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ÖÖZZEETT  
1986 y›l›nda Amerikan Hekimler Okulu Sa¤l›k ve Toplum Politikalar› Komitesi
(Health and Public Policy Commitee of American College of Physicians), beyin
omurilik s›v›s› (BOS) analizlerini nörolojik tan›n›n anahtar› olarak belirtmifltir.
Her ne kadar nöro-görüntülemede geçti¤imiz y›llar içinde büyük geliflmeler ol-
duysa da, BOS analizleri halen nörolojik hastal›klar›n tan›s›nda anahtar rol oy-
namaktad›r. Bu nedenle,  hekimlerin, özellikle de nörologlar›n BOS analizleri ve
bu analizlerden elde edilen veriler hakk›nda bilgi sahibi olmalar› önemlidir. Bu
makalede, BOS analiz protokolleri k›saca tart›fl›lmakta ve BOS analizinin temel
özellikleri ile BOS analizi rapor formatlar› ve hastal›klarla iliflkili veri paternlerin-
den bahsedilmektedir. (Nöropsikiyatri Arflivi 2007; 44: 28-33)
AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr:: Beyin omurilik s›v›s›, immunglobulinler, beyin proteinleri, 
nörolojik hastal›klar

11..  GGiirriiflfl

Son y›llarda nöro-görüntüleme tekniklerinde büyük geliflmeler
olmufltur (1,2,3); bu durum, beyin omurilik s›v›s› (BOS) analizle-
rinin nörolojik tan›da halen anahtar bir role sahip olup olmad›k-
lar› sorusunu gündeme getirmifltir. Kan-BOS bariyeri hakk›nda
yeni fizyolojik ve biofiziksel anlay›fl›m›z (4) ve nöroimmunoloji
konusundaki geliflmeler albumin ve immunglobulinlerin hasta-
l›klarla ilgili paternlerinin anlafl›lmas›n› sa¤lam›flt›r (5). ‹ntrate-
kal spesifik antikorlar›n sentezinin incelenmesi ile ilgili metodo-
lojik geliflmeler ve beyin kaynakl› proteinlerin BOS ve serumda
güvenilir flekilde tayinine imkan veren geliflmeler (6,7), BOS
analizlerinin klinik de¤erini artt›rm›flt›r. Bu geliflmeler aras›nda
oligoklonal IgG tespit protokolleri (8) ve BOS’da spesifik orga-
nizmalar›n ve kanda beyin kaynakl› proteinlerin tayini için poli-
meraz zincir reaksiyonunun (“polimerase chain reaction”-PCR)
kullan›ma girmesi de yer almaktad›r. Ayr›ca BOS analizleri için
kullan›labilen “on-line” nefelometri yaz›l›mlar› ve test sonuçla-

r›n› yorumlayarak sunan analiz de¤erlendirme yaz›l›mlar› da
unutulmamal›d›r (9). 
Günümüzde BOS analiz raporlar›na immunglobulin yan›tlar›n›n
grafiksel sunumunun integrasyonu genifl kabul görmektedir.
BOS veri paternlerinin klinik bilgi yoklu¤unda kesin tan› sunma-
s› mümkün olmasa da, tek parametre analizlerinin aksine, pa-
tern analizleri analizler için sensitif kontroller sa¤lamakta, ileri
incelemeler için fikir verebilmekte ve ay›r›c› tan› ve prognoz ko-
nusunda yard›mc› olmaktad›r (5).
Bu makalenin amac› klinikle iliflkili BOS analizleri hakk›nda ge-
nel bir bilgi sunmakt›r.

