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Optik Nörit Olgular›nda Görsel
Uyand›r›lm›fl Potansiyel Bulgular›

Objectives: To compare the visual evoked potentials
(VEP) with clinical findings and magnetic resonance imag-
ing (MRI) in patients with optic neuritis and to define the
importance of it for the diagnosis and the prognosis.  

Material and Methods: The history, neurologic and
opthalmologic status, MRI and VEP were evalulated retro-
spectively. 

Results: In all the patients with the diagnosis of multiple
sclerosis (MS) on a basis of clinical and radiological find-
ings, P100 latencies were delayed. In the patients with no
history of MS but with lesions on MRI, P100 latencies were
also delayed. In patients with no history and normal MRI,
P100 latencies were in normal limits but longer in the
symptomatic eye. 

Discussion: In patients with optic neuritis the  delay in
P100 latencies is important in the prognosis of MS. 
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Amaç: Bu çal›flmada, optik nörit ile takip edilen hastalarda
görsel uyand›r›lm›fl potansiyel (GUP) bulgular›n›n, klinik ve
manyetik rezonans bulgular› ile karfl›laflt›r›larak, bunlar›n
tan› ve prognoz aç›s›ndan öneminin de¤erlendirilmesi
amaçland›.

Yöntem: Akut vizyon azalmas› ile baflvuran ve optik nörit
tan›s› alan 14 hastan›n öykü, nörolojik ve oftalmolojik mu-
ayeneleri, manyetik rezonans görüntüleme (MRG) incele-
meleri, GUP bulgular› retrospektif olarak de¤erlendirildi.

Sonuçlar: Daha önce atak tan›mlayan ve multipl skleroz
tan›s› görüntüleme metodlar› ile desteklenen olgular›n tü-
münde P100 yan›t› mutlak latans› uzun bulundu. Daha ön-
ce atak tan›mlamayan ancak MRG’de lezyon saptanan
hastalar›n GUP incelemelerinde P100 yan›t› mutlak latans-
lar› uzun bulunurken, görüntülemeleri normal olan hasta-
larda P100 yan›t› mutlak latans› normal s›n›rlar içinde, an-
cak iki göz aras›ndaki fark semptomatik gözde uzun bulun-
du. 

Tart›flma: Bu çal›flmada saptanan bulgular, optik nörit ta-
n›s› alan hastalar›n GUP incelemelerinde P100 yan›t› mut-
lak latans›n›n uzun bulunmas›n›n multipl skleroz tan›s›n›
destekledi¤ini düflündürdü. 

Anahtar sözcükler: optik nörit, görsel uyand›r›lm›fl 
potansiyeller, multipl skleroz
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Girifl

Optik nörit (ON) etiyolojisinde viral hastal›klar,
travma gibi nedenler söz konusu olabilmekle birlikte
demiyelinizan hastal›klar en s›k neden olarak öne ç›k-
maktad›r.1,2,3

Akut optik nörit hastalar›nda y›llar içinde %8 ile
%87 aras›nda multipl skleroz (MS) geliflme olas›l›¤›n-
dan söz edilmektedir.1,2,3,4 Ancak ilk ve tek optik nörit
ata¤› ile baflvuran hastalarda demiyelinizan hastal›k
varl›¤›n› klinik olarak saptamak mümkün de¤ildir. Ta-
n›da öykü ve klinik bulgular›n yan›s›ra paraklinik bul-
gular›n önemi vurgulanmaktad›r.1,4,5

Manyetik rezonans görüntüleme (MRG), morfolo-
jik anomalileri yans›tt›¤›ndan en hassas teknik olarak
bildirilmekle birlikte görsel uyand›r›lm›fl potansiyelle-
rin (GUP) de MS tan›s›ndaki yeri iyi belirlenmifltir.1,4,5,6

Ancak GUP’un ON olgular›nda MS geliflimini belirle-
mede önemini araflt›ran çal›flmaya yay›nlarda rastlan-
mam›flt›r. Çal›flmam›zda ON ile takip edilen hastalarda
klinik, MRG ve GUP bulgular›n›n karfl›laflt›r›lmas›, MS
tan›s› alm›fl hastalar›n GUP’lar›n›n ilk ve tek ON ata¤›
olan hastalara göre farkl› özellik gösterip göstermedi¤i-
nin araflt›r›lmas› amaçlanm›flt›r.

