöromusküler ve Elekstrodiagnostik T›p
Akademisi, Amerikan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Akademisinin bir bildirisidir

Polinöropati oldukça s›k görülen nörolojik
bir hastal›kt›r.1 Ortalama prevalans›
100.000’de yaklafl›k 2400 (%2.4), 55 yafl›n
üzerindeki bireylerde ise 100.000 yaklafl›k
8000’dir (%8).2,3 Polinöropatide birçok eti-
yoloji oldu¤u için mant›kl› klinik yaklafl›k tet-
kik ve tedavi için önemlidir.

Bu uygulama parametresi, daha önceki lite-
ratürün sistematik olarak gözden geçirilmesi

ile distal simetrik polinöropatinin (DSP) de-
¤erlendirilmesinde laboratuar ve genetik test-
lerin rolünü belirlemeyi amaçlam›flt›r. Bu de-
¤erlendirme klinisyenlerin polinöropatiye
yaklafl›m›nda laboratuar ve genetik testlerin
rolüne dair kan›ta dayal› bir k›lavuz olufltur-
mak için gelifltirilmifltir.

DSP tan›s› klinik belirtiler, bulgular ve daha
önceden bildirilen elektrodiagnostik ölçütlerin
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bir birleflimi ile konulmal›d›r.1 Detaylar için Gö-
rev tan›m›na bak›n›z (Neurology® Web sayfas›n-
dan www.neurology.org ek e-1’e bak›n›z).

UZMAN PANEL‹N‹N OLUfiTURULMASI Poli-
nöropati Görev Birimi, Amerikan Nöroloji
Akademisi (AAN), Amerikan Nöromusküler
ve Elektrodiagnostik T›p Akademisi (AANEM)
ve Amerikan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
(AAPN&R) Akademisi’ni temsil eden 19 kli-
nisyen taraf›ndan oluflturuldu. Tüm kat›l›mc›-
lar›n polinöropati konusunda tecrübesi ve bil-
gisi yüksekti. Ek olarak dört üyenin de kan›ta
dayal› metodoloji ve uygulama parametresi ge-
lifltirilmesi konusunda tecrübesi vard›. ‹kisi
(J.D.E., G.F.) flu anda ve ikisi de geçmiflte
(G.S.G, R.G.M) AAN’ye ba¤l› Kalite Standart-
lar› Alt Komitesinin (QSS) üyesiydi. Görev bi-
rimi, DSP’nin de¤erlendirilmesinde bir dizi kli-
nik soru haz›rlad› ve alt komiteler de bu soru-
lara cevap bulmak üzere kuruldu.

ANAL‹T‹K SÜREC‹N TAR‹F‹ OVID MEDLINE
(1966’dan Mart 2007’ye kadar), OVID Excerpta
Medica (EMBASE; 1980–Mart 2007) ve Ovid
Güncel Konseptler (2000–Mart 2007) kullan›la-
rak literatür taramas› yap›ld›. Aramaya sadece
insanlar hakk›ndaki makaleler al›nd› ve tüm dil-
ler kabul edildi. Aranan terimler: periferik nöro-
pati, polinöropati ve distal simetrik polinöropa-
tiydi. Bu terimler, laboratuar testleri, tan›, elek-
trofizyoloji ve genetik test kelimeleri ile çapraz
arand›.

Paneldeki uzmanlar›n bu ilk arama stratejisi
ile saptanmayan ilave makaleleri belirlemeleri is-
tendi. Ek olarak seçilmifl makalelerin bibliyogra-
fileri de olas› iliflkili makaleler aç›s›ndan gözden
geçirildi.

Komite üyelerinin oluflturdu¤u alt gruplar,
aramalarda saptanan ve polinöropati de¤erlen-
dirmesi ile iliflkili olmas› muhtemel yay›nlar›n
bafll›klar›n› ve sitasyonlar›n özetlerini gözden ge-
çirdi. Panel üyelerinden biri taraf›ndan iliflkili bu-
lunan yay›nlar dahil edildi.

‹liflkili olmas› muhtemel tüm yay›nlar en az üç
panel üyesi taraf›ndan incelendi. Her de¤erlendi-
rici makaleleri, kan›t s›n›fland›rmas› diyagnostik
test flemas› kullanarak bias riski aç›s›ndan dere-
celendirdi (ek e-2). Bu flemada S›n›f I olarak de-
recelendirilen yay›nlar bias riski en düflük, S›n›f
IV ise bias riski en yüksek olarak kabul edildi.
Bir yay›n›n derecesi konusunda elefltirmenler ara-
s›ndaki anlaflmazl›klar tart›fl›larak karara ba¤-
land›. Son onay panelin tümü taraf›ndan verildi.
Önerilerin gücünün belirlenmesinde AAN meto-
du kullan›ld› (ek e-3).

