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ÖÖZZEETT  
Multipl skleroz dünyada bir milyon kifliyi etkileyen bir hastal›k olup, genç erifl-
kinlerde nörolojik özürlülü¤e yolaçan hastal›klar›n en s›k sebebidir. Son y›llarda
multipl skleroz’un tan› ve tedavisi ile ilgili bilgilerimizdeki geliflmelere ra¤men,
halen  hastal›¤›n nedeni, patogenezi ve mekanizmas› ile ilgili bir fikir birli¤ine va-
r›labilmifl de¤ildir. Yeni veriler multipl skleroz’un inflamatuvar, nörodejeneratif
bir hastal›k oldu¤unu, hem adaptif, hem de kazan›lm›fl immun sistemin bu has-
tal›¤›n geliflmesinde ve sürmesinde önemli rolleri bulundu¤unu göstermektedir.
(Nöropsikiyatri Arflivi 2008; 45 Özel Say›:10-4)
AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr::  Multipl skleroz, demiyelinizasyon, remiyelinizasyon, aksonal
dejenerasyon

AABBSSTTRRAACCTT
Multiple sclerosis affects one million people in the worldwide and is leading
cause of neurological disability in young adults. Despite recent advances in the
diagnosis and treatment of multiple sclerosis, we still lack a consensus about
the causes, pathogenesis and mechanism of disease progression. New eviden-
ce indicates that multiple sclerosis is an inflammatory neurodegenerative di-
sorder in which both adaptive and innate immune system play important roles
in initiation and maintenance of the disease. (Archives of Neuropsychiatry 2008;
45 Supplement: 10-4)
KKeeyy  wwoorrddss:: Multiple sclerosis, demyelination, remyelination, axonal degenera-
tion

Girifl

Multipl skleroz(MS) santral sinir sisteminin (SSS) kronik infla-
matuvar, demiyelinizan bir hastal›¤›d›r. Hastal›k erken eriflkin dö-
nemde bafllamaktad›r. Son y›llarda hastal›¤›n tedavisindeki önemli
geliflmelere ra¤men beyaz ›rkta nörolojik özürlülü¤ün hala en önde
gelen sebebi olmay› sürdürmektedir (1). Hastal›¤›n etiyolojisi tam
olarak bilinmemekle beraber, birçok bulgu immün sistemin hastal›k
patogenezinde önemli bir rolü oldu¤unu düflündürmektedir. Genetik
ve çevresel faktörlerin de hastal›¤›n geliflme riskini etkiledi¤i düflü-
nülmektedir. Ailesel ve genetik çal›flmalar MS’in poligenik kal›t›ld›-
¤›n› göstermektedir. Hastal›kla iliflkilendirilebilmifl tek majör gen lo-
kusu insan lökosit antijeni (HLA) bölgesidir (2). Göç incelemeleri, MS
epidemisi ile ilgili çal›flmalar, relapslar ile viral enfeksiyonlar aras›n-
daki iliflkiler, MS patogenezinde çevresel faktörlerin de (özellikle de
enfeksiyonlar›n) rolleri olabilece¤i fikrini desteklemektedir (3,4,5).   

MS ‹mmünolojisi

‹mmün Sistem Hücrelerinin Kan Beyin Bariyeri ‹le Etkileflimleri
Periferde  aktive hale gelen immün sistem hücreleri, hedef