Yöntem

Çal›flmaya fiiflli Etfal Hastanesi Nöroloji Klini-
¤i’nde 1995-2001 y›llar› aras›nda optik nörit (ON) ata-
¤› ile baflvuran 10-43 yafllar› aras›nda 14 hasta al›nd›.
Hastalar›n tümünde nörolojik ve oftalmolojik muayene,
kranial MRG ve GUP incelemeleri yap›ld›. Olgular ilk

ve tek optik nörit ata¤› ile baflvuran hastalar veya mul-
tipl skleroz (MS) tan›s› alm›fl, optik nörit ata¤› geli-
flenler olarak iki gruba ayr›ld›. MS tan›s› olan hastalar›n
tümünde iki ayr› klinik lokalizasyona ait geçirilmifl en
az iki atak mevcuttu. ‹lk ve tek ON ata¤› ile baflvuran
olgular›n MRG’leri, MS düflündüren lezyonlar var veya
yok fleklinde ayr›ld›. MRG de¤erlendirmeleri, MS tan›
kriterleri içinde önerilen MRG kriterlerine uygun olarak
yap›ld›.7 ‹lk ve tek ON ata¤› ile baflvuran MRG’de lez-
yon saptanmayan 4 olgunun ikisi 2 y›ld›r, biri 1 y›ld›r,
biri de 7 y›ld›r izlenmekteydi. ‹lk ve tek ON ata¤› ile
baflvuran MRG’de lezyon saptanan 2 olgu ise 3 ve 4 y›l-
d›r izlenmekteydi.

GUP incelemeleri 72 görme aç›s› oluflturan siyah
beyaz patern uyar› ile sa¤ ve sol göz tam ve yar› alan
uyar›lar›yla yap›ld›. Kay›tlar AgAgCI yüzeyel elektrod-
larla Cz ile 01, Oz ve O2’ye yerleflterilen elektrodlarla
yap›ld›. Tam alan uyar›lar›, Oz-Cz aras›ndan kaydedilen
yan›tlardan de¤erlendirildi. Mutlak latanslar, iki göz
aras› latans fark›, iki göz aras› amplitüd oran› laboratu-
var›m›z›n normal de¤erleri ile karfl›laflt›r›ld› (Tablo 1). 

Sonuçlar

Çal›flmaya al›nan toplam 14 hastan›n 12’si kad›n,
2’si erkekti. Hastalar›n 8’i daha önce geliflmifl ON veya
di¤er nörolojik sistemlere ait atak tan›ml›yor ve MS ta-
n›s› ile izleniyordu. Bu 8 hastan›n birinde akut vizyon
azalmas› her iki gözde ayn› zamanda bafllam›flt› (9 göz).

Daha önce geçirilmifl atak tan›mlayan 8 hastan›n tü-
münde MRG’de MS ile uyumlu lezyonlar mevcuttu.

Tablo 1: Görsel uyand›r›lm›fl potansiyel bulgular›

Semptomatik

133 - 203

100 - 117

110 - 144

Asemptomatik

105 - 139

99 - 108

95.4 - 140

Semptomatik

0 - 12.4

2.13**** - 12.1

5.24 - 5.82

Asemptomatik

6.09 - 12.4

9.22 - 13.6

6.22 - 7.31

GUP bulgular›

Kontrol grubu

Hasta grubu

Atak (+)**

MRG (+) (N=8)

Atak (–)***

MRG (–) (N=4)

Atak (–)***

MRG (+) (N=2)

P100 latans (ms)
min-max (ort ± SD)*

85.8 - 108 (99.09 ± 5.13)

P100 amplitud (micV)
min-max (ort ± SD)*

2.8 - 20.3 (7.98 ± 3.61)

* Minimum-maksimum, ortalama ve standart sapma de¤erleri
** Daha önce ata¤› olan, multipl skleroz tan›s› ile izlenmekte olan olgular
*** Daha önce ata¤› olmayan, ilk ve tek optik nörit ata¤› ile baflvuran hastalar
**** Minimum de¤er, P100 amplitüdü düflük bulunan olguya ait



Görme keskinli¤i ile iliflkili olmaks›z›n P100 yan›t›
mutlak latans› 8 hastan›n akut semptomlar› olan 9 gö-
zünden kaydedilen yan›tlarda, 5 gözde uzun bulundu, 4
gözde yan›t yoktu (Tablo 1,2).

