B‹L‹MSEL ZEM‹N
Lökaryozis (LA), periventriküler beyaz cevherde,
bilgisayarl› beyin tomografisinde (BT) hipodens;
manyetik rezonans görüntülemede (MRG) T-2
a¤›rl›kl› kesitlerde hiperintens olarak tespit edilen
bilateral, difüz veya yama tarz›nda görülen, belirgin
fonksiyon kayb›na neden olmayan beyaz doku
anomalileridir.1
LA, s›kl›kla, serebrovasküler olay (SVO) geçirmiﬂ ve
kognitif aç›dan etkilenmiﬂ olan bireylerde BT ve MRG
ile tespit edilebilece¤i gibi; özellikle arteriyal
hipertansiyon (HT) gibi risk faktörlerine sahip olan 60
yaﬂ üzeri asemptomatik bireylerde de tespit
edilebilmektedir.2 Bu de¤iﬂikliklerin subklinik
enfarktlar m› yoksa kronik iskemiye ba¤l› metabolik
de¤iﬂiklikler mi oldu¤u konusu, henüz kesinlik
kazanmam›ﬂt›r. LA için en yüksek s›kl›kta tespit edilen
yaﬂlanma, HT ve diabetes mellitus (DM) gibi risk
faktörlerinin, LA etyopatogenezinde ortak bir rol
oynad›klar›na inan›lmaktad›r.3,4
Single voxel Proton MR-spektroskopi, beyin
bölgelerinin metabolik ve biyokimyasal profilini
ç›karmada kullan›lan, güvenli ve non-invazif bir
yöntem olarak son y›llarda de¤er kazanmaktad›r.
‹skemik lezyonlarda, azalm›ﬂ N-asetilaspartat (NAA)
seviyeleri ile beraber, laktat seviyesinde art›ﬂ
meydana gelmekte; NAA kayb›, nöronal kayb›
yans›tmaktad›r.5 Bir di¤er MR-spektroskopi
parametresi olan myoinositol (MI) art›ﬂ›n›n ise,
gliotik
aktivasyon
ile
beraber
oldu¤u
5,6
bildirilmektedir.

Bu çal›ﬂmada amac›m›z, LA’n›n nöronal komponentinde geliﬂen yap›sal ve metabolik de¤iﬂiklikleri
anlamak üzere, LA MR-spektroskopi bulgular›n›
tespit ederek, bu bulgular›, kronik iskemi ve kontrol
grubunun MR-spektroskopi bulgular› ile risk
faktörlerini de göz önünde bulundurarak
karﬂ›laﬂt›rmak ve bunun yan›nda, Minimental Status
Examination (MMSE) testi arac›l›¤› ile, kognitif
etkilenme ve proton-MR-spektroskopi bulgular›
aras›nda bir korelasyon olup olmad›¤›n›
de¤erlendirmekti.

GEREÇ ve YÖNTEMLER
Lökaryotik alanlar›, gerek BT’de gerekse MRG’de
tespit edilen 25 lökaryozisli hasta (Grup I; 15 erkek,
10 kad›n), kronik iskemik enfarkt› bulunan 10 hasta
(Grup II; 4 erkek, 6 kad›n) ve kontrol grubu olarak
nöroloji poliklini¤ine baﬂ a¤r›s› nedeni ile baﬂvuran
ve çekilen beyin BT’de lökaryozisi bulunmayan 9
hasta (Grup III; 3 erkek, 6 kad›n) k›yasland›. Kronik
iskemik enfarktlar, SVO oluﬂumunun ard›ndan 6
veya 8 ay sonra çal›ﬂmaya al›nd›.
Bütün hasta gruplar›, iskemik SVO ve LA risk
faktörleri aç›s›ndan tarand›. De¤erlendirilmeye al›nan
risk faktörleri, arteriyal HT, DM, kardiyovasküler
hastal›klar, hiperlipidemi ve sigara içimi idi. HT tan›s›
için en az üç ölçümde 160/90 mmHg üzeri de¤erler
kabul edildi. DM tan›s› için açl›k kan ﬂekeri de¤erinin
120 mg/dl üzerinde olmas› kabul edildi.
Hiperlipidemi için kan kolesterol de¤erinin 200 mg/dl
üzerinde oluﬂu kabul edildi.
Grup I için, lökaryotik alandan ve normal görünümlü
beyaz maddeden; Grup II için, kronik iskemik enfarkt
alan›ndan ve normal görünümlü beyaz maddeden;
Grup III için, periventriküler alandan ve normal
görünümlü beyaz maddeden single voxel proton
MR-spektroskopi ile NAA/kreatin (Cr) ve MI/Cr
oranlar› saptand›. Proton MR-spektroskopiler, özel
bir merkezde “General Elektrik Signa HiSpeed 1.5
Tesla cihaz›” ile yap›ld›. MR-spektroskopi

parametreleri olarak TE 144 milisaniye ve TR 2000
milisaniye kullan›ld›. Spektroskopi voxeli, lökaryozisin
periventriküler alan›na, kronik iskemik enfarktlar›n
ise hipodens alanlar›na yerleﬂtirildi.