QSS (AAN: ek 1), Pratik Konular Gözden Ge-
çirme Paneli (AANEM: ek 2), Pratik K›lavuzlar
Komitesi (AAPM&R: ek 3) yay›nlar›n tasla¤›n›
gözden geçirdi ve onaylad›. Bu taslak daha sonra
AAN, AANEM ve AAPM&R üyelerine ve Ne-
urology®’ye tekrar de¤erlendirilmek üzere gön-
derildi. AAN; AANEM ve AAPM&R yönetim
kurullar› makalenin son halini de¤erlendirdi ve
onaylad›. De¤erlendirme sürecindeki her ad›mda
d›fl yorumcular›n fikirleri de özellikle de¤erlen-
dirmeye al›nd›. Uygun görüldü¤ü durumlarda
uzman paneli dokümanda de¤ifliklik yapt›.

KANITLARIN ANAL‹Z‹ Arama sonucunda özet-
leri ile birlikte 4500 referans saptand›. Bafll›klar
ve özetler incelendikten sonra 450 makale göz-
den geçirildi ve s›n›fland›r›ld›.

PPoolliinnöörrooppaattiinniinn  ddee¤¤eerrlleennddiirriillmmeessiinnddee  llaabboorraattuuaarr  tteesstt--
lleerriinniinn  rroollüü..  Elektrodiyagnostik (EDT) testler ha-
ricinde polinöropati tan›s›nda laboratuar test-
leri kullan›lmam›flt›r. Ancak polinöropati has-
talar›nda özgün etiyolojilerin saptanmas› için
çeflitli laboratuar testleri yap›lm›flt›r. Polinöro-
patinin de¤erlendirilmesinde laboratuar testle-
rinin bir tarama testi olarak rolüne dair birkaç
soru gündeme gelmifltir.

DDSSPP  ttaann››ss››nnddaa  llaabboorraattuuaarr  ttaarraammaa  tteessttlleerriinniinn  ffaayyddaass››
nneeddiirr  vvee  hhaannggiilleerrii  yyaapp››llmmaall››dd››rr?? Öykü ve nörolojik
muayene bilgileri ile polinöropati nedeni genel-
likle belli olur, EDT çal›flmalar› basit tarama test-
leri ile birlikte yap›l›r. Böylesine kapsaml› bir
araflt›rma polinöropati hastalar›n›n %74 ila
82’sinde etiyolojik tan›ya vard›rmaktad›r.4-13

Ço¤u laboratuar testinin tek bafl›na özgünlü¤ü
düflük oldu¤u için, laboratuar testleri di¤er klinik
bulgular ile birlikte de¤erlendirilmelidir. Örne¤in
idiyopatik polinöropati ile ilgili bir çal›flmada tek
bafl›na laboratuar testlerinin sadece %37 tan›sal
baflar› oran› oldu¤unu göstermifltir (S›n›f III).6

Bir di¤er çal›flmada 91 kronik kriptojenik polinö-
ropati hastalar›n›n %58’inde laboratuar testle-
rinde bozukluk saptanm›fl, ancak bunlar›n sade-
ce %9’u tan›sal olarak anlaml› bulunmufltur (S›-
n›f III).10 Çal›flmalar›n ço¤unda, polinöropati
hastalar›nda yap›lan tam kan say›m›, eritrosit se-
dimentasyon h›z›, kapsaml› metabolik panel (kan
flekeri, böbrek fonksiyonlar›, karaci¤er fonksiyon
testleri), tiroid fonksiyon testleri, serum B12 düze-
yi ve serum protein immünfiksasyon elektrofore-
zi gibi laboratuar testleri endikedir.4-13 Befl S›n›f
III çal›flmada en yüksek anomali saptanma oran›-
n›n kan flekeri, serum B12 düzeyi ve serum pro-
tein immünfiksasyon elektroforezi oldu¤u göste-
rilmifltir.4,6,10,13,14 Diabetes mellitusun en s›k
karfl›lafl›lan DSP nedeni oldu¤u düflünülürse en
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yüksek patoloji saptanma oran› kan flekeri iledir.
DSP hastalar›n›n yaklafl›k %11’inde kan flekeri
yüksekli¤i, %9’unda serum protein immünfik-
sasyon elektroforezi bozuklu¤u ve %3.6’s›nda
serum B12 düzeyi anomalisi saptanmaktad›r. ‹ki
S›n›f III çal›flmada rutin BOS analizinin, genellik-
le BOS protein yüksekli¤inin saptand›¤› demiye-
linizan polinöropatiler d›fl›nda tan›sal baflar› ora-
n›n›n düflük oldu¤u gösterilmifltir.5,8