Daha önce geçirilmifl atak tan›mlamayan, ilk kez
ON ile baflvuran 6 hastan›n 4’ünde MRG normaldi
(Tablo 2). MRG’si normal olan bu hastalar›n 1’inde
GUP normaldi, 3 hastada mutlak latanslar normal s›n›r-
lar içinde ancak semptomatik göz ile asemptomatik
gözden kaydedilen P100 yan›tlar› aras›ndaki fark semp-
tomatik gözde uzundu (Tablo 2). Bu 3 hastan›n birinde
semptomatik gözde P100 amplitüdü asemptomatik gö-
ze oranla düflüktü.

Daha önce geçirilmifl atak tan›mlamayan, ilk kez
ON ile baflvuran 6 hastan›n 2’sinde MRG’de MS dü-
flündüren plaklar mevcuttu, bu hastalar›n 1’inde P100
yan›t› mutlak latans› semptomatik ve asemptomatik
gözde uzundu, di¤erinde ise semptomatik gözden kay-
dedilen yan›t asemptomatik gözden kaydedilene k›yas-
la uzundu (iki göz aras› fark uzun).

Tart›flma

Demiyelinizan hastal›klar ON etiyolojisinde viral
nedenler ve travman›n yan›nda s›kl›kla akla gelmekle
birlikte, ilk ve tek ON ile baflvuran hastada demiyelini-
zan hastal›¤›n varl›¤›n› sadece klinik bulgularla belirle-
mek mümkün olmamaktad›r.1,4,5 ON ata¤› ile baflvuran,
MRG’de lezyon saptanan olgularda klinik MS geliflme
riskinin daha yüksek oldu¤u bildirilmifltir.8

Bu çal›flmada, MS tan›s› ile izlenmekte olan olgula-
r›n hepsinde P100 yan›t latans› belirgin uzun bulunmufl-
tur veya P100 yan›t› kay›pt›r. MS’de klinik optik nörit

ata¤› saptans›n veya saptanmas›n, iyi korunmufl dalga
formuna ra¤men, P100 latanslar›n›n s›kl›kla belirgin
uzun bulundu¤u bilinen bir özelliktir.7

Çal›flmam›zda ilk ve tek ON ata¤› ile izlenen
MRG’si normal olan 4 olguda P100 yan›t› mutlak la-
tanslar› normaldir. Bu olgular 1-7 y›l aras›nda bir süre-
dir izleniyor olmalar›na karfl›n, MS geliflimine ait klinik
ve MRG bulgusu saptanmam›flt›r. Bu olgular›n daha
uzun izlenmesi MS aç›s›ndan daha kesin bilgi verecek
olmas›na karfl›n elimizdeki veriler mutlak latanslar›
normal olan olgularda MS geliflmesinin daha düflük bir
olas›l›k oldu¤unu düflündürmektedir.

Klinik olarak ilk ve tek ata¤› ON ile baflvuran,
MRG’sinde MS düflündüren lezyon gözlenen 1 olguda,
MS olgular›na benzer flekilde, P100 latans› semptoma-
tik ve asemptomatik gözde belirgin uzundur. Bu olgu, 4
y›ld›r izlenmektedir ve klinik olarak MS düflündürecek
bulgu bu süre içinde geliflmemifltir. Buna ra¤men, tek
atak ON ile baflvuran olgular aras›nda, vizyonu norma-
le yak›n olmas›na karfl›n, P100 latans› belirgin uzun
olan bu tek olgu, MS geliflimi olas›l›¤› daha yüksek
olan, MR’de MS düflündüren lezyon görülen iki olgu-
dan biridir. Bu bulgu, ON ata¤›nda P100 yan›t› mutlak
latans›n›n belirgin uzun olmas›n›n da, daha yüksek
oranda MS geliflimi riski ile birlikte oldu¤unu düflün-
dürmüfltür.