doku ve organlara göçlerini kolaylaflt›racak çeflitli molekülleri ta-

fl›rlar (6,7). Aktive olmufl immün hücrelerin tafl›d›klar› selektin,
kan beyin bariyerindeki (KBB) ligandlar› ile etkileflime geçerek
hücrelerin endotel üzerinde yuvarlanmalar›n› ve integrin adez-
yon molekülleri de ba¤lanma/ tutulmalar›n› sa¤larlar. Aktive im-
mün sistem hücreleri, endotel hücreleri veya hasarl› doku tara-
f›ndan salg›lanan kemokinler integrin aktivasyonunu artt›rarak,
daha güçlü bir tutunmaya katk›da bulunurlar (8). Kemokinler ay-
r›ca uygun reseptöre sahip hücrelerin kimyasal gradiyentin kay-
na¤›na do¤ru göçünü de yönetmektedirler. ‹mmün sistem hücre-
lerince “matriks metalloproteinazlar” gibi enzimlerin sal›n›m› da
ayr›ca bazal membran›n yap›s›n› bozarak, dokuya infitrasyonu
kolaylaflt›r›r (9) (fiekil 1). Bütün bu mekanizmalar MS’te KBB ya-
p›s›n›n hasara u¤rayarak geçirgenli¤inin bozulmas› ve ba¤›fl›kl›k
hücrelerinin infiltrasyonunun kolaylaflmas› ile sonuçlan›rlar. 

T Hücreleri ve MS
MS’in deneysel modeli olarak kabul edilen deneysel allerjik

ansefalomiyelit (experimental allergic encephalomyelitis: EAE)’in
oluflumunda CD4+ T hücrelerinin anahtar rolü oynad›¤› bilinmek-
tedir. Bu bilginin de deste¤iyle MS’in primer olarak T hücrelerin-
ce yönetilen bir hastal›k oldu¤u düflünülmektedir. CD4+ T hücre-
lerinin MS’teki rollerini araflt›ran birçok çal›flma yap›lm›fl olmas›-
na karfl›l›k, bu hücrelerinin MS patogenezindeki rolleri kesin ola-



rak netlefltirilememifltir (10). Miyelin proteinlerine spesifik CD4+ T
hücreleri MS hastalar›n›n kanlar›nda ve beyin omurilik s›v›lar›n-
da (BOS) tespit edilmifltir. Fakat bu hücrelerin ayr›ca sa¤l›kl› kon-
trollerde de bulunmufl olmalar›, varl›klar›n›n do¤rudan hastal›kla
iliflkilendirilebilmesini zorlaflt›rmaktad›r (11). ‹nsan miyelin-spesi-
fik T hücrelerinin transgenik hayvan modelinde ensefalitojenik
olduklar›n›n gösterilmesine karfl›l›k,  MS hastalar› ve sa¤l›kl› kon-
troller aras›nda bu hücreler aç›s›ndan belirgin bir farkl›l›k göste-
rilememifltir (11,12,13). 

Bir çok gözleme dayan›larak MS’teki immün yan›tlar›n Tip I
yard›mc› T hücresi  (Th1:T helper) immün yan›t›n› yans›tt›¤› öne
sürülmektedir. Bunun belki de en önemli nedeni; MS patolojisinin
“Th1 tipi otoimmün bozukluk modeli” olan EAE’e olan benzerli¤i-
dir. MS hastalar›nda Th1 sitokin düzeylerinde art›fl (IL-2, IFN-ga-
ma, TNF-alfa gibi), Th1 sitokin profiline sahip T hücrelerinin MS
hastalar›ndan izole edilmeleri ve MS’in belli major doku uyuflum
kompleksi (major histocompatibility complex:MHC) s›n›f II anti-
jenleri ile ba¤lant›l› oldu¤unun gösterilmesi bu hipotezi destekle-
yen bulgular olarak ileri sürülmektedir (14-17).

MS lezyonlar›nda hem CD4+,hem de CD8+ T hücreleri bulun-
maktad›r. CD4+ T hücreleri ço¤unlukla perivaskülar alanda, CD8+

T hücreleri de ço¤unlukla lezyonlar›n merkezinde ve s›n›r›na ya-
k›n bölgelerde bulunmaktad›r (18). Lezyonlara infiltre olan T hüc-
relerinin ayn› öncül hücreden ço¤alm›fl olduklar› ve bu nedenle
de ayn› antijenik özgüllü¤e sahip hücreler oldu¤u belirlenmifltir
(klonotipik akümülasyon fenomeni). Bu klonotipik akümülasyon
en çok CD8+ T hücre kompartman›nda saptanmakta, CD4+ T hüc-
re kompartman›nda ise nadiren gözlenmektedir (19,20). Her ne
kadar bu çal›flmalar lezyonlarda antijence yönlendirilmifl CD8+ T
hücre infiltrasyonlar›n› iflaret etse de, bu hücrelerin spesifite ve
fonksiyonlar› aç›kl›¤a kavuflturulmay› beklemektedir.