Polinöropati hastalar›nda B12 eksikli¤i rölatif
olarak s›kt›r ve kobalamin metabolitleri (metil-
malonik asit, homosistein) ölçüldü¤ü zaman sap-
tanma oran› daha yüksektir (S›n›f II ve III).4,14–17

Serum B12 düzeyi normalin alt s›n›r›nda
(200–500 pg/dl) olan hastalar›n yaklafl›k
%5–10’unda serum metilmalonik asit ve homo-
sistein düzeyi yüksek saptanmaktad›r.16,17 Poli-
nöropatisi olan genifl bir hasta grubunda, hasta-
lar›n %2.2 ile %8’i aras›nda metabolitlerinin
yüksekli¤i ile saptanan B12 eksikli¤i bildirilmifl-
tir.4-14 S›n›f III bir çal›flmada polinöropatisi ve
B12 eksikli¤i olan 27 hasta ele al›nm›fl, hastala-
r›n 12’sinde (%44) sadece metabolitlerde anoma-
li olmas›na dayanarak B12 eksikli¤i saptanm›fl-
t›r.14 Bu nedenle B12 eksikli¤ini saptayabilmek
için B12 testinin metabolitleri ile (metilmalonik
asit, homosistein) birlikte yap›lmas› faydal›d›r.

Hem metilmalonik asit hem de homosistein
B12 eksikli¤i için duyarl› olmas›na ra¤men metil-
malonik asit daha duyarl›d›r. Büyük bir S›n›f III
çal›flmada B12 eksikli¤i olan 434 hasta ele al›n-
m›fl, %98.4’ünde metilmalonik asit yüksekli¤i,
%95.6’s›nda ise homosistein yüksekli¤i saptan-
m›flt›r.17Ayn› çal›flmada izole folat düflüklü¤ü
olan 123 hastan›n %12.2’sinde serum metilma-
loik asit yüksekli¤i, %91’inde homosistein yük-
sekli¤i saptanm›flt›r.17 Homosistein yüksekli¤i pi-
ridoksin eksikli¤i ve heterozigot homosistinemi-
de de yüksek bulunabilir. Hipotiroidizm, böbrek
yetersizli¤i ve hipovolemide hem homosistein
hem de metilmalonik asit yüksek saptanabilir.

Birkaç çal›flma kesin diabetes mellitus ölçüt-
lerini doldurmayan DSP hastalar›nda rölatif
olarak yüksek prediyabet (bozulmufl glukoz to-
lerans›) oranlar› saptam›flt›r (S›n›f III).18-20 Bu
çal›flmalarda idiyopatik DSP hastalar›nda glu-
koz tolerans testi (GTT) yap›lm›flt›r. Kontrolle-
re k›yasla (%15) hastalar›n %25–36’s›nda glu-
koz tolerans›n›n bozuk oldu¤u saptanm›flt›r. Ek
olarak a¤r›l› duysal polinöropatisi olan hasta-
lar›n a¤r›s›z olanlara göre glukoz tolerans›n›n
bozuk olma ihtimali daha yüksektir. Sadece bir
çal›flmada kronik idiyopatik aksonal polinöro-
pati hastalar›nda glukoz tolerans testinin pre-
valans›n›n daha yüksek oldu¤u gösterilmifltir
(S›n›f III).21

Normal popülasyona göre polinöropati hasta-
lar›nda monoklonal gammapatiler daha s›kt›r.
IgM monoklonal gamapatiler, otoantikor aktivi-
tesi, tip I veya tip II kriyoglobulinemi, makroglo-
bulinemi ya da kronik lenfositik lösemi ile iliflki-
li olabilir. IgG ya da IgA monoklonal gamapati-
ler miyelomda, POEMS sendromunda, primer
amiloidozda ya da kronik inflamatuvar hastal›k-
larda görülebilir. Yap›lan bir S›n›f III çal›flmada
etiyolojisi bilinemeyen 279 polinöropati hastas›
dahil edilmifl, normal popülasyona göre çok da-
ha yüksek oranda bu hastalar›n %10’unda mo-
noklonal gammapati saptanm›flt›r.22 Serum pro-
tein immünfiksasyon elektroforezi (IFE), serum
protein elektroforezine (SPEP) göre özellikle kü-
çük ya da malin kökenli olmayan monoklonal
gamapatileri belirlemede daha duyarl›d›r.
IgM<5 g/L olan 36’n›n 10’u (%30) da dahil ol-
mak üzere 58 monoklonal gamapatinin 10’u
(%17) SPEP taraf›ndan belirlenememifl olup IFE
taraf›ndan saptanm›flt›r.23

