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Introduction: Neuromyelitis optica spectrum disorder (NMOSD) is an 
inflammatory, demyelinating syndrome of the central nervous system 
(CNS) that predominantly affects the spinal cord and optic nerves. Since 
it was first described, new information about the pathophysiology gained 
momentum with the discovery of an antibody against aquaporin-4, a 
water channel protein that is predominantly found in the astrocytes. In 
our study, we evaluated the clinical features of NMOSD and clinically 
related CNS disorders.

Method: In our study, we recruited patients that were followed by the 
Clinic for Multiple Sclerosis and Myelin Disorders at Istanbul University 
between 1979 and 2016.

Results: Thirty-five NMOSD, fifteen relapsing inflammatory optic 
neuropathy (RION) and ten opticospinal multiple sclerosis (OSMS) 

patients were recruited in our study. Forty-eight patients (%80) were 
female, and twelve (%20) were male. Age, sex, follow-up period, 
annualized relapse rate, relapses in the first two years and progression 
index were similar between the groups. Cerebrospinal fluid (CSF) protein 
levels were higher in the NMOSD group. Concomitant autoimmune 
disorders were observed in six NMOSD patients and two OSMS patients. 
One patient with RION had nonspecific white matter lesions without 
gadolinium enhancement in the brain MRI.

Conclusion: Laboratory and imaging findings suggests that NMOSD is 
a distinct disorder than RION and OSMS. Further studies are needed to 
make specific comments about the existence of OSMS.

Keywords: NMO, opticospinal, optic neuropathy, transverse myelitis, 
Aquaporin-4, RION

ABSTRACT

Amaç: Nöromiyelitis optika spectrum hastalığı (NMOSH), esas olarak 
optik sinir ve spinal kordu etkileyen, merkezi sinir sisteminin (MSS) 
inflamatuvar, demiyelinizan bir hastalığıdır. Temel olarak astrositlerde 
bulunan bir su kanalı protein olan Akuaporin-4’e (Aqp-4) karşı gelişen 
antikorun keşfedilmesiyle, patofizyoloji ile ilgili bilgiler hızla artmıştır. 
Bu çalışmamızda, NMOSH ve klinik olarak ilişkili SSS hastalıklarının 
özelliklerini inceledik.

Yöntem: Çalışmamıza, İstanbul Üniversitesi, Multipl Skleroz ve Miyelin 
Hastalıkları Kliniği’nde 1979–2016 yılları arasında takip edilen hastaları 
dâhil ettik.

Bulgular: Çalışmamıza otuz beş NMOSH, on beş relapslı inflamatuvar 
optik nöropati (RİON), on optikospinal multipl skleroz (OSMS) hastası 

dâhil edildi. Kırk sekiz hasta (%80) kadın, 12 hasta erkekti (%20). 
Yaş, cinsiyet, takip süresi, yıllık atak sayısı, ilk iki yıldaki atak sayısı ve 
progresyon indeksi gruplar arasında benzerlik gösteriyordu. Beyin 
omurilik sıvısı (BOS) proteini NMOSH grubunda daha yüksekti. Altı 
NMOSH, iki OSMS hastasında eşlik eden otoimmun bozukluk izlendi. 
Bir RİON hastasının beyin MR’ında kontrast tutulumunun olmadığı, ak 
madde lezyonları izlendi.

Sonuç: Laboratuvar ve görüntüleme çalışmaları NMOSH’nin RİON 
ve OSMS’den farklı bir hastalık olduğunu göstermektedir. OSMS’nin 
varlığının kesin olarak söylenebilmesi için ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: NMOSH, optikospinal, optik nöropati, transvers 
miyelit, akuaporin-4, RİON
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Nöromiyelitis optika spektrum hastalığı (NMOSH), ağırlıklı olarak omuriliği 
ve optik sinirleri etkileyen, merkezi sinir sisteminin (MSS) inflamatuvar, 
demiyelinizan hastalığıdır (1). İlk tanımlandığı 1870 yılından beri hastalığın 
patofizyolojisi ile ilgili bilgiler, özellikle astrositlerde bulunan ve MSS’deki sıvı 
homeostazında hayati role sahip bir su kanalı proteini olan akuaporin-4’e 
(anti-Aqp4) karşı gelişen antikorun keşfiyle ivme kazanmıştır (2). Hastalığın 
klinik kriterleri ilk olarak 1999’da ve ardından anti-Aqp4’ün keşfi ile, gözden 
geçirilerek, yine aynı grup tarafından yayınlanmıştır (3). 