22..  BBOOSS  AAnnaalliizzlleerrii  pprroottoolloollüü

BOS analizleri sistemik bir yaklafl›m ile acil, rutin ve ileri incele-
me programlar› olarak s›n›fland›r›labilir.
AAcciill  pprrooggrraamm

Acil programda BOS’un görsel inspeksiyonu, total protein, al-

SSUUMMMMAARRYY
In 1986 the Health and Public Policy Commitee of American College of Physici-
ans announced cerebrospinal fluid (CSF) analysis as the mainstays of neurolo-
gical diagnosis. Although there has been great improvements in neuroimaging,
CSF analysis still holds a key role in the diagnosis of neurological diseases.
Therefore it is important for the practicing physician, especially the neurologist
to have the knowledge of CSF analysis and data derived from these analysis. In
this paper, CSF analysis protocols are briefly described and basic features of
CSF analysis as well as CSF data report formats and disease-related data pat-
terns are discussed. (Archives of Neuropsychiatry 2007; 44: 28-33)
KKeeyy  wwoorrddss:: Cerebrospinal fluid; CSF immunglobulins; brain proteins in CSF; 
neurological diseases



bumin, glukoz ve laktat analizleri ile total ve diferansiyel hücre
say›m› yer almaktad›r.
RRuuttiinn  PPrrooggrraamm::
Bu program fiekil 1’de sunulmufl olan raporda görülmekte olan
incelemeleri içermektedir.
1. ‹nspeksiyon ile BOS’un makroskopik karakteristikleri: berrak,

bulan›k, kan içerikli, ksantrokromik.
2. Total hücre say›m› ve hücre tiplendirmesi
3. BOS ve serumda glukoz veya BOS laktat düzeyi
4. BOS ve serumda total protein ve albumin
5. BOS ve serumda IgG, IgA ve IgM 
6. Oligoklonal bant incelemesi

fifieekkiill  11..  Basel Üniversitesi BOS Raporu Format›. Rapor Alzheimer öntan›s› olan bir hastada rutin incelemelerin yan› s›ra  bio-belirteç incelemelerini de sunmaktad›r.
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7. Gere¤inde Varicella-Zoster, Herpes simpleks, HIV, CMV, tok-
soplazma, Borrelia burgdorferii, Treponema pallidum için spe-
sifik antikorlar›n indeksleri
‹‹lleerrii  ‹‹nncceelleemmee  PPrrooggrraamm››
‹leri inceleme program› nadir kullan›lan ancak uygun klinik tab-
lolarda faydal› bilgiler verebilecek parametreleri içermektedir.
1. HSV, tüberküloz, f›rsatç› infeksiyonlar için PCR
2. Karsinoembriyonik antijen gibi tümör belirteçleri
3. Hipoksik serebral hasar için S100b, demans ay›r›c› tan›s› için
tau ve β-amiloid 1-42 ve Creutzfeld-Jacob hastal›¤› için protein
14.3.3 gibi beyin kaynakl› proteinler
4. BOS/nazal sekresyon ayr›m› için beta-trace protein
5. Sarkoidoz tan›s› için BOS’da anjiotensin dönüfltürücü (“con-
verting”) enzim gibi...

