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Introduction: The main purpose of the present study is to confirm 
Peripapillary Retinal Nerve Fiber Layer (pRNFL) thickness is a biomarker 
of axonal degeneration in patients with Multiple Sclerosis (MS) and to 
evaluate its relationship with Neurofilament heavy chain (NfH) and 
Nitrotyrosine (NT).

Method: We quantified serum (s) and/or cerebrospinal fluid (CSF) NfH 
and NT levels in 30 relapsing-remitting MS patients (RRMS), 16 secondary 
progressive MS (SPMS) patients and in 29 control subjects matched for 
age and gender. Optical coherence tomography (OCT) measurements of 
pRNFL were performed in all subjects. Clinical outcomes were tested by 
Multiple Sclerosis Functional Composite (MSFC) and Expanded Disability 
Status Scale (EDSS).

Results: RRMS patients exhibited significantly higher NfH/NT levels (99 
pg/mL, 107.52 nM respectively) than controls (74 pg/mL, 48.72 nM) in 
CSF (p<0.0001), but not in sera. SPMS patients had significantly higher s 
NfH/NT values (111.25 pg/mL, 1251.77 nM respectively) and lower mean 

pRNFL thickness (79 µm) than patients with RRMS (98.50 µm) and controls 
(108 µm) (p<0.0001). pRNFL thickness was significantly correlated with all 
clinical disability measurements (EDSS, Trail Making test, 9-Hole Peg Test, 
and PASAT) in both RRMS and SPMS (p<0.001, p=0.02, p=0.03, p=0.02 
respectively). A positive correlation was also found between serum and/
or CSF NfH levels and EDSS scores in RRMS and SPMS (p<0.001, p=0.02 
respectively). The pRNFL thickness was also correlated significantly with 
serum and/or CSF NfH levels but not with s/CSF NT levels in both clinical 
forms of MS (p<0.01, p<0.001 respectively).

Conclusion: The current study demonstrated that both pRNFL and s/CSF 
NfH are reliable and quantitative biomarkers that correlate with current 
disease course and cross-sectional measure of disability in patients with 
MS.

Keywords: Multiple sclerosis, biomarkers, peripapillary retinal nerve 
fiber layer (pRNFL), optic coherence tomography (OCT), neurofilaments, 
nitrotyrosine

ABSTRACT

Amaç: Bu çalışmanın temel amacı Peripapiller Retina Sinir Lifi Tabakası 
(pRNFL) kalınlığının Multipl Skleroz’lu (MS) hastalarda aksonal 
dejenerasyonun bir biyobelirteci olduğunu doğrulamak ve Nörofilament 
ağır zincir (NfH) ve nitrotirozin (NT) ile ilişkisini değerlendirmektir.

Yöntem: Çalışmaya 30 adet Relapsing-Remitting MS hastası (RRMS), 16 
adet sekonder progresif MS (SPMS) hastası ile yaş ve cinsiyet açısından 
benzer özellik gösteren 29 kişiden oluşan kontrol grubu (21 sağlıklı 
kontrol, 8 hasta kontrol) alınmıştır. Katılımcıların serum ve/veya beyin 
omurilik sıvısında (BOS) NfH ve NT düzeyleri ve Optik koherans Tomografi 
(OCT) ile pRNFL kalınlıkları ölçülmüştür. Klinik sonuçların Multipl Skleroz 
Fonksiyonel Kompozit (MSFC) skoru ve Genişletilmiş Özürlülük Durum 
Ölçeği (EDSS) ile ilişkisi incelenmiştir.

Bulgular: RRMS hastalarının BOS NfH/NT düzeyleri (99 pg/mL, 107,52 nM 
sırayla) kontrollere (74 pg/mL, 48,72 nM) göre anlamlı derecede yüksek 
saptandı (p<0,0001) ancak bu ilişki serum örneklerinde görülmedi. SPMS 
hastalarında serum NfH/NT düzeyleri (111,25 pg/mL, 1251,77 nM sırayla) 