MS’te B Hücre Yan›tlar› ve Antikor Sentezi
BOS’ta lokal antikor sentezi; oligoklonal bantlar›n saptanma-

s› ve intratekal IgG üretimi ile belirlenmektedir. BOS’ta oligoklo-
nal bant varl›¤›n›n incelenmesi MS tan›s›nda kullan›lan  tek labo-
ratuvar gösterge olmas›na karfl›n, MS’te B hücreleri uzun y›llar-
d›r göz ard› edilmekteydi. Bu durumun en önemli nedenleri; EAE

modelindeki etkisizlikleri ve fonksiyonlar›n› yeterince iyi bir flekil-
de inceleyebilecek teknolojinin eksikli¤i fleklinde aç›klanabilir
(21). Bu sebeplerden dolay› MS patogenezindeki etkileri ancak
yak›n zamanda çal›fl›lmaya bafllanm›flt›r. B hücre reseptörlerinde
mutasyonlar›n gözlendi¤i dominant B hücre klonlar› BOS’ta ve
MS lezyonlar›nda saptanm›flt›r, bu da antijenin yönlendirdi¤i bir
sürece iflaret etmektedir (22-24). Ayn› B hücre klonotipleri, has-
tal›k seyri s›ras›nda da BOS’ta gösterilmifltir, bu bulgu B hücrele-
rinin BOS’a periyodik olarak girdikleri ya da SSS içinde yerlefltik-
lerini düflündürmektedir (25). 

Immünglobulinler (a¤›rl›kl› olarak IgG1) BOS’a sal›nmaktad›r
ve MS lezyonlar›nda da saptanabilmektedir. B hücre sitokinleri
de MS lezyonlar›nda gösterilmifltir (26). Bu bulgular hümoral im-
mün yan›t›n hastal›¤›n patogenezinde önemli bir rolü oldu¤unu
gösteriyor olsa da, bu hücrelerin özgüllükleri ve hastal›ktaki rol-
leri hala aç›kl›¤a kavuflturulmay› beklemektedir (27). 

MS’te Düzenleyici T Hücre Yan›tlar›
Otoreaktif T hücrelerinin sa¤l›kl› bireylerde de bulunmas›;

self-reaktif T hücrelerinin timusta klonal delesyonu ve T hücre
anerjisi oluflmas›n›n kendine(self)-tolerans› tek bafl›na aç›klaya-
mad›¤›n› göstermektedir (28, 29). Otoreaktif T hücrelerinin yol
açabilece¤i immün bozukluklar› düzeltmek için periferal tolerans
mekanizmalar›n›n da bulundu¤u bilinmektedir. Regülatuvar T
hücrelerinin aktif bask›lamalar›, self-antijenlere reaktif T  hücre-
lerinin kontrol edilmesinde ve  in vivo periferal tolerans›n olufl-
mas›nda önemli rol oynamaktad›r (30, 31).  