2015 yılına kadar NMOSH’nın optik sinirler ve omurilikte bir bozukluk 
olduğu düşünülmekteydi. Area postrema, diensefalon ve beyin sapı dahil 

olmak üzere farklı bölgelerdeki lezyonların tanımlanmasıyla tanı kriterleri 
ve isimlendirme tekrar değiştirildi ve NMOSH terimi kullanılmaya 
başlandı (4). Tanı kriterlerindeki değişiklikler, çalışmalarda klinik ve 
demografik özelliklerde farklı sonuçlara neden olsa da, hastalığın multipl 
skleroz (MS) ile karşılaştırıldığında ağırlıklı olarak kadınları etkilediği ve 
daha geç başlangıçlı olduğu iyi bilinmektedir (1).

Hastalık monofazik veya daha sık olarak polifazik seyirli olabilir. İki atak 
arasındaki sürenin on yıldan daha uzun olabileceği göz önüne alındığında 
klinik seyri öngörmek oldukça zordur. Daha önceden Devic Hastalığı 
olarak da adlandırılan monofazik formda tanım gereği, eş zamanlı optik 
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nörit ve transvers miyelit tablosu görülmektedir. Ancak, atakları öngören 
ve klinisyenlere hastalığın nüksü konusunda rehberlik edecek spesifik 
klinik biyobelirteçlere halen ihtiyaç duyulmaktadır. 

NMOSH’nin öncelikli belirtileri optik nörit ve transvers miyelittir. 
Optik nörit sıklıkla bilateral olma eğilimindedir, transvers miyelit ise 
genellikle omuriliğin üçten daha fazla segmentini etkilemekte ve MS’in 
neden olduğu transvers miyelite göre daha fazla sakatlık ve mesane 
disfonksiyonuna yol açmaktadır. Servikal miyelit beyin sapına ve 
dorsal medullaya uzanarak tedaviye dirençli kusma, narkolepsi ve akut 
solunum yetmezliğine neden olabilmektedir (1, 4). NMOSH’de, serebral 
lezyonlar sık görülmesine rağmen, bu lezyonların Barkhof kriterlerini 
karşılaması nadirdir (5). Kimi zaman, lezyonlar birbiriyle birleşerek 
kortikal disfonksiyona yol açar; ensefalopati, subkortikal yürütücü işlev 
bozukluğu ve posterior reversibl ensefalopati sendromuna (PRES) neden 
olabilir (6, 7). Eşzamanlı otoimmün sendromlar NMOSH’de sıktır. En sık 
olarak eşlik eden otoimmün hastalıklar, otoimmün tiroidit, sistemik lupus 
eritematozus (SLE) ve Sjögren sendromudur (1).

Atak dönemlerinde, beyin omurilik sıvısı (BOS) analizinde, genellikle 
nötrofil ağırlıklı, 50-1000 hücre/mm3 kadar yüksek olabilen pleositoz 
görülebilmektedir. Hastaların %20-30’unda oligoklonal bantlar görülür. 
Anti-Aqp4 antikorlarının seropozitiflik oranı farklı çalışmalarda %70-80 
arasında değişmektedir (3).

NMOSH için önerilen tedavi seçenekleri arasında ataklar için yüksek 
doz steroidler ve plazma değişimi, koruyucu tedavi olarak ise azatioprin, 
mikofenolat mofetil ve anti-CD20 monoklonal antikorları bulunmaktadır. 
Patofizyoloji konusunda artan bilgi birikimi sonucunda ortaya çıkan 
tosilizumab ve ekulizumab gibi tedavi seçenekleri hızla artmaktadır (8-10).

Relapslı inflamatuar optik nöropati (RION), başka hiçbir neden 
olmaksızın tekrarlayan otoimmün optik nörit atakları ile karakterize bir 
hastalıktır. Tanı için, iki veya üçten fazla atağın gerekli olup olmadığı 
hala belirsizdir. Hastalığın tanısında, optik nöropatiye neden olabilen 
enfeksiyöz, enflamatuar, metabolik veya diğer idiyopatik durumların 
dışlanması gerekmektedir. Yaklaşık 2:1 oranında kadın hakimiyeti görülen 
hastalıkta başlangıç yaşı, 14-69 arasında olup genellikle üçüncü veya 
dördüncü dekaddadır (11, 12). Son çalışmalarda, miyelin-oligodendrosit 
glikoproteine karşı gelişen antikorların (anti-MOG), patofizyolojide 
önemli bir rol oynayabileceği öne sürülmektedir (13). RION tedavisi 
akut alevlenmeler için intravenöz (IV) metilprednizolon ve plazma 
değişimini, profilaksi için ise azatioprin, mikofenolat mofetil, intravenöz 
immünoglobulin (IVIG) ve siklofosfamidi içermektedir (14, 15).