33..  BBOOSS  FFiizzyyoolloojjiissii  vvee  PPaattooffiizzyyoolloojjiissii

33..11..  KKaann--BBOOSS  BBaarriiyyeerrii  vvee  BBOOSS  AAkk››mm››
Kan-BOS bariyeri terimi proteinlerin lomber subaraknoid aral›k-
taki BOS’da son konsantrasyonlar›n› etkileyen tüm faktörleri ifa-
de etmektedir ki bunlar içinde kan beyin bariyeri, ak›fl› boyunca
BOS’a olan diffüzyon ve BOS ak›m h›z› en önemlileridir (4,5,6).
Kan beyin bariyeri, beyin kapillerleri ile kandan BOS’a protein di-
füzyonunun morfolojik s›n›rlanmas›n› ifade etmektedir.
Pasif difüzyon (moleküler difüzyon) kan proteinleri için kandan
BOS’a geçiflte temel yolakt›r (6,7,10). Difüzyon yasalar›na göre,
IgM gibi büyük moleküllerin geçifli daha yavaflt›r ve bu durum
albumin gibi daha küçük moleküllere k›yasla daha düflük bir
kan-BOS konsantrasyon oran›na neden olmaktad›r.
Kan kaynakl› proteinlerin serum konsantrasyonlar›n›n art›fl› ge-
nellikle artm›fl BOS konsantrasyonu ile sonuçlanmaktad›r. Ancak
denge halinde belli bir proteinin serum ve BOS konsantrasyonla-
r› aras›nda gradyan sabit kalmaktad›r. Bu nedenle, BOS/serum
konsantrasyon katsay›lar›, kan konsantrasyonlar›ndan ba¤›ms›z-
d›r ve kan konsantrasyondaki de¤iflikliklerden kaynaklanan BOS
de¤eri de¤iflikliklerini göstermekte kullan›labilir. 
BOS ak›m h›z› (BOS deviri) moleküllerin konsantrasyonlar›n› dü-
zenler, örne¤in çeflitli nörolojik hastal›klara ba¤l› geliflen BOS
ak›fl h›z›ndaki azalmalar serum protein konsantrasyonlar›nda
artmaya neden olur. Albumin kandan kaynakland›¤› için, BOS
albumin konsantrasyonundaki art›fllar›n kan-BOS bariyeri dis-
fonksiyonundan kaynakland›¤› söylenebilir. Albumin BOS/se-
rum konsantrasyonu oran› (QAlb) BOS ak›fl h›z›n› da içine alan
iyi bir kan-BOS bariyer fonksiyonu belirtecidir ve bu amaçla kul-
lan›m› genel kabul görmektedir (5). 
BOS ak›fl›nda çeflitli nedenlerle azalma ortaya ç›kabilir ve genel
olarak BOS’ta patolojik protein art›fl› kan-BOS bariyeri ve/veya
intratekal sentez art›fl›na ba¤l› olabilir. IgG oran›n› albumin ora-
n›na k›yaslamak bu durumlar aras›nda ayr›m yapmak için etkili
bir yöntemdir.
BOS’un subaraknoid bofllukta ak›fl› s›ras›nda serum proteinleri
devaml› olarak BOS’a s›zarlar ve bu kan kaynakl› proteinlerin
ventriküler ve lomber BOS konsantrasyonlar› aras›ndaki fark›n
art›fl›na neden olur (5). Buna rostro-kaudal konsantrasyon
gradyan› denilmektedir.

‹ntratekal protein sentezini de¤erlendirmek için, immunglobu-
linler için BOS/serum oran›n› (QIg) karfl›laflt›rmak için IgG in-
deksi (11) ve Tourtelotte IgG sentez h›z› (12) gibi çeflitli yakla-