Otoreaktif T hücreleri hem sa¤l›kl› bireylerde, hem de otoim-
mün bozuklu¤u olan hastalarda saptanmaktad›r. Ancak, otoim-
mün bozuklu¤u olan hastalardaki otoreaktif T hücrelerinin, nor-
mal bireylere ait T hücrelerine göre daha kolay aktiflefltirilebildi-
¤i gösterilmifltir (32). MS hastalar›na ait CD4+ CD25hi regülatuvar
T hücreleri (Treg)  ile normal bireylere ait Treg hücreleri Hafler ve
arkadafllar› taraf›ndan incelenmifller ve bu hücreler aras›nda s›k-
l›k ve fenotip bak›m›ndan fark bulunmad›¤› bildirilmifltir. Fakat
sa¤l›kl› kontrollere ait Treg hücreleri, otoreaktif effektör T hücre-
lerinin proliferasyonunu inhibe ederken; MS hastalar›na ait Treg
hücreleri ise proliferasyonu inhibe etmekte etkisiz kalmaktad›r-
lar. Bu ex vivo modelde IL-10 ve TGF-β sitokinlerinin bloklanma-
s› da, CD4+ CD25hi regülatuvar T hücrelerinin bask›lay›c› fonksiyo-
nunda bir azalmaya yol açmamaktad›r (33). Bu bilgiler MS hasta-
lar›nda primer regülatuvar defektin CD4+ CD25hi regülatuvar T
hücrelerinden kaynaklanabilece¤ini düflündürmektedir.

MS ‹mmünopatolojisi

MS patolojisi; beyin ve spinal kordda fokal primer demiyelini-
zan plaklar ve inflamatuvar bir süreç fleklinde tan›mlanmaktad›r.
‹nflamasyon T hücreleri, aktive makrofaj veya mikroglia hücrele-
ri taraf›ndan oluflturulur. Aktif lezyonlarda  bu inflamatuvar süreç
KBB y›k›m›, proinflamatuvar sitokinler ve kemokinlerin lokal eks-
presyonu ile birliktedir. Demiyelinizasyona de¤iflik derecelerde
akut aksonal y›k›m ve aksonal kay›p efllik eder (34).

MS’in progressif döneminde patolojik tablo de¤iflir, fokal de-
miyelinize ak madde lezyonlar› hala saptanabilmesine ra¤men,
daha önce var olan plaklar›n giderek s›n›rlar›n› genifllettikleri
gözlenir. Plaklar d›fl›ndaki normal görünen ak madde (NGAM) bü-

fiekil 1. Lenfosit trafi¤i (Norman MU, Hickey MJ. Mechanisms of lympho-
cyte migration in autoimmune disease. Tissue Antigens 2005; 66: 163-
172’den uyarlanm›flt›r)
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yük oranda anormal bulgular gösterir. Diffüz  inflamatuvar süreç,
jeneralize mikroglial aktivasyon, diffüz aksonal hasar ve sekon-
der demiyelinizasyon tabloyu oluflturur. Ak madde tutulumunun
yan› s›ra korteks de a¤›r bir flekilde hasarlanm›flt›r (34).

MS’de Heterojenite
MS lezyonlar›n›n patolojik incelemeleri hastalar aras›nda;

inflamatuvar yan›t, demiyelinizasyon paternleri, oligodendrosit
korunumu, remiyelinizasyon düzeyi ve aksonal hasar derecesi
aç›lar›ndan belirgin farkl›l›klar oldu¤unu göstermifltir. Bu neden-
le, baz› yazarlar, MS’in çeflitli immün veya toksik mekanizmalar
üzerinden iflleyen, ortak özellikleri miyelin ve oligodendrosit ha-
sar› olan “birbirinden farkl› patolojilere verilmifl ortak bir isim” ol-
du¤u fleklinde yorumlar yapmaktad›rlar (35, 36). 

Lucchinetti ve ark 2000 y›l›nda yay›nlad›klar› çal›flmalar›nda
çok say›da MS lezyonunun (n=82) nöropatolojik incelemesini
yapm›fllard›r. Bu çal›flmalar›nda lezyonlarda gözlenen demiyeli-
nizasyonun immunopatolojik paternler bak›m›ndan belirgin fark-
l›l›klar gösterdi¤ini ortaya koymufllard›r (37,38). Hastalar aras›nda
lezyon paternleri farkl›l›k göstermekle birlikte, her bir hastadan
izole edilen aktif lezyonlar›n hep ayn› paterni gösterdi¤i bildiril-
mifltir. Bütün aktif lezyonlarda esas olarak T hücreleri ve makro-
fajlardan oluflmufl bir inflamatuvar süreç tespit edilmifltir. Demi-
yelinizasyon mekanizmalar› bak›m›ndan lezyonlar dört ayr› pater-
ne ayr›lm›flt›r (fiekil 2):