KKaarraarr.. DSP etiyolojisini belirlemede tarama
testleri muhtemelen faydal›d›r, ancak baflar›
oran› kullan›lan teste göre de¤iflir (S›n›f III).
Patoloji saptama olas›l›¤› en yüksek olan test-
ler: serum glukoz, B12 düzeyi ve metabolitleri
(metilmalonik asit ve/veya homosistein) ve se-
rum protein immünfiksasyon elektroforezidir
(Kan›t düzeyi C). Distal simetrik duysal poli-
nöropatisi olan hastalarda diyabet ya da pre-
diyabet (bozulmufl glukoz tolerans›) prevalan-
s› daha yüksektir. Bu durumlar kan glukozu
ya da GTT ile belirlenebilir (S›n›f III).

ÖÖnneerriilleerr.. Tüm DSP hastalar›nda laboratuar
tarama testlerinin yap›lmas› düflünülebilir
(Kan›t düzeyi C). Temel testleri ile rutin tara-
ma genellikle yap›ld›¤› halde patoloji saptama
ihtimali en yüksek olan testler: serum glukoz,
B12 düzeyi ve metabolitleri (metilmalonik asit
ve/veya homosistein) ve serum protein immün-
fiksasyon elektroforezidir (Kan›t düzeyi C).
Özellikle a¤r›n›n efllik etti¤i distal simetrik
duysal poinöropatisi olan hastalarda rutin kan
glukoz düzeyi normal saptan›r ise prediyabet
(bozulmufl glukoz tolerans›) için GTT gibi di-
¤er testler de yap›labilir (Kan›t düzeyi C).

Di¤er spesifik laboratuar testlerinin ne zaman
yap›laca¤›na dair kontrol çal›flmalar› olmamas›-
na ra¤men (Kan›t düzeyi U) klinik tablo ve kli-
nik yaklafl›m dahilinde hangi ek testlerin yap›l-
mas› gerekti¤ine karar verilebilir (tablo e-2).

PPoolliinnöörrooppaattii  ttaann››ss››nnddaa  ggeenneettiikk  tteessttlleerriinn  rroollüü.. Herediter
nöropatiler, polinöropatinin önemli bir nedeni
olup, prevalans› 1:2500’dür. DSP bask›n fenotip
olup, ayn› aile içinde fenotip heterojenisitesi gö-
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rülebilir. Bu nedenle genetik testler yap›l›rken
tüm nöropati fenotipleri düflünülmelidir. Polinö-
ropatinin de¤erlendirilmesinde detayl› bir aile
öyküsü al›nmas› çok önemlidir. Herediter nöro-
pati fenotipinden flüphelenmek ve araflt›rmak ge-
reklidir. Moleküler tan›sal testler mevcut oldu¤u
için polinöropati tan›s›nda bu testlerin faydalar›n
dair bir k›lavuz ihtiyac› vard›r.

Genetik olarak belirlenmifl polinöropatilerin
ço¤unlu¤u Charcot-Marie-Tooth (CMT) varyan-
t›d›r. Di¤er nöropati tipleri için de genetik testler
gelifltirilmektedir. CMT’nin klinik fenotipi çok
de¤iflkendir, solunum s›k›nt›s›n›n efllik etti¤i flid-
detli bir polinöropati tablosundan pes cavus ve
“leylek baca¤›n” görüldü¤ü klasik tabloya ya da
minimal nörolojik bulgular›n bulundu¤u tablola-
ra dek uzan›r.24-26 Ek olarak farkl› genetik mu-
tasyonlar da benzer fenotiplere (genetik heteroje-
nisite) neden olabilir ve farkl› fenotipler de ayn›
genotipten (fenotipik heterojenisite) kaynaklana-
bilir.