Grup I’de 7 hastada (%28), Grup II’de 4 hastada
(%40) ve Grup III’te 1 hastada (%11) saptand›. Grup
I’den 11 hasta (%44), Grup II’den 5 hasta (%50) ve
Grup III’ten 6 hasta sigara içicisiydi.

Kronik iskemik enfarktlar›n ikisi kortikal, sekizi ise
derin beyaz maddede idi. Motor afazisi bulunan
kortikal enfarktl› hastalar›n d›ﬂ›nda, hastalar›n
hepsine MMSE testi yap›ld›.

Lökaryotik alan ile normal görünümlü beyaz madde
aras›nda NAA/Cr de¤erlerinde anlaml› istatistiksel
farkl›l›k saptanmad› (1,70±0,28; 1,67±0,26;
p>0,05). Lökaryotik alan›n NAA/Cr de¤eri, kontrol
grubunun periventriküler alan›n›n NAA/Cr de¤eri ile
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda azalm›ﬂ olmakla beraber, anlaml›
istatistiksel farkl›l›k bulunmad› (1,70±0,28;
1,97±0,43; p>0,05). Kronik iskemik enfarkt alan›na
ait NAA/Cr de¤eri, gerek normal görünümlü beyaz
madde NAA/Cr de¤eri ile (0,68±0,64; 1,47±0,11;
p<0,01); gerek lökaryotik alan NAA/Cr de¤eri ile
(0,68±0,64; 1,70±0,28; p<0,01) k›yasland›¤›nda
anlaml› olarak düﬂük bulundu. Grup III’te
periventriküler alan ve normal görünümlü beyaz
madde NAA/Cr de¤erleri aras›nda, anlaml›
istatistiksel farkl›l›k saptanmad› (1,97±0,43;
1,86±0,51; p>0,05).

Bu çal›ﬂmada istatistiksel analizler “GraphPad Prisma
V.3 paket program›” ile yap›ld›. Verilerin
de¤erlendirilmesinde
tan›mlay›c›
istatistiksel
metotlar›n (ortalama, standart sapma) yan› s›ra
gruplar aras› karﬂ›laﬂt›rmalarda “Kruskal Wallis testi”,
alt grup karﬂ›laﬂt›rmalar›nda
“Dunn’s çoklu
karﬂ›laﬂt›rma testi”, ikili gruplar›n tekrarlayan
ölçümlerinde “Wilcoxon testi”, nitel verilerin
karﬂ›laﬂt›rmalar›nda “Ki-kare testi” kullan›ld›.
De¤iﬂkenlerin birbirleri ile iliﬂkileri “Spearman
korelasyon testi” ile belirlendi. Sonuçlar, anlaml›l›k
p<0,05 düzeyinde de¤erlendirildi.

SONUÇLAR
Grup I, lökaryozisli 25 hasta (15 erkek, 10 kad›n);
Grup II kronik iskemik enfarkt› bulunan 10 hasta (4
erkek, 6 kad›n) ve kontrol grubu olan Grup III, beyin
BT de lökaryozisi bulunmayan 9 hastadan (3 erkek, 6
kad›n) oluﬂuyordu. Gruplar›n ortalama yaﬂlar›, Grup
I için 66,2, Grup II için 65,7 ve Grup III için 62,3 y›l
idi. Gruplar›n yaﬂ ortalamalar› ve cinsiyet da¤›l›mlar›
aras›nda anlaml› istatistiksel farkl›l›k gözlenmedi
(KW: 1,58; p>0,05); (χ2: 2,4; p>0,05).
Arteriyal HT, Grup I’de bütün hastalarda (%100),
Grup II’de 9 hastada (%90) ve Grup III’te 5 hastada
(%55) saptand›. Arteriyal HT’ye maruz kalma süresi,
lökaryozisli hastalarda en yüksek düzeydeydi.
Ortalama hipertansiyona maruz kalma süresi, Grup I
için 15,84 y›l, Grup II için 6,8 y›l ve Grup III için 2,6
y›l idi. DM, Grup I’de 6 hastada (%24), Grup II’de 3
hastada (%30) ve Grup III’te 5 hastada (%55)
saptand›. Kardiovasküler hastal›k ve hiperlipidemi,