Patern I: Makrofaj-ba¤lant›l› demiyelinizasyon
Patern II: Antikor/kompleman-ba¤lant›l› demiyelinizasyon
Patern III: Distal dying-back oligodendrogliopati
Patern IV: Primer oligodendrosit dejenerasyonu
Patern I ve II’de, makrofajlar ve T hücreleri küçük ven ve ve-

nülleri çevreleyen düzgün s›n›rl› plaklarda yo¤unlaflmaktad›rlar.
Patern II lezyonlarda aktif miyelin y›k›m bölgelerinde immunoglo-
bulin ve aktive kompleman birikimi de efllik etmektedir. Bütün mi-
yelin proteinlerinin (MBP, PLP, MAG ve MOG) ekspresyonu ben-
zer flekilde azalm›flt›r. Aktif kenarlarda oligodendrositlerin say›s›
azalm›fl olmakla birlikte, plak merkezinde say›lar› artm›flt›r ve re-
miyelinizasyon yayg›nd›r. Patern I aktive mafrofajlar›n toksik
ürünlerinin (TNF-α, NO) etkisiyle miyelin y›k›m›n›n gerçekleflti¤i
EAE modeline benzemektedir (39,40). Patern II benzeri lezyonlar
ise, MOG’a karfl› sensitize edilerek oluflturulan EAE modelinde
görülmektedir (41).

Patern III lezyonlar makrofaj, aktive mikroglia ve T hücrele-
rinden oluflan bir inflamatuvar infiltrat içermektedir, fakat bu lez-
yonlar silik kenarl›d›r ve tipik olarak damarlar› çevrelemezler. Bu
patern’de miyelin-assosiye glikoprotein (MAG: myelin associa-
ted glycoprotein)’in di¤er miyelin proteinlerine k›yasla seçilmifl

bir kayb› söz konusudur. Yo¤un oligodendrosit apoptozu, oligo-
dendrositlerde belirgin azalma ve minimal remiyelinizasyon da
tabloya efllik etmektedir. MAG kayb› ile distalden proksimale
do¤ru bir oligodendrogliopati geliflmekte ve aksonun gerekli me-
tabolik ihiyaçlar›n›n hücre gövdesince karfl›lanamad›¤› düflünül-
mektedir. Bu patern oligodendrositin periaksonal bölgedeki en
distal k›sm›nda ultrastrüktürel de¤ifliklikler ile karakterizedir (35).

Patern IV lezyonlar makrofaj, aktive mikroglia ve T hücrelerin-
den oluflan bir inflamatuvar infiltrat içermektedir. Bu lezyonlarda
öncelikli bir MAG kayb›, immunglobulin veya kompleman birikimi ile
ilgili bir bulgu saptanmaz. Lezyona komflu normal görünümlü ak
maddede apoptotik olmayan oligodendrosit ölümü bulgular› gözle-
nir. Bu en nadir paterndir ve sadece az say›da primer progressif va-
kada tan›mlanm›flt›r. Bu bulgular oligodendrositlerdeki metabolik
bir bozuklu¤un bu hücreleri özellikle inflamasyonun toksik hasar›na
karfl› hassaslaflt›rabilece¤ini akla getirmektedir (35). 