RRMS ve kontrol grubuna göre anlamlı şekilde yüksek saptanırken pRNFL 
kalınlıkları da (79 µm) RRMS (98,50 µm) ve kontrol grubuna (108 µm) 
göre anlamlı derecede düşüktü (p<0,0001). pRNFL kalınlığı hem RRMS 
hem de SPMS hastalarında tüm özürlülük parametreleri (EDSS, İz Sürme 
Testi, 9 Delikli Çivi Testi ve PASAT) ile korele saptandı (p<0,001, p=0,02, 
p=0,03, p=0,02 sırayla). RRMS ve SPMS hastalarında serum ve/veya BOS 
NfH düzeyi ile EDSS arasında pozitif korelasyon gözlendi (p<0,001, p=0,02 
sırayla). Bunlara ek olarak MS’in her 2 klinik formunda da pRNFL kalınlığı 
ile serum ve/veya BOS NfH düzeyi arasında anlamlı ilişki saptanırken 
(p<0,01, p<0,001 sırayla) benzer ilişki NT düzeyleri ile gözlenmedi.

Sonuç: Bu çalışma, MS hastalarında pRNFL kalınlığı ve serum/BOS NfH’nin, 
mevcut hastalık seyri ve kesitsel özürlülük ölçümü ile ilişkili olan güvenilir 
ve kantitatif biyobelirteçler olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Multipl skleroz, biyomarker, peripapiller retinal sinir 
lifi tabakası (pRNFL), optik koherans tomografi (OCT), nörofilament, 
nitrotirozin
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GİRİŞ
İnflamasyon ve nörodejenerasyona sekonder gelişen aksonal kayıp multipl 
sklerozlu (MS) hastalarda giderek artan sıklıkta kalıcı defisit ve özürlülük 
nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır (1). Hastalık sürecinin çok değişken 
ve tahmin edilemez olması nedeniyle MS’te gelişmiş biyobelirteçlere 
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle son zamanlarda aksonal hasarın bir 
işareti olarak kullanılabilecek bir dizi aday biyobelirteç mevcuttur (2).

Nörofilamentlerin (Nf) nörodejeneratif süreçleri yansıttığı 
düşünülmektedir. Aksonal hücre iskeletini oluşturan ve Nf - hafif (NfL), 
Nf - orta (NfM) ve Nf - ağır (NfH) zincir alt birimlerinden oluşan protein 
yapılarından biridir. Aksonal hasar oluştuğunda, Nf hücre dışı sıvıya 
salınır ve aksonal hasarın bir göstergesi olarak beyin omurilik sıvısı 
(BOS) ve serumda ölçülebilir (3). Nitrotirozin (NT), oksidatif stresin 
bir biyolojik belirtecidir ve peroksinitrit ve nitrojen dioksit gibi reaktif 
nitrojen türevlerinin aracılık ettiği bir tirozin nitrasyon ürünüdür. Bununla 
birlikte, aksonal kayıp ile ilişkisi ise hala net değildir (4). Retina yapı 
itibariyle miyelinden yoksundur ancak bünyesinde ganglion hücrelerini 
ve bunların aksonlarını içerir. Peripapiller retina sinir lifi tabakası (pRNFL) 
da retinanın bir parçasıdır ve merkezi sinir sisteminin (MSS) bir uzantısı 
olarak kabul edilir. Bu nedenle, pRNFL kalınlığının ölçümü, MS’deki 
aksonal kaybı değerlendirmek için kullanılmaktadır (5). Optik koherens 
tomografi (OCT), pRNFL kalınlığını vizüelize etmeye izin veren ve invazif 
olmayan bir tekniktir. Çeşitli çalışmalar, yaygın nörodejeneratif süreçlerin 
yanı sıra MS’de görsel yollarda optik nörite (ON) bağlı hem etkilenen 
hem de etkilenmeyen gözlerde aksonal hasarı göstergesi olan pRNFL 
kalınlığında azalma olduğunu göstermiştir (6). 

Literatüre bakıldığında Nf, pRNFL kalınlığı ve NT arasındaki ilişki hakkında 
veriler oldukça sınırlıdır. Ayrıca, MS’nin farklı aşamalarındaki klinik 
özürlülük ile bu parametrelerin ilişkisi de net değildir.