Di¤er taraftan MRG’sinde lezyon bulunan di¤er ol-
guda P100 yan›t› mutlak latanslar› normal, ancak iki göz
aras› latans fark› uzundur. Bu bulgu kesin olmamakla
birlikte, GUP incelemelerinde, P100 yan›t› mutlak la-
tanslar›n›n normal olmas›n›n daha sonra MS geliflebilme
olas›l›¤›n› reddettirmeyece¤ini düflündürmektedir.
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Tablo 2: Görme keskinli¤i ile görsel uyand›r›lm›fl potansiyel bulgular›n›n karfl›laflt›r›lmas›

<2/10

6

1

2

Latans
uzun/yan›t yok

9

1***

–

Semp/Asempt
fark› uzun

–

1

3

Normal

–

–

1

Hasta grubu
(semptomatik gözler)

Atak (+)
MRG (+) (n = 9)*

Atak (–)**

MRG (–) (n = 4)

Atak (–)**

MRG (+) (n = 2)

Görsel uyand›r›lm›fl potansiyel
(P100)

* Daha önce ata¤› olan, multipl skleroz tan›s› ile izlenmekte olan olgular; 8 hastan›n 9 gözü
** Daha önce ata¤› olmayan, ilk ve tek optik nörit ata¤› ile baflvuran hastalar
*** Görme keskinli¤i >7/10 olan olgu

>7/10

2

1

2

Görme keskinli¤i



Sonuç olarak çal›flmam›zda, MS tan›s› alm›fl hasta-
lar›n tamam›nda P100 yan›tlar› mutlak latanslar›nda
uzama belirlenmifltir. ‹lk ve tek ON ata¤›nda, sempto-
matik ve/veya asemptomatik gözde P100 yan›t› mutlak
latans›nda uzama MS geliflme olas›l›¤›n› güçlendirmek-
tedir. Çal›flmam›z az say›da olguda retrospektif de¤er-
lendirme fleklinde yap›lm›flt›r. ‹lk ve tek ON ata¤› olan
hastalar›n prospektif MS geliflimi aç›s›ndan uzun süreli
izlenmesi, MS gelifliminde GUP bulgular›n›n önemini
daha kesin olarak belirleyebilecektir.

Kaynaklar

1. Frederiksen JL. Optic neuritis; a common first manifestation of
MS. Int. MSJ. Vol. 2 No. 1.

2. Kurtzke JF. Optic neuritis or multiple sclerosis. Arch Neurol

1985; 42: 704-10.

3. Sorensen TL, Frederiksen JL, Bronnum HH ve ark. Optic neuri-
tis as onset manifestation of multiple sclerosis. Neurology 1999;
53: 473-8.

4. Frederiksen JL, Larsson HBW ve ark. MRI, VEP, SEP and biot-
hesiometry suggest monosymptomatic acute optic neuritis to be
a first manifestation of multiple sclerosis. Acta Neurol Scand

1991; 83: 343-50.

5. Halliday AM, Mc Donald WI, Mushin J. Delayed visuel evoked
response in optic neuritis. The Lancet 1972; 6: 982-5.

6. Halliday AM, Mc Donald WI, Mushin J. Visual evoked respon-
se in diagnosis of Multiple Sclerosis. British Medical Journal

1973; 4: 661-4.

7. McDonald WI, Compston A, Edan G ve ark. Recommended
diagnostic criteria for multipl sclerosis: Guidelines from the in-
ternational panel on the diagnosis of multipl sclerosis.

8. Optic neuritis study group. The 5-year risk of MS after optic neu-
ritis: experience of the optic neuritis treatment trial. Neurology

2001; 57(Suppl 5): 36-45.

78 Nöropsikiyatri Arflivi, Cilt 39, Say› 2-3-4, 2002