Optikospinal MS (OSMS), anti-Aqp4’ün keşfi öncesinde Asya 
popülasyonunda tanımlanmış bir hastalıktır. OSMS’li hastaların uzun süreli 
takiplerinde anti-Aqp4’ün seropozitifliğinin %50 kadar yüksek olduğunu 
gösterilmesinden sonra, OSMS terimi artık nadiren kullanılmaktadır (16). 
Bununla birlikte, optik nörit ve transvers miyelit birlikteliği gösteren ancak 
NMOSH ve MS’nin tanı kriterlerini karşılamayan hastalar, tanı ve tedavide 
zorluklara neden olmaktadır.

YÖNTEM
Bu çalışmada NMOSH, RİON ve OSMS’nin klinik özelliklerini karakterize 
etmeyi amaçladık. Çalışmamıza İstanbul Üniversitesi Multipl Skleroz ve 
Miyelin Hastalıkları Kliniği’nde, 1979 ile 2016 yılları arasında takip edilen 
hastaları dahil ettik. Bunun için hastaların eski tıbbi bilgilerini kullandık, 
gerektiğinde bu bilgileri tekrarlanan hasta muayeneleri güncelledik. 

Hastaları üç gruba ayırdık. Grup 1’e (NMOSH) Wingerchuk tanı kriterlerine 
göre NMOSH tanısı alan hastaları aldık (4). Grup 2’ye (RION), üç veya daha 
fazla sayıda izole otoimmün optik nörit geçiren hastaları dahil ettik. Başka 

bir nedene bağlı optik nörit geçiren hastalar bu gruba dahil edilmedi. 
Grup 3 (OSMS) ise en az beş yıl boyunca Barkhof MRG kriterlerini veya 
2015 NMOSH Wingerchuk kriterlerini karşılamayan ve en az bir optik 
nörit ve transvers miyelit öyküsü olan hastalardan oluşmaktaydı. Optik 
nörit ve transvers miyelitin diğer nedenleri uygun testlerle dışlandı.

İstatistiksel analizler SPSS for Windows, versiyon 17.0. kullanılarak yapıldı 
(SPSS Inc., Chicago, ABD).

BULGULAR
Demografik özellikler
Çalışmamıza 15 NMOSH, 15 RION ve 10 OSMS hastası dahil edildi. Kırk 
sekiz hasta kadın ve on iki hasta erkekti. OSMS ve NMOSH gruplarında, 
RION grubuna kıyasla istatistiksel olarak anlamlı olmayan belirgin bir kadın 
üstünlüğü mevcuttu (kadın/erkek oranı: OSMS’de 9/1, NMOSH’de 29/6 
ve RION’da 10/5). Ortalama başlangıç yaşı NMOSH grubunda 34,6 (min-
maks: 16–59), RION grubunda 34,4 (min-maks: 17–63), OSMS grubunda 
ise 33,0 (min-maks: 16–46) idi (p=0,92). Gruplar arasında, başlangıç yaşı, 
cinsiyet oranı, takip süresi, tedavi başlangıcına kadar olan hastalık süresi, 
yıllık atak oranı (ARR), ilk iki yıldaki atak sayısı ve progresyon indeksi 
(EDSS’deki yıllık değişim) açısından fark saptanmadı (Tablo 1).

Grup 1 (NMOSH)
Ortalama 9,7±7,6 yıllık takip süresinde altı hasta monofazik olarak 
kaldı. Hastaların ortalama Genişletilmiş Özürlülük Durum Ölçeği (EDSS) 
skoru son muayenede 3,4 (min-maks: 1-8) idi. Hastaların anti-Aqp4 
seropozitiflik oranı %62 olarak bulundu ve bu oran istatistiksel olarak 
cinsiyetler arasında fark göstermiyordu (%65’e karşı %50, p=0,47). Anti-
Aqp4 antikorlarının varlığının ARR veya progresyon indeksi üzerine etkisi 
yoktu. İlk klinik atağın tipi daha yüksek ARR veya progresyon indeksi ile 
ilişkili değildi (p=0,33, p=0,33). Başlangıç yaşı 25 yaşından önce, 25-35 yaş 
arasında ve 35 yaşının üzerinde olan hastaların alt grup analizinde, erken 
başlangıçlı hastaların daha yüksek ARR’ye sahip olduğu (p=0,03), ancak 
son muayenedeki EDSS skorlarında anlamlı bir fark olmadığı gözlendi 
(p=0,23). 