Bu çalışma, MS’nin erken ve geç evrelerinde aksonal dejenerasyonun 
biyolojik belirteci olarak pRNFL’nin potansiyel rolünü doğrulamayı 
ve serum / BOS NfH ve NT seviyeleri ile ilişkisini değerlendirmeyi 
amaçlamaktadır. Ayrıca pRNFL kalınlığı, serum/ BOS NfH ve 
NT seviyelerinin klinik özürlülük ve bilişsel bozuklukla ilişkisi de 
değerlendirilmiştir.

METOD

Hastalar ve Kontrol Grupları
Çalışmaya 30 RRMS ve 16 SPMS olmak üzere toplam 46 MS hastası 
dahil edildi. Dahil edilme kriterleri: Mc Donald kriterlerine (7) göre 
doğrulanmış MS tanısına sahip olmak, 18-55 yaşları arasında olmak 
ve hastalık süresi açısından da (demiyelinizan hastalığı düşündüren 
ilk nörolojik olayın başlangıcından itibaren) RRMS hastaları için en 
fazla 2 yıl, SPMS hastaları için ise en az 10 yıl geçmiş olması şeklinde 
belirlendi. Dışlama kriteri olarak da örneklemeden önceki 3 ay içinde 
atak geçirmiş olma şartı getirildi. Hastaların sosyodemografik özellikleri 
(yaş, hastalık tipi, hastalık süresi) ve hastalık modifiye edici tedavileri 
kayıt altına alındı. Ek olarak herhangi bir nörolojik hastalığı olmayan ve 
örneklemeden önceki 3 ay içinde kafa travması öyküsü olmayan, yaş ve 
cinsiyet uyumlu 21 sağlıklı kontrol (SK) çalışmaya dahil edildi. BOS hücre 
sayısı ve biyokimyası normal olan 8 adet psödotümör serebri hastası 
da BOS çalışmaları için hasta kontrol grubu olarak çalışmaya alındı. 
Hasta kontrol grubundaki non-inflamatuar nörolojik hastalık (NINH) 
tanısı kapsamlı tanısal değerlendirmeler ile doğrulandı. Multipl Skleroz 
Fonksiyonel Kompozit (MSFC) (8), Genişletilmiş Özürlülük Durum Ölçeği 
(EDSS) (9) ve İz Sürme Testi (TMT) (10), MS konusunda eğitim almış bir 
uzman nörolog (ilk yazar) tarafından tüm gruplarda test edildi. RRMS 
hastalarından ve NINH kontrol grubundan rutin ayırıcı tanı incelemeleri 
sırasında BOS örnekleri alındı. Tüm hastalardan ve kontrol gruplarından 

da serum örnekleri toplandı. NfH, NT ve OCT ölçümlerini yapan 
araştırmacıların ise klinik verilere erişimi yoktu. Bu prospektif ve tek 
merkezli çalışma Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Komitesi tarafından 
onaylandı ve (12 - TIP - 003) çalışmaya katılan tüm kişilerden yazılı onam 
alındı.

Serum ve BOS NfH ve NT Düzeylerinin Belirlenmesi
Serum ve BOS NfH (Biovendor Instruments, Brno, Çek Cumhuriyeti) 
ve NT (Cell Biolabs, Inc., CA, ABD) seviyelerinin ölçümleri, piyasada 
bulunan enzime bağlı immünosorbent test (ELISA) kitleri kullanılarak 
gerçekleştirildi. Serum ve BOS örnekleri, klinik relapslarından en az 30 
gün sonra toplandı ve analize kadar -80°C’de saklandı. Tüm numuneler, 
üreticinin yönergelerine uygun olacak şekilde iki kez analiz edildi. NfH 
ve NT için tespit limitleri sırasıyla 23,5 pg/mL ve 1,95 nM idi. Tetkik içi ve 
tetkikler arası varyasyon katsayıları her tetkikte %10’dan azdı.