GGeenneettiikk  oollaarraakk  bbeelliirrlleennmmiiflfl  nnöörrooppaattiilleerrddee  ggeenneettiikk
tteessttlleerriinn  ddoo¤¤rruulluu¤¤uu  nneeddiirr?? CMT fenotipi 36 lokus
ile mutasyonlar da 28 farkl› gen ile iliflkilendi-
rilmifltir ve bunlarda baz›lar piyasada mevcut
testlerdir. Önceki segregasyon çal›flmalar›ndan
sonra birkaç prospektif kohort çal›flmada belir-
lenmifl patojenik mutasyonlar›n genetik testle-
rinin %100 özgünlük (örn., yanl›fl pozitif yok)
ve yüksek duyarl›l›¤› (S›n›f I ve II) oldu¤u gös-
terilmifltir.27-36 Özelleflmifl merkezlerde yeni
mutasyonlar›n daha ileri yorumu yap›lmal›d›r.
Alt› S›n›f I ve S›n›f II ve bir S›n›f III çal›flmadan
al›nan veriler herediter polinöropatilerin do¤ru
bir flekilde s›n›fland›r›lmas›nda endike oldu¤u-

nu göstermifltir.24,26-37 Detaylar için Tablo 1’e
bak›n›z.

HHaannggii  ppoolliinnöörrooppaattii  hhaassttaallaarr››  hheerreeddiitteerr  nnöörrooppaattiilleerr
aaçç››ss››nnddaann  ttaarraannmmaall››dd››rr?? Herediter nöropatilere da-
ir genetik çal›flmalar klasik CMT fenotipi olan,
aile öyküsünün efllik etti¤i ya da etmedi¤i, seçil-
mifl hastalarda farkl› mutasyonlar›n prevalansla-
r›n› araflt›rm›flt›r27,31-36 (tarama için S›n›f III). Bu
hastalar için genetik testlerin baflar›s› oldukça
yüksektir.

Yedi çal›flmadan elde edilen veriler Charcot-
Marie-Tooth hastal›¤›n›n demiyelinizan formu-
nun en s›k görülen form oldu¤unu ve bu hastala-
r›n %70’inde PMP22 gen duplikasyonu oldu¤u
göstermifltir (CMT1A).27,31-36 CMT1A, sporadik
CMT’nin en s›k görülen varyant› olup, vakalar›n
yaklafl›k %76–90’›n› oluflturmaktad›r.26,32 Alt›
çal›flma, CMT1A duplikasyonu için testler klinik
olarak muhtemel CMT1 hastalar› ile s›n›rland›¤›
zaman (örn., otozomal dominant, primer demi-
yelinizan polinöropati) baflar› oran›n›n %54–80
aras›nda oldu¤unu, bu oran›n di¤er herediter pe-
riferik polinöropati tiplerindeki hastalarda ise
%25–59 oldu¤unu (ortalama %43) göstermekte-
dir.27,29,30,32,34,36

Charcot-Marie-Tooth’un aksonal formlar›
(CMT2) en s›k MFN2 mutasyonlar› nedeniyle ol-
makta ve bu da vakalar›n yaklafl›k %33’üne
denk gelmektedir.37 MFN2 mutasyonlar› CMT1
grubunda görülmemektedir.

Sekiz çal›flmadan al›nan veriler Cx32(GJB1)
mutasyonlar›n›n X’e ba¤l› nöropatiye (CMTX)
neden oldu¤unu ve bunlar›n da tüm CMT has-
talar›n›n yaklafl›k %12’sini oluflturdu¤unu ya
bask›n demiyelinizan ya da aksonal fenotip ol-