Ortalama BOS protein düzeyi 50,0±33,2 mg/dL idi. BOS hücre içeriğinin 
ana bileşeni lenfositlerdi (19,1±51,1/mm3). BOS’ta oligoklonal bant 
incelemesi (OKB) dört hastada pozitifti. İlginç bir şekilde, beş hastada 
BOS’a sızan sistemik IgG varlığını düşündüren patern 4 OKB pozitifliği 
saptandı (Tablo 2).

Beş hastada eşlik eden otoimmün hastalık öyküsü mevcuttu. Üç hastada 
Hashimoto tiroiditi, bir hastada SLE ve diğer bir hastada çölyak hastalığı 
vardı. Bir hastada anti-nükleer antikor (ANA) pozitif bulundu. İki hasta 
inatçı kusma ve bir hasta hıçkırık ile başvurdu. 

Uzun segment transvers miyelit (USTM) 27 hastada mevcuttu. On üç 
hastada asemptomatik beyin lezyonları saptandı.

Atakların tümü, kliniğimizin protokolüne göre, günde bir kez 5-7 gün, 
devamında ise haftada bir kez olmak üzere 1000 mg IV metilprednizolon ile 
tedavi edildi. Hastalara ilk beş günden sonra 32 mg oral metilprednizolon 
başlandı ve iki ay içerisinde yavaş yavaş azaltılarak kesildi. Bu tedaviye 
cevap vermeyen hastalara plazmaferez tedavisi uygulandı. Önleyici 
tedavide ilk seçenek olarak azatioprin tercih edildi. İkinci sıra tedavi 
seçeneği olarak ise mikofenolat mofetil, siklofosfamid, rituksimab ve aylık 
IV metilprednizolon kullanıldı.

Grup 2 (RION)
Daha fazla etkilenen gözde ortalama görme keskinliği 0,5 (0,0-1,0) idi. 
ARR, ilk iki atak arasındaki süre ile ilk iki yıldaki atak sayısı kadınlar ve 
erkeklerde benzerdi (p=0,07, p=0,16, p=0,37). 
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Bir hastada beyin MRG’de gadolinyum tutmayan non-spesifik ak madde 
lezyonları mevcuttu. Hastalarımızın hiçbirinde spinal MRG’de lezyon 
saptanmadı. 

Ortalama BOS proteini 24,2±4,9 mg/dL idi. Ortalama BOS lenfosit sayısı 
1,7±3,6/mm3 idi. Bir hastada BOS’ta OKB pozitifti. Tüm ataklar NMOSH 
protokolü ile aynı şekilde tedavi edildi. Önleyici tedavide ilk seçenek 
olarak azatioprin kullanıldı. İkinci basamak tedavi seçenekleri ise 
siklofosfamid ve aylık IVIG infüzyonlarıydı.

Grup 3 (OSMS)
Ortalama 9,3 (3-12) yıllık takip süresi sonrasında yapılan son muayenede 
ortalama EDSS 3,8 (1,0-6,5) idi. İlk atağın klinik tipinin, ARR veya 

progresyon indeksini tahmin etmede etkisi bulunmamaktaydı (p=0,22, 

p=0,42). Hastaların hiçbirinde eşlik eden otoimmün hastalık yoktu. Ancak 

bir hastada ANA, bir hastada ise anti-kardiyolipin antikorları pozitifti.

Hastaların ortalama BOS protein düzeyi 20,0±4,0 mg/dL idi ve hiçbir 

hastada BOS’ta belirgin pleositoz saptanmadı. Ortalama BOS lenfosit 

sayısı 0,5±0,8/mm3 ve nötrofil sayısı 0,1±0,3/mm3 idi. Sekiz hastada 

BOS’ta OKB pozitifti. Atakların tedavisi, oral steroidler haricinde, NMOSH 

grubunda kullandığımız protokollere uygun olarak yapıldı. Bu gruptaki 

hastalara koruyucu tedavide interferon beta-1b, interferon beta-1a (deri 

altı veya kas içi), glatiramer asetat, fingolimod veya dimetil fumarat gibi 

MS tedavisinde kullanılan ilaçlar uygulandı.