pRNLF Kalınlığının Tayini
pRNFL kalınlığı tüm MS hastalarında ve kontrol gruplarında TOPCON 3D 
OCT-1000 ile ölçüldü. ON öyküsünden bağımsız olarak, tüm gruplarda 
her göz için medyan pRNFL kalınlığı analiz edildi. Tüm deneklere en 
iyi düzeltilmiş görme keskinliği, göz içi basıncı, ön ve arka segment 
değerlendirmesi ve %0,5 tropikamid göz damlası ile dilate bir pupil 
aracılığıyla Spektral Alan Optik Koherens Tomografi (SD-OCT) kullanılarak 
pRNFL analizi dahil tam oftalmolojik muayene yapıldı. Tüm katılımcıların 
pRNFL ölçümlerini aynı araştırmacı gerçekleştirdi. OCT çekimi ve kan 
örneklerinin toplanması aynı gün içinde yapıldı. Deneklere arkalarına 
yaslanmaları, gözlerini tamamen kırpmaları ve gözlerini merkezi fiksasyon 
ışığına sabitlemeleri talimatı verildi. pRNFL kalınlığı, 3,4 mm çapında bir 
alanda optik sinir çevresinde dairesel tarama ile ölçüldü. Tüm hastalar 
için medyan kalınlık değerlerine ek olarak üst, alt, temporal ve nazal 
kadranlarda pRNFL kalınlıkları da kaydedildi. Median pRNFL kalınlığı, 
ortalama tarama yapılarak değerlendirildi. OCT laboratuvarımızın alt 
sınırı olan 97 mikrometre altındaki hastaların pRNFL kalınlığı değerleri 
anormal değer olarak kabul edildi.

İstatistiksel Analiz
İstatistiksel analiz için SPSS 25 versiyonu kullanıldı. Verilerin normalliğini 
test etmek için Shapiro-Wilk testi kullanıldı. Değişkenler medyan ve 
çeyrekler arası aralıklarla (IQR) tanımlandı. Verilerin normal dağılımı 
Shapiro-Wilk testi ile değerlendirildi. Medyan değerler arasındaki fark 
varyans analizi (ANOVA) ile test edildi. PASAT ve MFSC değerleri normal 
dağıldıkları için WELCH testi kullanılarak değerlendirildi, ancak varyansları 
eşit değildi. Normal dağılım göstermeyen veriler için Kruskal-Wallis 
analizi yapılmıştır. Gruplar arası sayılar eşit olmadığından aralarındaki 
fark Bonferroni testi ile değerlendirildi. Parametrik olmayan değişkenlerin 
korelasyonu için Spearman korelasyon analizi kullanıldı. Sonuçlar %95 
güven aralığı kullanılarak değerlendirildi ve p<0,05 istatistiksel olarak 
anlamlı kabul edildi.

BULGULAR

Demografik Veriler
Hastaların ortalama yaşı RRMS’de (30,5±6,1), sağlıklı kontrollerde (34,7± 
7,4) ve NINH’lı kontrollerde (30,6±8,9) benzerdi (p>0,05). SPMS (40,9± 
6,8) grubunda ise daha yüksekti (p<0,0001). Ortalama (±SD) EDSS skoru 
RRMS hastalarında 1,2 ± 0,6 ve SPMS hastalarında 4,9 ± 1,8 idi (p<0,001). 
Ortalama (± SD) MSFC skoru RRMS hastalarında -0,29 ± 0,32 iken SPMS 
hastalarında -1,69±0,86 idi (p<0,0001) (Tablo 1). RRMS hastalarında 10 
hasta (%33,3) Interferon beta 1a, 6 hasta (%20) Interferon beta 1b ve 9 
hasta (%30) glatiramer asetat kullanıyordu. RRMS hastalarının 5’i herhangi 
bir tedavi kullanmıyordu. SPMS grubundaki 9 hasta (%56,2) fingolimod, 7 
hasta ise (%43,8) natalizumab kullanıyordu.
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Tablo 1. Olguların sosyodemografik özellikleri

Sağlıklı Kontrol
(n=21)

RRMS
(n=30)

SPMS
(n=16)

NINH
(n=8)

p

Yaş

Mean (±SD)
34,7±7,4a

(22-50)
30,5±6,1a

(19-44)
40,9±6,8b

(29-51)
30,6±8,9a

(19-41)
<0,0001

Cinsiyet

Kadın
Erkek

15 (71%)
6 (29%)

23 (77%)
7 (23%)

12 (75%)
4 (25%)

8 (100%)
0 (0%)