fl›mlar kullan›lm›flt›r. Ancak, albumin ve immunglobulin oranlar›
aras›ndaki iliflki lineer de¤ildir ve bu nedenle hiperbolik diskri-
minasyon düzeyleri olan grafikler kullanmak daha uygundur.
Reibergramlar (Reiber grafikleri) (5,13) bunun genel kabul gö-
ren bir örne¤idir ve fiekil 2’de sunulmufltur.
33..22..  BBOOSS’’ddaa  BBeeyyiinn--PPrrootteeiinnlleerrii
BOS proteinlerinin yaklafl›k %20’si beyin kaynakl›d›r, ancak bun-
lardan çok az› beyin için spesifiktir. BOS konsantrasyonlar› genel
olarak beyin kaynakl› ve kan kaynakl› fraksiyonlardan oluflmakta-
d›r. A¤›rl›kl› olarak beyin-kaynakl› proteinler seruma k›yasla daha
yüksek BOS konsantrasyonlar›na sahiptirler ve bu BOS’tan seru-
ma d›flar› ak›fla neden olur. Beyin kaynakl› proteinler BOS dolan›m
h›z›na göre (BOS/serum albumin konsantrasyon oranlar› fleklinde,
Qalb) üç grupta toplanabilirler: Nöral orijinli proteinler, gliyal ori-
jinli proteinler ve primer leptomeningeal orijinli proteinler (5,7).
Nöral ve gliyal proteinler BOS’a özellikle ventriküler ve sisternal
boflluklarda girerler ve ventriküler BOS ile lomber BOS konsant-
rasyonlar› aras›nda azalma sergilerler. Patolojik durumlarda lom-
ber BOS konsantrasyonlar› sabit kal›r. Ancak, primer leptomenin-
geal orijinli proteinler, normal ventriküler BOS ile lomber BOS ara-
s›nda art›fl gösterirler ve patolojik durumlarda lomber BOS kon-
santrasyonunda art›fl görülür. Verileri yorumlarken spesifik prote-
inler için özgün konsantrasyon e¤ilimlerini göz ard› etmek yanl›fl
sonuçlara var›lmas›na neden olabilir.
33..33..  NNöörrooiimmmmuunnoolloojjii
BOS’taki intratekal antikor sentezi perivasküler alandaki, lokal
olarak olgunlafl›p prolifere olan B-lenfositlerden kaynaklan-
maktad›r (14). ‹nfeksiyonu olan hastalarda serumda IgM’den
IgG’ye dönüflüm iyi bilinen bir fenomendir ancak bu BOS’ta söz
konusu de¤ildir ve BOS’taki ilk IgG/IgA/IgM yan›t paterni çeflit-
li patolojiler ile iliflkilidir (5,15,16). 
BOS inflamasyonunda, beyin kaynakl› antikorlar BOS’taki anti-
korlar›n büyük bölümünü oluflturmaktad›r. Bu antikorlar›n se-
rumdan BOS’a transferinin azl›¤› ile iliflkilidir. Akut inflamasyon
s›ras›nda serum IgG konsantrasyonlar› sadece yüzde bir kaç
puan artarken, intratekal sentezlenmifl IgG formlar› BOS’taki to-
tal IgG’nin %90’dan fazlas›n› oluflturur. BOS’ta oligoklonal bant
incelemesinin alt›nda yatan mant›k da budur. ‹ntratekal IgG
sentezinin daima aktif hastal›k süreci anlam›na gelmedi¤i,
MSS’de akut inflamasyonu veya geçirilmifl infeksiyon veya kro-
nik oto-immun hastal›¤a ba¤l› intratekal antikor sentezini yans›-
tabilece¤i ak›lda tutulmal›d›r (5,16).