Tablo 1. Hastaların klinik ve demografik özellikleri. *Sıklıkların karşılaştırılması amacıyla ki-kare testi, ortalamaların karşılaştırılması için ise Mann-Whitney U testi kullanılmıştır

NMOSH RION OSMS

p-değeri*

NMOSH vs. 
RION

NMOSH vs. 
OSMS

RION vs. 
OSMS

Hastalar 35 15 10

Kadın/erkek 29/6 10/5 9/1 0,20 0,30 0,18

Başlangıç yaşı (min-maks) 34,6 (16-59) 34,4 (17-63) 33,0 (16-46) 0,98 0,96 0,89

Ortalama hastalık süresi (yıl±SS) 9,6±7,6 6,2±7,2 9,3±5,2 0,06 0,77 0,05

Ortalama takip süresi (yıl±SS) 9,2±7,7 5,8±7,2 8,9±5,3 0,07 0,77 0,06

Son muayenedeki ortalama EDSS (min-maks) 3,4 (1-8) - 3,8 (1-6,5) - 0,75 -

Ortalama yıllk atak oranı (yıl±SS) 0,8±1,0 1,4±1,1 0,6±0,4 0,05 0,35 0,28

İlk iki atak arasındaki ortalama süre (ay±SS) 44,3±60,2 40,1±45,1 15,1±9,7 0,70 0,42 0,36

Ortalama atak sayısı (±SS) 3,8±2,6 3,2±0,7 5,2±3,0 0,95 0,11 0,04

Tedavi başlangıcına kadar geçen ortalama süre (ay±SS) 53,9±74,2 21,1±30,7 53,5±48,5 0,57 0,58 0,21

Eşlik eden otoimmün hastalık 6 0 2 - 0,67 -

İlk iki yıldaki ortalama atak sayısı (±SS) 1,8±0,9 1,8±0,9 2,4±0,5 0,91 0,06 0,06

Ortalama progresyon indeksi (±SS) 0,7±0,8 0,8±0,9 0,5±0,2 0,81 0,98 0,83

NMOSH: Nöromiyelitis optika spektrum hastalığı, RION: Relapslı inflamatuar optik nöropati, OSMS: Optikospinal multipl skleroz, EDSS: Genişletilmiş Özürlülük Durum Ölçeği, SS: 
Standart sapma

Tablo 2. Hastaların beyin-omurilik sıvısı (BOS) bulguları. *Sıklıkların karşılaştırılması amacıyla ki-kare testi, ortalamaların karşılaştırılması için ise Mann-Whitney U testi kullanılmıştır

NMOSH RION OSMS
p-değeri*

NMOSH vs. 
RION

NMOSH vs. 
OSMS

RION vs.  
OSMS

Ortalama protein düzeyi (mg/dl) 50,0±33,2 24,2±4,9 20,0±4,0 0,02 0,01 0,10

Ortalama lenfosit sayısı (/mm3) 19,1 ±51,1 1,7±3,6 0,5±0,8 0,22 0,23 0,84

Ortalama nötrofil sayısı (/mm3) 0,9±2,8 0,1±0,2 0,1±0,3 0,29 0,66 0,93

Ortalama IgG indeksi 0,7±0,4 0,4±0,2 0,9±0,4 0,15 0,41 0,05

OKB pozitifliği %12 %7 %80 0,61 0,01 0,01

NMOSH: Nöromiyelitis optika spektrum hastalığı, RION: Relapslı inflamatuar optik nöropati, OSMS: Optikospinal multipl skleroz, OKB: Oligoklonal band

Tablo 3. NMOSH ve OSMS gruplarının 9-delikli peg testi, dinamometre ile el sıkma gücü ve 25-saniye yürüme testleri açısından karşılaştırılması. p-değerleri Mann-Whitney U testi 
kullanılarak hesaplanmıştır

Test NMOSH OSMS p-değeri*

9-delikli peg testi/dominant el (sn.) 26,1±6,2 23,4±4,7 0,39

9-delikli peg testi/non-dominant el (sn.) 31,4 ±11,8 26,0±8,2 0,09

Dinamometre/dominant el (kg.) 28,7±9,6 28,8±7,3 0,84

Dinamometre/non-dominant el (kg.) 24,3±11,3 25,7±6,2 0,55

25-saniye yürüme testi (sn.) 6,3±2,3 15,7±7,5 0,91

NMOSH: Nöromiyelitis optika spektrum hastalığı, OSMS: Optikospinal multipl skleroz
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MS fonksiyonel kompozit (MSFC) parametreleri NMOSH ve OSMS 
gruplarında benzerdi (Tablo 3).