>0,05

Hastalık Süresi

(Yıl)
1,14±0,36

(0-2)
14,23±3,6

(11-18)
<0,0001

EDSS

Mean (±SD)
1,2±0,6

(0-2)
4,9±1,8

(4-7)
<0,001

MSFC

Mean (±SD) 0,43±0,13a -0,29±0,32b -1,69±0,86c 0,39±0,10a <0,0001

ANOVA (post-hoc Tukey test) ve Bonferroni testi 
NINH: Non-inflamatuar nörolojik hastalık, RRMS: Relapsing-Remitting Multipl Skleroz, SPMS: Sekonder Progresif Multipl Skleroz, EDSS: Genişletilmiş Özürlülük Durum Ölçeği, 
MSFC: Multipl Skleroz Fonksiyonel Kompozit
Farklı harfler anlamlı farklılığı göstermektedir, (p<0,05 anlamlı)

Tablo 2. MS hastaları ve kontrollerin serum ve BOS NfH ve NT düzeyleri 

NfH (pg/ml) Sağlıklı kontrol (n=21) RRMS (n=30) SPMS (n=16) NINH (n=8) p

BOS Medyan (aralık)   99 (51-497) 74 (50-94) <0,0001

Serum Medyan (IQR) 60,31 (17,63)b 62,91 (21,99)b
111,25 (27,94)a 54,45 (14,54)b <0,0001

NT (nM) Sağlıklı kontrol (n=21)      RRMS(n=30) SPMS (n=16) NINH (n=8) p

 BOS
Medyan (IQR) 107,52 

(126,95)
48,72 (56,03) <0,0001

 Serum Medyan (IQR) 722,05 (285,58)b 978,75 (363,43)b 1251,77 (300,08)a 964,37 (103,88)b <0,0001

ANOVA (post-hoc Tukey test) ve Bonferroni testi 
NfH: Nörofilament, NT: Nitrotirozin, NINH: Non-inflamatuar nörolojik hastalık, RRMS: Relapsing-Remitting Multipl Skleroz, SPMS: Sekonder Progresif 
Multipl Skleroz, BOS: Beyin omurilik sıvısı
Farklı harfler anlamlı farklılığı göstermektedir
(p<0,05 anlamlı)

Tablo 3. MS hastaları ve kontrollerin OCT bulguları 

Sağlıklı Kontrol RRMS SPMS NINH p

Sağ göz

RNFL kalınlığı (µm) Medyan (IQR) 109 (6,5)a 99 (12,25)b 81 (3,75)c 112,50 (14,5)a <0,0001

Sol göz

RNFL kalınlığı (µm) Medyan (IQR) 108 (5,5)a 98,50 (10,5)b 79 (9,5)c 110 (24,25)a <0,0001

ANOVA (post-hoc Tukey test) ve Bonferroni testi 
OCT: Optik Koherans Tomografi RNFL: Retinal Sinir Lifi Tabakası, NINH: Non-inflamatuar nörolojik hastalık, RRMS: Relapsing-Remitting Multipl Skleroz, SPMS: Sekonder Progresif 
Multipl Skleroz
Farklı harfler anlamlı farklılığı göstermektedir
(p<0,05 anlamlı)
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Tablo 6. RRMS ve SPMS hastalarında RNFL kalınlığı ile klinik skorların ilişkisi 

EDSS İz Sürme Testi 25 Adım Yürüyüş Testi 9 Delikli Çivi Testi PASAT

RRMS

Sağ göz RNFL
r -0,80 -0,72 0,05 0,15 0,69

p 0,001 0,02 0,79 0,42 0,02

Sol göz RNFL
r -0,88 -0,64 0,25 0,11 0,75

p 0,001 0,02 0,17 0,55 0,01

SPMS

Sağ göz RNFL
r -0,84 -0,66 -0,65 -0,13 0,70

p 0,001 0,01 0,03 0,61 0,02

Sol göz RNFL  
r -0,81 -0,59 -0,65 0,20 0,73

p 0,001 0,04 0,03 0,45 0,02

Korelasyon analizi Spearman korelasyon testi ile yapılmıştır 
RNFL: Retinal Sinir Lifi Tabakası, RRMS: Relapsing-Remitting Multipl Skleroz, SPMS: Sekonder Progresif Multipl Skleroz, EDSS: Genişletilmiş Özürlülük Durum Ölçeği, PASAT: 
Tempolu İşitsel Seri Ekleme Testi
(p<0,05 anlamlı)