Tablo 1 Genetik testler için kanıt tablosu

Kaynaklar Veri toplanması Konum Örnekleme Tam gen bağımlılığı Maskeleme Sınıf

26 IIFeragat edildi

Feragat edildi

Feragat edildi

Feragat edildi

Feragat edildi

PMP22dupANReferans merkezProspektif

27 IIpud22PMPTakip edenReferans merkezProspektif

28 Prospektif Referans merkez Takip eden PMP22mut, Cx32, MPZ Feragat edildi I

29 Prospektif Referans merkez Takip eden PMP22dup, del, mut, Cx32, MPZ Feragat edildi I

30 Prospektif Referans merkez Takip eden PMP22dup, del, Cx32 Feragat edildi II

31 IIIpud22PMPANANProspektif

32 Iled,pud22PMPTakip edenReferans merkezProspektif

33 Prospektif Referans merkez Takip eden PMP22dup,mut, Cx32, MPZ Feragat edildi II

34 Prospektif Referans merkez Takip eden PMP22dup, del, mut, Cx32, MPZ Feragat edildi II

35 Prospektif Referans merkez Takip eden PMP22dup, mut, Cx32, MPZ Feragat edildi I

24 Prospektif Referans merkez Takip eden PMP22dup, mut, Cx32, MPZ Feragat edildi I

36 Prospektif Referans merkez Takip eden PMP22dup, del, mut, Cx32, MPZ Feragat edildi I

37 II2NFMSeçilmiş Referans merkezProspektif

*Hastalar için değil test için referans merkezidir, hastalar genel nöroloji kliniklerinden gelmektedir.
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du¤unu bildirmifltir.27-30,33-36 E¤er kal›t›m›n
otozomal dominant ya da X’e ba¤l› (babadan
o¤ula geçmez) oldu¤u konusunda aile bireyle-
rinden yeterli bilgi al›nam›yorsa, hem bask›n
demiyelinizan hem de aksonal nöropatilerin
ay›r›c› tan›s›nda Cx32(GJB1) mutasyonlar›n›n
da yer almas› gerekir.

Yedi çal›flmadan al›nan veriler CMT popülas-
yonunda, PMP22 nokta mutasyonlar› için orta-
lama %2.5, MPZ mutasyonlar› için %5 mutas-
yon s›kl›¤› oldu¤unu göstermifltir.27-29,34-36 Di¤er
genlerin neden oldu¤u CMT çok daha ender gö-
rülmektedir (flekil).

Kal›t›m paterni, EDT sonuçlar› ve spesifik mu-
tasyonlar aras›ndaki iliflkiler düflünüldü¤ünde
olas› herediter nöropati hastalar›n›n de¤erlendi-
rilmesinde basamakl› bir yaklafl›m genetik testle-
rin yararl›l›¤›n› artt›rabilir. ‹lk önce EDT çal›fl-
malar›n›n da dahil oldu¤u klinik bir s›n›fland›r-
ma yap›lmal›, nöropatinin demiyelinizan ya da
primer olarak aksonal tipte olup olmad›¤›na ka-
rar verilmelidir. Çocuklarda EDT çal›flmalar› ba-
zen sorunlu olabildi¤i için baz› klinisyenler
CMT’den flüphelendikleri semptomatik çocuk
vakalarda direkt genetik testlere baflvurmaktad›r.
‹kinci olarak kal›t›m flekli (otozomal dominant,
otozomal resesif ya da X’e ba¤l›) belirlenmelidir.

Bu bilgilere dayanarak en uygun genetik test se-
çilerek yap›lmal›d›r.

fiekilde herediter nöropatilerin de¤erlendiril-
mesi için kan›ta dayal›, basamakl› yaklafl›m örne-
¤i verilmifltir. Tablo 2’de ise popülasyon çal›flma-
lar›nda CMT fenotipine neden olan, en s›k görü-
len genetik anomalilerin rölatif s›kl›¤› verilmifltir.

Yukar›daki tart›flma polinöropati hastalar› ve
aile öyküsü olan ya da olmayan klasik herediter
nöropati fenotipi olan hastalar içindir. Yazarlar
klasik herediter nöropati fenotipi olmayan hasta-
lar için genetik taramas›n›n yarar›na dair bir ya-
y›n bulamam›flt›r. Baz› CMT hastalar›nda gene-
tik mutasyonlar minimal nörolojik defisitlere ne-
den olabilmekte ve klasik CMT fenotipi bulun-
mamaktad›r.24,25 Bu nedenle kriptojenik polinö-
ropatisi olan hastalarda klasik CMT fenotipi ol-
masa da herediter nöropatilerin bulunabilece¤i
düflünülmelidir. Bu popülasyondaki mutasyonla-
r›n s›kl›¤› bilinmemektedir.

KKaarraarr.. Genetik testlerin, herediter polinöropa-
tilerin do¤ru tan›s›nda ve s›n›fland›r›lmas›nda
faydal› oldu¤u kan›tlanm›flt›r (S›n›f I). Klasik he-
rediter nöropati fenotipi gösteren kriptojenik po-
linöropati hastalar›nda uygun fenotipler için ru-
tin genetik testler ile CMT1A duplikasyon/deles-
yon ve Cx32 mutasyonlar›n›n araflt›r›lmas› fay-