MS’te Normal Görünen Ak Madde Hasar›
MS hastalar›n›n beyinlerinde fokal demiyelinize plaklar›n ya-

n›nda normal görünen ak madde (NGAM)’de de diffüz bir hasar-
lanma oluflmaktad›r. Normal görünen ak madde hasar› özellikle
hastal›¤›n progressif dönemindeki hastalarda belirgindir
(34,35,42). Bu bulgu nöroradyolojik olarak da desteklenmektedir.
Manyetik rezonans spektroskopi (MRS) incelemeleri  primer
progressif MS hastalar›nda; NGAM’de azalm›fl N-asetil-aspartat
(NAA) ve yükselmifl kreatinin seviyelerini ortaya koymufltur 
(43, 44). Ayr›ca, MS’teki beyin atrofisinin k›smen T2  lezyon yü-
künden ba¤›ms›z olmas›, NGAM patolojisinin sadece walleryan
dejenerasyonu de¤il, ayr›ca MR ile görüntülenemeyen mikrosko-
pik ve diffüz lezyonlar› da yans›tt›¤›n› düflündürmektedir (45).
MS’te NGAM patolojisi; diffüz (ço¤unlukla CD8+) T hücre infiltrat-
lar›, glioz, mikroglial aktivasyon, diffüz aksonal hasar ve sinir lifi
dejenerasyonu ile karakterizedir (34, 46, 47). Progressif MS’in ka-
rakteristik patolojik özelli¤i olan yayg›n ak madde soluklu¤unun,
primer demiyelinizasyona de¤il, aksonal y›k›ma sekonder olarak
geliflti¤i düflünülmektedir. Ancak vurgulamak gerekir ki;
NGAM’de geliflen diffüz hasar›n mekanizmas› hakk›nda henüz
bilgilerimiz yetersizdir. 

MS’te Gri Madde Patolojisi
MS her ne kadar bir ak madde hastal›¤› olarak tan›mlanmak-

ta ise de, bu hastal›kta derin serebral nukleuslarda ve serebral
kortekste de demiyelinizasyonun olufltu¤u son y›llarda s›kça üze-
rinde durulan konulardan biridir (35,48, 49). Kortikal patoloji ile il-
gili bilgilerimiz henüz s›n›rl›d›r. Da¤›l›mlar› aç›s›ndan kortikal lez-
yonlar üç  gruba ayr›lm›fllard›r. Tip I lezyonlar lökokortikal bileflke-
de yerleflirler ve ak madde ve korteksi etkilerler. Tip II lezyonlar
korteks içinde yerleflim gösterirken, tip III lezyonlar pial yüzden
kortekse uzan›m gösterirler. Ayn› MS hastas›n›n beyin örne¤inde
her üç tipte de lezyon birlikte saptanabilir.  Kortikal lezyonlar ak
madde plaklar›ndan birkaç önemli özelli¤i nedeniyle farkl›l›k gös-
termektedirler. Öncelikle daha az inflamatuvar yap›ya sahiptirler,
dominant hücre populasyonu dall› mikroglialardan oluflur ve mak-
rofaj fenotipinde hücreleri içermezler. Demiyelinize kortekste
apoptotik nöronlar›n say›s›n›n artt›¤› da gösterilmifltir (50).

MS’te gri madde hasar›na yolaçan immünopatogenetik me-
kanizma bilinmedi¤inden, flu an kullan›lmakta olan immünomo-
dülatuvar tedavilerin bu lezyonlar üzerine etkisi bilinmemektedir. 
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fiekil 2. MS’te immünopatogenetik heterojenite (35, 37 ve 38 no’lu literatür-
lerden uyarlanm›flt›r)
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Aksonal Patoloji ve Nörodejenerasyon
MS geleneksel olarak aksonun göreceli olarak korundu¤u,

primer demiyelinizasyonla seyreden bir hastal›k olarak kabul
edilmesine ra¤men, hat›rda tutulmas› gereken önemli nokta bu
hastal›¤›n ilk tan›mland›¤› dönemlerden beri aksonlar›n etkilen-
di¤inin bilinmekte oldu¤udur. Kronik ve erken MS lezyonlar›nda
akut aksonal hasar s›k olarak saptanmaktad›r, ayr›ca aksonal
hasar NGAM ve plak çevresindeki ak maddede de gösterilmifl-
tir (51-53). Akut aksonal patoloji demiyelinizasyon s›ras›nda olu-
flabilir veya farkl› nöropatolojik çal›flmalarda gösterildi¤i gibi
hastal›k gelifliminin ilk aflamalar›ndan itibaren mevcut olabilir
(54, 55). Ayr›ca miyelin ve akson patolojileri birbirinden ba¤›m-
s›z olarak da gerçekleflebilirler (55). 