Tablo 4.  MS hastalarında serum/BOS NfH ve NT seviyeleri ile RNFL arasındaki ilişki

RRMS
BOS
Serum

NfH (n=30) NT (n=30)

BOS Serum BOS Serum

Sağ göz RNFL
r -0,77 -0,59 0,19 -0,01

p 0,01 0,02 0,29 0,94

Sol göz RNFL
r -0,68 -0,61 0,12 -0,24

p 0,01 0,02 0,52 0,20

SPMS NfH Serum (n=16) NT Serum (n=16)

Sağ göz RNFL
r -0,79 -0,45

p 0,001 0,08

Sol göz RNFL
r -0,84 0,01

p 0,001 0,95

Korelasyon analizi Spearman korelasyon testi ile yapılmıştır 
RNFL: Retinal Sinir Lifi Tabakası, RRMS: Relapsing-Remitting Multipl Skleroz, SPMS: Sekonder Progresif Multipl Skleroz, NfH: Nörofilament, NT: Nitrotirozin
(p<0,05 anlamlı)

Tablo 5. Klinik skorlar ile serum/BOS NfH ve NT seviyeleri arasındaki ilişki 

EDSS İz Sürme Testi 25 Adım Yürüyüş Testi 9 Delikli Çivi Testi PASAT

RRMS

BOS NfH r 0,86 0,64 -0,21 0,00 0,34

p 0,001 0,02 0,24 0,99 0,06

Serum NfH r 0,78 0,63 0,26 -0,06 0,30

p 0,01 0,02 0,15 0,74 0,10

BOS NT
r 0,06 0,04 0,31 0,12 0,30

p 0,75 0,79 0,09 0,51 0,10

Serum NT
r -0,04 0,10 0,59 0,41 -0,07

p 0,80 0,58 0,03 0,08 0,68

SPMS

Serum NfH
r 0,70 -0,16 -0,16 0,38 0,01

p 0,02 0,54 0,54 0,14 0,94

Serum NT
r 0,62 -0,11 -0,02 0,00 -0,19

p 0,03 0,66 0,91 0,99 0,46

Korelasyon analizi Spearman korelasyon testi ile yapılmıştır 
NfH: Nörofilament, NT: Nitrotirozin, RRMS: Relapsing-Remitting Multipl Skleroz, SPMS: Sekonder Progresif Multipl Skleroz, BOS: Beyin Omurilik Sıvısı, EDSS: Genişletilmiş 
Özürlülük Durum Ölçeği, PASAT: Tempolu İşitsel Seri Ekleme Testi 
(p<0,05 anlamlı)
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Nörofilament Ağır Zincir Seviyeleri
RRMS hastaları, NINH hastalarına [74 pg/mL (50-94)] kıyasla önemli 
ölçüde artmış BOS NfH seviyeleri  [99 pg /mL (51-497)] gösterdi (p<0,0001) 
(Tablo 2). SPMS hastaları [111,25 pg/mL (27.94)], sağlıklı kontrollere [60,31 
pg/mL (17,63)], RRMS hastalarına [62,91 pg/mL (21,99)] ve ayrıca NINH 
hastalarına [54,45 pg/mL (14,54)] kıyasla önemli ölçüde artmış serum NfH 
seviyeleri sergiledi (p<0,0001) (Tablo 2). 

Nitrotirozin Seviyeleri
RRMS hastaları [107,52 nM (126,95)], NINH [48,72 nM (56,03)] olan 
kontrol grubundan önemli ölçüde yüksek BOS-NT seviyeleri gösterdi 
(p<0,0001) (Tablo 2). Serum NT seviyeleri, sağlıklı kontroller [722,05 nM 
(285,58)], NINH’lı hastalar [964,37 nM (103,88)] ve RRMS [978,75 nM 
(363,43)] hastaları ile karşılaştırıldığında SPMS [1251,77 nM (300,08)] 
hastalarında anlamlı olarak daha yüksekti (p<0,0001) (Tablo 2).