TARTIŞMA
NMOSH, MSS’nin nadir görülen, inflamatuvar, demiyelinizan 
hastalığıdır ve genç yetişkinlerde önemli ölçüde özürlülüğe neden 
olabilir. NMOSH’nın %70’e varan beş yıllık ölüm oranı ile oldukça kötü 
seyredebildiği gösterilmiştir (1). ARR ve progresyon indeksi özellikle MS‘de 
kullanılan önemli ölçeklerdir. Önceki çalışmalarda, tedavi edilmeyen 
NMOSH hastalarının, ortalama ARR’si yaklaşık 2 olarak bulunmuştur (17). 
Hastalarımız, muhtemelen tedaviye erken başlamanın bir sonucu olarak, 
daha düşük ARR’ye sahipti. İlk klinik atağın türü ve şiddeti prognozu 
öngörmek için değerlidir. Ağır miyelit atağı daha kötü klinik sonlanım ile 
ilişkilidir. Ancak bizim hasta grubumuzda bu şekilde bir ilişki bulunmadı. 
Yeni Wingerchuk kriterleri ile klinik özellikler ve NMOSH teşhisinde önem 
taşıyan MRG özellikleri önemli ölçüde genişlemiştir. Bunun sonucu olarak 
NMOSH hastalarının toplam sayısı grubumuzda artmış olarak bulundu. 
Ancak, son zamanlarda tanımlanan klinik özelliklerden inatçı kusma, 
hıçkırık ve semptomatik narkolepsi bizim NMOSH hasta grubumuzda 
nadirdi (4). NMOSH’li hastalarında (Grup 1), önceki çalışmalar ile benzer 
şekilde kadın cinsiyet baskınlığı oldukça belirgindi (%82), başlangıç yaşı 
da dördüncü dekaddaydı (1, 17). 

Erkekler MS’de daha kötü prognoza sahip olma eğilimindedir. Ancak, 
NMOSH’de cinsiyet ve hastalık seyri arasındaki belirgin bir ilişki yoktur. 
Bizim çalışmamızda da ARR, erkekler ve kadınlar arasında benzerdi.

NMOSH grubundaki altı hastada eşlik eden bir otoimmün hastalık 
mevcuttu. Eşlik eden otoimmün bozuklukların prognozu kötüleşebileceği 
bilinmektedir (18). Ancak çalışmamızda komorbid otoimmün hastalığın 
hastalığa etkisi açısından herhangi bir fark saptanmadı.

Yirmi iki hastanın anti-Aqp4 antikoru pozitifti. Seropozitiflik önceki 
çalışmalarda daha yüksek EDSS ile ilişkilendirilmiştir (19). Çalışmamızda, 
muhtemelen düşük hasta sayısına bağlı olarak, seronegatif ve seropozitif 
hastalar arasında herhangi bir klinik fark gözlenmedi (18). Seronegatif 
hastalarda anti-MOG antikorları değerlendirilmelidir. Anti-MOG ilişkili 
NMOSH, daha erken başlangıçlı ve daha iyi bir klinik ile seyretme 
eğilimindedir. Anti-Aqp4 ile ilişkili NMOSH’nin aksine, anti-MOG pozitif 
hastalarda cinsiyet oranı 1/1 civarındadır (20). Şu anda biz de seropozitif 
hasta grubumuzda anti-MOG antikoru araştırmaktayız.

BOS incelemesi, NMOSH’nin ayırıcı tanısında önemlidir. Bizim hasta 
grubumuzda daha önceki çalışmalarda saptanan kadar nötrofilik pleositoz 
mevcut değildi (1). Bu bulgunun, BOS analizinin remisyon döneminde 
yapılmasından kaynaklanabileceği düşünüldü. Dört hastamızda OKB 
patern 4 mevcuttu. İlginç bir şekilde, bu hastaların dördünde anti-
Aqp4 antikoru pozitifti. Bu bulgunun, anti-Aqp4 veya diğer bilinmeyen 
hastalıkla ilişkili antikorların BOS’a pasif difüzyonundan kaynaklandığı 
düşünüldü (21).