Şekil Olası herediter nöropatilerin değerlendirilmesi

Pozitif Aile Öyküsü

EMG/NCS

Negatif Aile Öyküsü

EMG/NCS

Demiyelinizan

PMP22 dup
%70

MPZ mut %5
PMP22 mut %2.5

MPZ mut %5
PMP22 mut %2.5

EGR2 mut
LITAF mut

RAB7 mut
GARS mut
NEFL mut
HSPB1 mut

GDAP1 mut EGR2 mut
LITAF mut
PRX mut
GDRP1 mut

RAB7 mut
GARS mut
NEFL mut
HSPB1 mut
GDRP1 mut

PRX mut
GDAP1 mut

MPZ mut %5 MPZ mut %5

PMP22 dup
GJB1 mut

MFN2 mut
GJB1 mut

GJB1
%12

GJB1
%12

MFN2 mut
%33

B
iri

nc
i k

at
İk

in
ci

 k
at

Ü
çü

nc
ü 

ka
t

Aksonal

AksonalDemiyelinizan

OD OR X OD OR X

CMT’de şüphelenme
indeksi yüksek

Mutasyonların %30’u
de novo’dur, moleküler test

Aile öyküsü ve NCS’ler kullanılarak herediter polinöropatilerin tanı algoritması.
*PMP22, periferal miyelin proteini 22; MPZ miyelin protein zero; PRX periaksin; GDAP1 gangliyozid ile indüklenen diferensi-
asyon ile ilişkili protein 1; GJB1 gap junction beta-1 protein (konneksin 32); MFN2 mitofusin 2; EGR2 erken büyüme cevabı 
2; LITAF liposakkarid ile indüklenen tümör nekroz faktör α; RAB7 küçük guanozin trifosfataz erken endozomal protein; 
GARS glisil-transfer RNA sentetaz; NEFL nörofilament hafif zincir; HSPB1 ısı şok protein beta-1.
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dal› olabilir (S›n›f III). Daha ileri genetik testler
için klinik flüphenin bulunmas› gerekmektedir.
Klasik herediter nöropati fenotipi göstermeyen
kriptojenik polinöropati hastalar›nda rutin gene-
tik testlerin yarar›na dair yeterli kan›t yoktur.

ÖÖnneerriilleerr.. Herediter nöropatilerde do¤ru tan› ve
s›n›fland›rma için genetik testler yap›lmal›d›r
(Kan›t düzeyi A). Klasik herediter nöropati feno-
tipi olan kriptojenik polinöropati hastalar›nda
genetik testler düflünülmelidir (Kan›t düzeyi C).
Klasik herediter nöropati fenotipi göstermeyen
kriptojenik polinöropati hastalar›nda rutin gene-
tik testlerin yarar›na dair yeterli kan›t yoktur
(Kan›t düzeyi U).

KKlliinniikk  bbaa¤¤llaamm.. En çok fayday› sa¤lamak için ge-
netik testlerin klinik fenotip, kal›t›m paterni (var-
sa) ve EDT özellikler (demiyelinizana karfl›n ak-
sonal) ile birlikte de¤erlendirilmesi gerekir. Öne-
riler için flekle bak›n›z.

‹LER‹ ÇALIfiMALAR ‹Ç‹N ÖNER‹LER Bu kap-
saml› gözden geçirme, günümüzde polinöropati ta-
n›s›na yaklafl›m›m›zdaki baz› zay›f noktalar›m›z› ve
araflt›rma olas›l›klar› üzerinde durmaktad›r.

• Laboratuar testleri. Laboratuar testlerinde
bir anomaliye rastlanmas› bu anomalinin
etiyolojik olarak anlaml› oldu¤u anlam›na
gelmemektedir. Örne¤in DSP hastalar›nda
bozulmufl glukoz tolerans› oldukça s›k gö-
rülmektedir, ancak bunun etiyolojik olarak
tan› koydurucu olup olmad›¤› bilinmemek-
tedir. Bu ve bunun gibi di¤er örnekler peri-

ferik sinirlerin temel patobiyolojisi konu-
sunda daha çok araflt›rmaya ihtiyaç duydu-
¤umuzu göstermektedir. Bu araflt›rma ala-
n›n›n genifllemesi ile spesifik laboratuar
anomalilerinin agresif tedavisinin polinöro-
patiyi düzeltip düzeltmedi¤i ya da gidiflat›n›
de¤ifltirip de¤ifltirmedi¤i belirlenmelidir.