Aksonal hasar›n mekanizmas› tam olarak aç›kl›¤a kavufltu-
rulamam›flt›r. Hastal›¤›n akut döneminde inflamatuvar medi-
atörler aksonal hasarda rol oynayabilirler. Ayr›ca, CD8+ T hücre
say›s› ile aksonal hasar düzeyi aras›nda bir iliflki de tespit edil-
mifltir ve CD8-MHC s›n›f I düzeyinde bir akson hasar mekaniz-
mas› da öne sürülmektedir (56, 57). Aksonlarla yak›n temasta
bulunan makrofaj ve mikroglia hücrelerinin de proteaz, sitokin
ve serbest radikal sal›n›m› ile aksonal hasara yol açabilecekle-
ri düflünülmektedir (58). Yine akson spesifik antikorlar ve komp-
leman etkisiyle de aksonal hasar oluflabilece¤ine iliflkin bulgu-
lar da mevcuttur (59, 60).

Belirgin inflammasyonun bulunmad›¤›, sessiz, inaktif plak-
larda da düflük seviyede aksonal dejenerasyonun oluflmaya de-
vam etti¤i gösterilmifltir (61). 

Remiyelinizasyon
MS’te remiyelinizasyon plaklar›n kenarlar›nda hatta lezyo-

nun içinde bile oluflabilmekte, lezyon tümüyle remiyelinize ola-
bilmektedir. Tüm hastalar remiyelinizasyon kapasitesi göstere-
memesine karfl›n, tüm plaklar›n yaklafl›k %40’›nda remiyelini-
zasyonun geliflti¤i tahmin edilmektedir (62). MS’in erken döne-
minde olan hastalarda aktif plaklarda yayg›n remiyelinizasyo-
nun olufltu¤u  gözlenmekte, bunun demiyelinize alana gelen oli-
godendrosit öncül hücreleri yoluyla gerçekleflti¤i düflünülmek-
tedir. Ancak, hastal›¤›n daha geç dönemlerinde, özellikle prog-
ressif MS olgular›nda remiyelinizasyon yetersiz oluflmakta yada
hiç saptanmamaktad›r (34).

Remiyelinizasyonun baz› olgularda yayg›n, baz›lar›nda ise
yetersiz olmas›n›n nedeni bilinmemektedir. Lezyon lokalizasyo-
nunun önem tafl›yabilece¤i, subkortikal yada derin ak maddede
yerleflen lezyonlar daha yüksek remiyelinizasyon kapasitesine
sahipken, periventriküler yerleflimli lezyonlar›n kapasitesinin
daha düflük oldu¤u bildirilmifltir (63). 

Remiyelinizasyonun oluflumunda ilk basamak, demiyelinize
alana oligodendrosit öncül hücrelerinin göçü ve bu hücrelerin di-
feransiye olmas› olarak düflünülmektedir. Öncül hücrelerin mye-
lin yapan hücrelere diferansiye olmalar› ve prolifere olmalar›, ar-
d›ndan da remiyelinizasyonu sa¤lamalar› gerekmektedir. Ancak
bu kaskad›n oluflumu üzerine etkili pekçok baflka faktörün bulun-
du¤u (inflamatuvar hücreler, akson, sitokinler, büyüme faktörleri
gibi), remiyelinizasyon mekanizmas›n›n komplike ve çok faktörlü
bir fonksiyon oldu¤u ak›ldan ç›kar›lmamal›d›r (64).
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