RION, nadir görülen bir hastalıktır ve tanısı için diğer nedenlerin 
dışlanması gerekmektedir. Bu nedenle, klinik özellikler ve prognoz 
açısından sınırlı sayıda prospektif çalışma mevcuttur. Bizim hasta 
grubumuz, on kadın ve beş erkekten oluşmaktaydı ve ortalama başlangıç 
yaşı dördüncü dekaddaydı. Bu bulgular, önceki çalışmalar ile benzerlik 
göstermekteydi (15). Prognoza etki eden faktörler hakkında kesin bilgiler 
literatürde bulunmamaktadır. Bu nedenle çalışmamızda prognoz tahmini 
konusunda yol gösterebilecek potansiyel verileri analiz ettik. Kadınlarla 
erkekler arasında ARR açısından herhangi bir fark saptanmadı. İlk iki atak 
arasındaki sürenin veya ilk iki yıldaki klinik atakların sayısının da daha 
kötü sonlanım ile ilişkisi yoktu.

RION hastalarının yaklaşık %10’unda BOS’ta OKB pozitifliği mevcuttur. 
Bizim hasta grubumuzda sadece bir hastada OKB pozitifti. Diğer 
BOS bulguları daha önceki çalışmalar ile benzerlik göstermekteydi. 
Hastalarımızdan birinde literatürde nadiren bildirilen nonspesifik serebral 
lezyonlar mevcuttu (15).

OSMS, Batı literatüründe nadiren kullanılan bir terimdir. Bu hastaların, 
günümüzde, NMOSH’nin içerisindeki belirli bir hasta grubunu temsil 
ettiği düşünülmektedir. Ancak transvers miyelit ve optik nörit atağı 
geçiren ve Wingerchuk tanı kriterlerini karşılamayan hastalarda, özellikle 
OKB pozitifliği de mevcut ise, tanı karışıklığı yaşanmaktadır. Bu hastaların, 
MS veya NMOSH’nin hafif bir formu olup olmadığı konusunu hala 
tartışmalıdır. Çalışmamızda daha önce sözü edilen kriterleri karşılayan 
toplam 10 hasta mevcuttu. Daha önceki çalışmalar anti-Aqp4’ün keşfinden 
önce yapıldığı için bilgiler güvenilir değildir. Bizim hasta grubumuzda, 
MS’de beklenene kıyasla oldukça belirgin bir kadın hakimiyeti izlendi. 
Başlangıç yaşının ortancası da MS’e kıyasla daha yüksekti (16). Spinal 
tutulum MS’de iyi bilinen bir prognostik faktördür. Bizim grubumuzda, 
ilk atağın tipinin, klinik sonlanım noktasında etkisinin olmadığı izlendi. 
Başlangıç yaşı, ilk iki yıldaki atak sayısı ve ilk iki atak arasındaki süre 
prognoz ile ilişkili değildi.

Son olarak, OSMS’nin klinik ve laboratuvar bulgularını NMOSH ile 
karşılaştırdık. Demografik özellikler, progresyon indeksi ve ARR’de herhangi 
bir fark bulamadık. Bunun, OSMS grubundaki kısıtlı hasta sayısına bağlı 
olabileceğini düşündük. İşlevselliği değerlendiren bir skorlama sistemi olan 
MSFC’de OSMS’li ve NMOSH’li hastalar arasında fark bulamadık. Bununla 
birlikte, BOS bulguları belirgin şekilde farklıydı. OSMS hastalarında, 
NMOSH hastalarında olduğu gibi bir pleositoz gözlemlemedik.

SONUÇ
Laboratuvar ve görüntüleme bulguları NMOSH’nin RION ve OSMS’den 
farklı bir hastalık olduğunu düşündürmektedir. Anti-Aqp4 seropozitifliğinin 
NMOSH prognozunda önemli bir rolü olmayabilir. Patern 4 OKB pozitifliği 
NMOSH tanısı için önemli ipucu olabilir. Klinisyenlerin, tanı karmaşasına 
neden olabileceğinden ötürü RION’daki kraniyal MRG lezyonları 
konusunda dikkatli olmaları önemlidir. OSMS’nin varlığı hakkında kesin 
yorum yapabilmek için ileri çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
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