Lökaryotik alan›n MI/Cr de¤eri, normal görünümlü
beyaz madde ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, istatistiksel
olarak anlaml› oranda artm›ﬂ olarak bulundu
(0,72±0,22; 0,59±0,15; p<0,0001). Yine
lökaryotik alan›n MI/Cr de¤eri, Grup III’ün
periventriküler
alan›n›n
MI/Cr
de¤eri
ile
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda
artm›ﬂ
olarak
saptand›
(0,72±0,22; 0,54±0,32; p<0,05). Kronik iskemik
enfarkt alan›na ait MI/Cr de¤eri, normal görünümlü
beyaz madde ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda artm›ﬂ olarak
bulundu (0,72±0,22; 0,59±0,15; p<0,05). Grup
III’e ait periventriküler alan ve normal görünümlü
beyaz madde MI/Cr de¤erlerinde, istatistiksel aç›dan
anlaml›
farkl›l›k
saptanmad›
(0,54±0,32;
0,62±0,25; p>0,05).
Gruplar›n MMSE test ortalamalar› aras›nda anlaml›
istatistiksel
farkl›l›k
mevcuttu
(KW:15,54;
p<0,0001). LA grubunun MMSE test skorlar›, gerek
kronik iskemik enfarkt gerek kontrol grubu MMSE

Tablo 1. Gruplar›n MR-spektroskopi de¤erleri ve MMSE test skorlar›
Grup I (n:25)
NAA/Cr
P
MI/Cr
P
MMSE

Grup II (n:10)

LA

NAWM

Enfarkt

NAWM

1,70±0,28

1,67±0,26

0,68±0,64

1,47±0,11

> 0,05
0,72±0,22

0,59±0,15

> 0,01
0,74±0,40

0,55±0,30

Grup III (n:9)
PV

NAWM

1,97±0,43

1,86±0,51

> 0,05
0,54±0,32

0,62±0,25

< 0,0001

< 0,05

< 0,05

23,52±4,68

25,13±4,58

29,00±0,87

NAWM: Normal görünümlü beyaz madde, PV: Periventriküler

test skorlar›na göre anlaml› olarak düﬂük bulunurken
(p<0,01), LA ile kronik iskemik enfarkt ve kronik
iskemik enfarkt ile kontrol grubunun MMSE test
skorlar› aras›nda anlaml› istatistiksel farkl›l›k
gözlenmedi (p>0,05); (MMSE test skor ortalamalar›;
Grup I: 23,52±4,68, Grup II: 25,13±4,58, Grup III:
29,0±0,87).

TARTIﬁMA
Konvansiyonel
görüntüleme
ile
lökaryotik
de¤iﬂikliklerin tan›m›n›n yap›lmas›n›n ard›ndan, baz›
araﬂt›rmac›lar lökaryoziste difüzyon a¤›rl›kl› MR
yöntemini çal›ﬂm›ﬂ olsalar da, henüz MRspektroskopi ile yap›lan bir çal›ﬂma mevcut
de¤ildir.1,7
Beyaz maddeyi besleyen uzun penetran arterlerde
yapt›¤› de¤iﬂiklikler nedeniyle, hipertansiyonun LA
etyopatogenezinde önemli bir rol oynad›¤› daha
önce yap›lan çal›ﬂmalar ile ortaya konmuﬂtur.2,4
Hyalinizasyon gibi aterosklerotik de¤iﬂikliklerin
serebral kan damarlar›n› etkilemeye baﬂlamas›yla,
serebral kan ak›m›nda ortaya ç›kan geçici
azalmalar›n, periventriküler beyaz maddede iskemik
hasara yol açt›¤› gösterilmiﬂtir.2,3,4 Kronik iskemik
de¤iﬂiklikler, nöronal hasara yol aç›yor gibi
görünmektedir.
NAA, nöronlar›n ve aksonlar›n içinde bulunan bir
nöronal belirteç olup, mitokondrilerde yap›lmaktad›r. Yap›lan çal›ﬂmalarda, iskeminin erken
dönemlerinde laktat piki ile beraber, NAA
seviyesinde düﬂüklük görüldü¤ü, iskemik bölgenin
kronikleﬂmesiyle NAA kayb›n›n daha belirgin hale
geldi¤i gösterilmiﬂtir.5