• Genetik testler. Genetik devrim herediter
nöropatilerin mekanizmas›na dair çok
önemli bilgiler vermifltir. Genetik nöropati-
ler önceden kabul edildi¤ine göre daha s›k-
t›r ve klinik tablolar› de¤iflkenlik göster-
mektedir. Genotip-fenotip iliflkisini daha iyi
belirleyebilmek için ileri çal›flmalara gerek
vard›r. Günümüzde giderek daha fazla ge-
netik test piyasada ticari olarak bulundu¤u
için genetik testlerin maliyet-yarar analizi-
nin yap›lmas› önemlidir. Genetik test için
s›n›rlar› daha belirli k›lavuzlar›n gelifltiril-
mesi ve bu tip çal›flmalar›n maliyetinin be-
lirlenmesi gerekir. Nöropatilerin genetik te-
melinin araflt›r›lmaya devam edilmesinin,
nöropatinin temel patofizyolojisi ve tedavi-
sine dair anlay›fl›m›za çok katk›s› olacakt›r.
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Tablo 2 Charcot-Marie-Tooth (CMT) ve diğer ilişkili kalıtımsal nöropatiler için sık görülen 
mutasyonlar

Popülasyon

Kohort
(hastaların sayısı)
toplam/CMT1/HNPP

CMT1A
duplikasyonu (%),
toplam/CMT1

HNPP
delesyonu (%),
toplam/CMT1

PMP22
mutasyonu (%),
toplam/CMT1

Cx32
mutasyonu (%),
toplam/CMT1

MPZ
mutasyonu (%),
toplam/CMT1

Amerika27 75/63 56/68 ND 3.9 7.2 3.3

İspanya28 52 Hariç Hariç 3.8 19.2 9.6

0.8* 7.7* 3.8*

Belçika29 443 24.6 10.6 2.7 5.4 0.7

Fin30 157 40.7 26.1 ND 7.6 ND

Slovenya31 71 81 ND ND ND ND

Avrupa32 975/819/156 59.4/70.7 13.4/84 ND ND ND

Avusturalya33 224 61 ND 1.3 12 3.1

Rusya34 174 /108/3 33.9 /53.7 100 1.1/1.9 6.8/7.4 3.4, 5.6

İtalya35 172 57.6 ND 1.2 6.9 2.3

Kore36 57 26/54 ND 1.7 5.3 5.3

Ortalama 43/70 11/92 2.50 12 5

Mutasyon sıklıkları toplam CMT kohortu ve klinik fenotipler (CMT1 ve HNPP) için verilmiştir. Kalın = CMT1 alt grubu; İtalik = 
HNPP alt grubu.
*Ekstrapole toplam sayı ve mutasyon sıklığı toplam sayıya göre tekrar hesaplandı. Toplam rakamın belirlenmesi için diğer 
çalışmalarla bilinen CMT1A duplikasyonu ve HNPP delesyonunun ortalama sıklıklarını hesaplandı.
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A.K.A., K.S.’nin ç›kar çat›flmas› yoktur. G.T.C klinik u¤rafllar›n›n
yaklafl›k %30’unu EMG’ye ay›rd›¤›n› bildirmektedir. J.A.C. Athena
Diagnostics’den onursal konuflmac›l›k alm›flt›r ve klinik u¤rafllar›n›n
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BEYAN
Polinöropati, tan›s› ve takibi komplike bir hastal›kt›r. Bu uygulama
parametresi ile uzman doktorlar›n klinik yarg›lar›n›n de¤ifltirilmesi
amaçlanmam›flt›r. Polinöropatinin de¤erlendirilmesinde klinisyen
taraf›ndan kullan›lan özel testler o klinik tabloya özgün ve tedavi
sorumlulu¤unu üstlenmifl klinisyenin t›bbi yarg›s›na ba¤l›d›r.

Bu bildiri, AAN, AANEM ve AAPM&R’nin bir e¤itim servisidir.
Güncel bilimsel ve klinik verilere dayan›larak haz›rlanm›flt›r. Özel
bir nörolojik problemin tedavisi için tüm yöntemleri içermemekte,
özel bir test ya da prosedür seçmek için tüm ölçütleri vermemekte-
dir. Ayn› zamanda olas› di¤er alternatif yöntemleri de d›fllamamak-

tad›r. AAN, AANEM, AAPM&R hasta baz›nda tedavi kararlar›n›n
hasta ve sorumlu hekime ait oldu¤unu bilmektedir. Klinik ba¤lam
bölümü güncel tedavi al›flkanl›klar› ve zorluklara faydal› olabilmek,
kan›ta dayal› yaklafl›m› gelifltirebilmek için verilmifltir. Pratikte kesin
öneriler fleklinde anlafl›lmamal›d›r. 
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