44..  BBOOSS  VVeerriilleerriinniinn  DDee¤¤eerrlleennddiirriillmmeessii  vvee  YYoorruummllaannmmaass››

BOS verilerinin tek bir raporda toplanarak sunulmas›, tabloyu
bir bütün olarak görmeyi sa¤laman›n yan› s›ra hastal›klarla ilifl-
kili paternlerin saptanmas›n› ve ileri inceleme gerektiren alan-
lar›n görülmesini sa¤lamaktad›r.
fiekil 1 Basel Üniversitesi BOS laboratuar›, BOS raporu örne¤i-
ni göstermektedir. Bu laboratuar raporu format›, protein analiz-
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leri için yaz›l›mlar ve ayr›ca verilerin yorumlanmas› yapabilen
analiz de¤erlendirme yaz›l›mlar› ile desteklenmektedir.
BOS raporu çeflitli parçalar halinde düzenlenmifltir:
1. Yönlendiren klinisyen taraf›ndan sa¤land›¤› flekilde klinik bil-
giler
2. BOS’un makroskopik özellikleri
3. Sitoloji
4. BOS ve serumda glukoz (veya BOS laktat düzeyi)
5. Protein analizleri
6. Oran (QIgG/QAlb) diagramlar›n›n grafiksel de¤erlendirmesi 
7. ‹mmunglobulin yan›t paternleri
8. ‹zo-elektrik fokuslama ve immunfiksasyon ile oligoklonal IgG
incelemesi (Oligoklonal bantlar)
9. Antikor indeksi
10. Spesifik endikasyonlar için BOS belirteçleri (tümörler, hi-
poksik-iskemik serebral hasar veya demans ay›r›c› tan›s› gibi)
11. Referans aral›klar›na göre de¤erlendirmeler
12. Analizler ve ay›r›c› tan›lar ›fl›¤›nda de¤erlendirmeler ile ilgili
yorumlar
44..11..  KKaann--BBOOSS  BBaarriiyyeerrii
BOS/serum konsantrasyonu, Q, örne¤in albumin için BOS Alb/se-
rum Alb=QAlb, bariyer disfonksiyonu için yüksek duyarl›l›¤a sa-
hiptir (17). Bu parametrenin duyarl›l›¤› serum ve BOS örneklerinin
ayn› testte birlikte incelenmesi durumunda daha da artmaktad›r.
QAlb referans aral›¤›n›n yafl yan› s›ra ventrikülo-lumber BOS pro-
tein konsantrasyon gradyan›na göre de¤iflti¤i ak›lda tutulmal›d›r.
Qalb ay›r›c› tan› için duyarl› veya özgül bir araç de¤ildir ancak ak-
tif süreçleri gösteren son derece önemli bir belirteçtir. 
44..22..  IIgg  VVeerriilleerrii  vvee  OOrraann  DDiiaaggrraammllaarr››  ((RReeiibbeerrggrraammllaarr))
Intratekal immunglobulin sentezinin en güvenilir flekilde hi-
perbolik diskriminasyon fonksiyonu ile de¤erlendirilebilece¤i
Reiber taraf›ndan 4300 olguluk bir seride gösterilmifltir (5). Bu
serinin verilerinden türetilen ve yarat›c›lar›na atfen Reiberg-
ramlar (fiekil 2) olarak adland›r›lan bu grafikler Ig alt s›n›f de-
¤erlendirmeleri için uniform ve güvenilir bir temel sunmakta-
d›rlar. Bu grafiklerdeki hiperbolik diskriminasyon hatt› Tour-
telotte formülü veya Ig indeksine k›yasla daha yüksek duyar-
l›l›k ve özgüllük sunmaktad›r, özellikle de artm›fl QAlb varl›-
¤›nda. Bunun sonucu olarak Reibergramlar›n BOS veri de-
¤erlendirmesine integrasyonu BOS’ta IgG konsantrasyonu
art›fl› bulunan olgularda, bu art›fl›n artm›fl intratekal sentez
art›fl› veya serumdan BOS’a transfer art›fl›na ya da her ikisi-
ne de mi ba¤l› oldu¤unun ayr›m›n›n daha iyi yap›labilmesini
sa¤lamaktad›r. Diagramlar ayr›ca bariyer disfonksiyonunun
efllik etti¤i veya etmedi¤i intratekal IgG sentezinin saptanma-
s›na da yard›mc› olmaktad›r.
44..33..  OOlliiggookklloonnaall  BBaannttllaarr  ((OOlliiggookklloonnaall  IIggGG))
BOS’ta oligoklonal bantlar›n saptanmas› multipl skleroz (MS)
tan›s› yan› s›ra inflamatuar süreçlerde IgG sentezini gösterme-
de de büyük önem tafl›maktad›r(18). BOS’ta oligoklonal bantla-
r›n tayini için en s›k kullan›lan metot izoelektrik fokuslama (IEF)
ile immunfiksasyon (IF)dur (5,18,19). “International Concensus
for detection of oligoclonal IgG” raporunda (18) BOS ve serum
çiftleri analizlerinde befl sonuç paterni önerilmifltir:

fifieekkiill  11..  Reibergramlar.  fiekil Reiber hiperbolik grafikleri ile IgG, IgA, IgM için
BOS/serum oran diagramlar›n› göstermektedir(5). Grafik üst ve alt limitler için hiper-
bolik diskriminasyon çizgileri ile birlikte yaflla iliflkil vertikal limitler sunmaktad›r
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PPaatteerrnn  11::  Normal 
PPaatteerrnn  22::  BOS’a s›n›rl› oligoklonal bantlar
PPaatteerrnn  33::  BOS’a s›n›rl› oligoklonal bantlar›n yan› s›ra BOS ve se-
rumda efl bantlar
PPaatteerrnn  44::  Serum ve BOS’da efl oligoklonal bantlar (ayna paterni)
PPaatteerrnn  55::  BOS ve Serumda monoklonal bantlar
Patern 2 ve 3 multipl skleroz gibi inflamatuar nörolojik hastal›klar
için tipik iken, patern 4 sistemik inflamatuar yan›t›, patern 5 ise
gamapatilerde görülen monoklonal sentezi iflaret etmektedir.
Yak›n zamanda, multipl skleroz tan›s›nda BOS analizleri ile ilgili
yeni bir konsensus raporu sunulmufltur (19).
44..44..  AAnnttiikkoorr  ‹‹nnddeekkssii
Antikor indeksi BOS’da beyin kaynakl› spesifik bir antikor frak-
siyonunu saptamay› hedeflemektedir (16, 20). Bu spesifik anti-
korun BOS/serum oran›n›n (Qspes) total BOS/serum immunglo-
bulin G oran›na (QIgG) bölümüdür, yani AI=Qspesc / QIgG. Teorik
olarak, IA için normal sonuç 1.0 olmal›d›r, ancak metolodolojik
faktörler nedeniyle 0.7-1.3 aras›ndaki de¤erler normal s›n›rlar
içinde kabul edilmektedirler ve 1.4 üzerindeki de¤erler patolojik
olarak kabul edilmektedir (13,21). AI de¤erinin relatif bir de¤er
oldu¤u ve BOS veya serumdaki mutlak de¤eri yans›tmad›¤›
unutulmamal›d›r. Farkl› organizmalar için benzer AI de¤erlerinin
varl›¤› halinde konsantrasyonlar›n karfl›laflt›r›lmas› etken ajan›
saptamakta yard›mc› olabilir (5). 
44..55..  MMiikkrroooorrggaanniizzmmaallaarr››nn  BBOOSS’’ttaa  TTaayyiinnii
Merkezi sinir sistemi infeksiyonu flüphesi lomber ponksiyon ve
BOS incelemesi için önemli ve s›k bir endikasyondur (22). Poli-
meraz zincir reaksiyonu (PCR) metodundaki geliflmeler belirli
organizmalar için spesifik nükleik asitlerin tayinini mümkün k›l-
m›flt›r ve böylece antikor yan›t›n›n geliflmesinden önce belirli
mikroorganizmalar ile geliflen MSS infeksiyonlar›n›n erken ve
h›zl› tan› imkan› do¤mufltur (23,24). Günümüzde PCR, MSS infek-
siyonlar›n›n etkeninin belirlenmesinde kullan›m› kolay, yüksek
duyarl›l›k ve özgüllü¤e sahip, h›zl› ve erken tan› sa¤layabilen bir
metoddur. 
44..66..  BBOOSS  HHüüccrreelleerrii
Total BOS hücre say›m› di¤er analizlerden elde edilen verilern
yorumlanmas›na yard›mc› olman›n yan› s›ra akut inflamasyonu
gösteren önemli bir parametredir. 
Normal lökosit de¤eri BOS için 0-4 lökosit/µl’dir. Yüksek eritro-
sit de¤erleri, kanama veya travmatik ponksiyon ile iliflkili olabi-
lir (25). Böyle durumlarda her 1000 eritrosit/µl için say›lan de-
¤erden 1 lökosit/µl ç›kar›larak gerçek lökosit say›s› belirlenebi-
lir. Diferansiyel hücre say›m› inflamasyon tipinin saptanmas› ve
ay›r›c› tan› için ek bilgiler sunar (örne¤in viral infeksiyon ile bak-
teriyal infeksiyon ayr›m›). Lomber ponksiyon ve BOS analizinin
zamanlamas› diferansyel hücre paterninin yorumlanmas›n› et-
kiler, örne¤in Herpes simpleks virusü ensefalitinde çok erken
dönemde görülebilen nötrofilik reaksiyon, ilerleyen günler için-
de lenfositik bir immun yan›ta dönüflür. Tümör hücreleri de
BOS’da saptanabilir (26). BOS hücrelerinin floresans aktivas-
yonlu hücre ayr›m› (fluorescense activated cell sorting [FACS])
analizi günümüzde rutinde özellikle hematolojik maligniteler ha-
ricinde nadiren kullan›lmakla beraber, araflt›rma amac›yla s›k
kullan›ma sahiptir (27). 