Lökaryozisin MRG ve BT bulgular›, her ne kadar
kronik iskemiye benzese de, çal›ﬂmam›zda elde
etti¤imiz MR-spektroskopi bulgular›, bunu
desteklememekteydi. Çal›ﬂmam›zda, kronik dönem
enfarkt alan›nda, normal görünümlü beyaz
maddeye göre anlaml› NAA kayb›n›n belirlenmesi,
literatür ile uyumlu olup, kronik enfarkt alan›nda
nöron ve nöronal fonksiyon kayb›n›n derecesinin
belirlenmesinde, MR-spektroskopinin önemine iﬂaret
ediyordu.5 Bununla beraber, lökaryotik alana ait NAA
konsantrasyonlar›nda, gerek normal görünümlü
beyaz maddeye gerek kontrol grubunun
periventriküler alan›na göre, belirgin bir düﬂüklük
saptanmamas›, lökaryotik alanda NAA düﬂüklü¤ü ile
gösterilebilecek belirgin bir nöron kayb›n›n
olmad›¤›n› göstermekte idi.
Çal›ﬂmam›zda, lökaryotik bölge MI konsantrasyonunun, ayn› hastalardaki normal görünümlü
beyaz maddeye ve kontrol grubu periventriküler
alan›na göre anlaml› olarak yüksek saptanmas›,
lökaryotik alanda belirgin gliotik aktivasyonun
varl›¤›na iﬂaret etmekte idi. Yap›lan histopatolojik
çal›ﬂmalarda, periventriküler lökaryozisin, myelin
içeri¤inde azalma, epandimal hücre tabakas›nda
kay›p ve reaktif gliosis ile beraber, periepandimal
ekstrasellüler s›v› içeri¤inde art›ﬂ ve aksonlarda
küçülme ile birlikte oldu¤u gösterilmiﬂtir.2,4,8,9
Myoinositol, gliada oldukça yüksek konsantrasyonlarda bulunmaktad›r. Glial bir fonksiyon
belirteci olarak de¤erlendirilen MI, hücre volümü için
önemli bir osmotik ajan regülatörü olarak
bilinmektedir.9,10 Kan bas›nc› regülasyonundaki
de¤iﬂikliklerin, lökaryozis etyopatogenezine katk›da
bulundu¤u literatürde gösterilmektedir.2,4,8 Normal

bireyler ile k›yasland›¤›nda lökaryozisli bireylerin
gerek yüksek kan bas›nc› de¤erlerine, gerekse kan
bas›nc›ndaki fizyolojik noktürnal düﬂüklükten
yoksun, ﬂiddetli günlük fluktuasyonlar›n bulundu¤u
farkl› bir sirkadyen ritme sahip olduklar›
görülmektedir.4,8,11,12 MI seviyesinde meydana gelecek
olan art›ﬂ›n, muhtemelen bozulmuﬂ otoregülasyona
ba¤l› geliﬂen astrogliosisin bir yans›mas› oldu¤u
düﬂünülmektedir.9,10
Çal›ﬂmam›zda, hipertansiyona maruz kalma
süresinin lökaryoziste çok yüksek oldu¤unu saptad›k.
Bu
uzun
süreç,
serebral
kan
ak›m›
otoregülasyonundaki ve osmoregülasyondaki
de¤iﬂikliklerin bir nedeni olarak görülmektedir. Yine
bu de¤iﬂiklikler ile beraber meydana ç›kan küçük
arteriyollerdeki dejenerasyon, direkt olarak beyaz
maddede hasara neden olmakta; difüz beyaz madde
hasar› da progresif kognitif etkilenmeye eﬂlik
etmektedir.2,8
Yap›lan MR-spektroskopi çal›ﬂmalar›, Alzheimer
hastal›¤›n›n erken dönemindeki MR-spektroskopi
bulgular›n›n, lökaryozise benzer ﬂekilde, MI’da
art›ﬂ ile beraber, NAA’da belirsiz bir düﬂüklük ile
birlikte oldu¤unu göstermektedir. Alzheimer
hastal›¤›n›n erken döneminde MI seviyesinin
yüksekli¤inin, NAA’ya göre daha sensitif bir
belirteç oldu¤u düﬂünülmektedir.13-16
Çal›ﬂmam›zda, lökaryotik hastalar›n MMSE test
skorlar›n›n, kontrol grubuna göre anlaml› derecede
düﬂük olmas›, kognitif fonksiyonda etkilenme ile
gliotik aktivasyon aras›nda bir iliﬂki bulundu¤unu
akla getirmektedir. Alzheimer hastal›¤›n›n erken
dönemindeki gibi, LA hastalar›ndaki kognitif
etkilenme, muhtemelen bozulmuﬂ otoregülasyon
mekanizmalar›n›n sonucunda ortaya ç›kan gliosis ile
aç›klanabilir.
Kronik iskemi ve kontrol grubundan farkl› olarak,
NAA konsantrasyonunda anlaml› bir de¤iﬂiklik
oluﬂmazken, MI konsantrasyonunda ortaya ç›kan

anlaml› yükseklik, lökaryoziste gliozisin majör
patolojik
bulgu
oldu¤unu
göstermektedir.
Lökaryoziste arteriyolar yap›y› bozan risk
faktörlerinden dolay›, nöronal veya aksonal kay›p
geliﬂimi
öncesinde,
serebral
kan
ak›m›
otoregülasyonunda ortaya ç›kan de¤iﬂikliklerin,
gliozis geliﬂimine neden oldu¤u düﬂünülmektedir.
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