55..  BBOOSS’’ttaa  HHaassttaall››kkllaa  ‹‹lliiflflkkiillii  PPaatteerrnnlleerr

BOS analizlerini tek bir raporda sunman›n önemli bir avantaj›
hastal›kla iliflkili paternlerin saptanabilmesini mümkün k›lmas›-
d›r. Örne¤in, Alzheimer hastal›¤› olan bir hastada analizler muh-
temelen normal hüre say›m›, negatif izoelektrik fokuslama ve
normal Qalb ve Ig alt s›n›f yan›tlar› ve incelenmesi halinde artm›fl
total tau ve fosforile tau düzeyleri ile azalm›fl β-amiloid düzeyle-
rini gösterirken (28), bakteriyel menenjitli bir hastada inceleme-
ler artm›fl albumin oran›, artm›fl lökosit say›m› ile beraber nötro-
filik reaksiyon ve artm›fl laktat düzeylerini gösterecektir (29).
IgA ve IgM analizleri IgG analizleri ile beraber büyük klinik an-
laml›l›¤a sahiptirler. Ancak, Ig paternlerinin spesifikli¤i, komple-
menter analizler ile daha da artmaktad›r. Klinik bilgiler, özellikle
ay›r›c› tan›lar›n netli¤i analizlerin özgüllü¤ünü ve klinik anlaml›-
l›¤›n› artt›rmaktad›r.
‹nflamatuar olmayan MSS hastal›klar› karakteristik olarak hü-
moral yan›t›n görülmedi¤i bir BOS paterni sergilerler. Nörode-
jeneratif hastal›klarda, genellikle oligoklonal bantlar bulun-
maz. Belirli nörodejeneratif hastal›klar, tümörler ve inmede
beyin kaynakl› proteinler ayr›ca ek bilgi sa¤layabilir; örne¤in
S100b düzeyi hipoksik serebral hasar›n fliddeti ile korelasyon
gösterir (30). Her ne kadar s›k kullan›ma sahip olmasalar da,
BOS’ta CEA gibi tümör belirteçleri de¤erli bilgiler verebilir (31).
Günümüzde BOS bio-belirteçleri (biomarker) ile ilgili büyük ça-
ba sarfedilmektedir. Her ne kadar henüz rutin kullan›ma gir-
memifl olsalar da, çeflitli belirteçler ve belirteçlerle ilgili çal›fl-
malardan elde edilen bilgiler ›fl›¤›nda gelifltirilen belirteç pa-
ternleri son derece umut vericidir. Alzheimer hastal›¤›n›, bio-
belirteç konusunda büyük çaba sarfedilen ve yüz güldüren so-
nuçlar›n al›nd›¤› bir örnek olarak gösterebiliriz (32). Yak›n za-
manda çeflitli yazarlar BOS’da total tau ve fosforile tau ile bir-
likte β-amiloid düzeylerinin incelenmesinin Alzheimer ay›r›c›
tan›s›nda ve de erken tan›s›nda son derece duyarl› ve özgün
oldu¤unu bildirmifllerdir (28,33). 

66..  SSoonnuuçç

Her ne kadar son y›llar içinde nörolojik hastal›klar için görüntü-
leme tekniklerinde büyük geliflmeler olduysa da, BOS analizleri
hala radyolojik ve elektrofizyolojik incelemelerinin veremedi¤i
ve klinik olarak çok anlam tafl›yan bilgiler sa¤layabilmektedir.
PCR gibi yöntemlerdeki geliflmeler, nöroimmunoloji ve kan-BOS
bariyeri konusundaki bilgilerin art›fl›, ve entegre BOS raporu an-
lay›fl› ile birlikte hastal›kla iliflkili paternlerin kullan›ma girmesi ile
BOS analizlerinin önemi ve klinik yararl›l›¤› daha da artm›flt›r.
Bio-belirteç araflt›rmalar›ndaki geliflmelerin yan› s›ra hastal›kla
iliflkili paternlere dair bilgilerin artmas› BOS analizlerinin önemi-
ni ve anlaml›l›¤›n› zaman içinde daha da artt›racakt›r.
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