OCT Bulguları
ON öyküsünden bağımsız olarak, RRMS ve SPMS hastaları, her iki kontrol 
grubuna kıyasla iki gözde de önemli ölçüde daha düşük pRNFL kalınlığı 
sergiledi (p<0,0001). SPMS grubunda, her bir gözün pRNFL kalınlığı 
RRMS grubundan önemli ölçüde daha düşüktü (p<0,0001). OCT bulguları 
açısından kontrol grupları arasında anlamlı fark yoktu (Tablo 3).

MS Hastalarında Klinik Özürlülük Puanları
RRMS hastaları, kontrol gruplarına kıyasla önemli ölçüde daha düşük 
PASAT ve MSFC skorları ile TMT için daha yüksek test süresi sergiledi 
(p<0,0001). Beklendiği gibi SPMS hastalarında, RRMS hastaları ve kontrol 
gruplarına kıyasla anlamlı derecede daha yüksek EDSS skoru, daha uzun 
TMT, T25FW testi ve 9 delikli çivi test süresi gösterdi (p<0,0001). SPMS 
hastaları ayrıca RRMS’li hastalara ve kontrol gruplarına göre anlamlı 
olarak daha düşük PASAT ve MSFC skorlarına sahipti (p<0,001). 

pRNFL Kalınlığının Serum ve BOS NfH, NT Seviyeleri ile 
Korelasyonu
RRMS grubunda, her bir gözün pRNFL kalınlığı, serum ve BOS NfH seviyeleri 
ile önemli ölçüde korelasyon gösterdi (sırasıyla p<0,02 ve p<0,01). Ancak, 
pRNFL kalınlığı ile NT seviyeleri arasında aynı güçlü korelasyonu tespit 
edilmedi. SPMS grubunda, her bir gözün pRNFL kalınlığı da serum NfH 
seviyeleri ile korelasyon gösterdi (p<0,001) (Tablo 4).

Serum ve BOS Biyobelirteçlerinin Klinik Engellilik Skoru ile 
Korelasyonu
Tablo 5’te gösterildiği gibi hem serum hem de BOS’taki NfH seviyeleri, 
EDSS ve TMT ile pozitif korelasyon gösterdi ancak RRMS hastalarında 
PASAT skoru ile ilişki saptanmadı. RRMS’de T25WF dışında NT seviyeleri ile 
klinik skorlar arasında anlamlı bir korelasyon bulunmadı. SPMS grubunda 
serum NT ve NfH seviyeleri ile EDSS arasında pozitif bir ilişki bulundu. 
Ancak bu grup hastalarda serum biyobelirteçleri (NfH ve NT) ile bilişsel 
test puanları (TMT, PASAT) arasında herhangi bir korelasyon izlenmedi 
(Tablo 5). MSFC skorları ayrıca serum NT ve NfH seviyeleri ile anlamlı 
negatif korelasyon gösterirken BOS için benzer bir ilişki gözlenmedi.

pRNFL Kalınlığının Klinik Engellilik Puanları ile Korelasyonu
Klinik özürlülük ile en sık ve en belirgin ilişkisi olan parametre pRNFL 
kalınlığı olarak gözlendi. Daha düşük pRNFL kalınlığı, MS’nin hem 
erken hem de geç evrelerinde klinik özürlülük skorları ile önemli ölçüde 
korelasyon gösterdi. RRMS hastalarında, her bir gözün pRNFL kalınlığı, 
EDSS ve TMT puanları ile negatif korelasyon gösterirken PASAT skorları ile 
pozitif korelasyon mevcuttu. SPMS grubunda ise pRNFL kalınlığı ile EDSS, 
TMT ve T25FW skorları arasında negatif bir korelasyon izlendi. SPMS 
hastalarında her bir göz için pRNFL kalınlığı ile PASAT skorları arasında da 
pozitif korelasyon saptandı (Tablo 6). Tüm MS hastalarının MSFC skorları 
ile her iki göz pRNFL kalınlığı arasında anlamlı pozitif korelasyon gözlendi 
(p<0,001). 

TARTIŞMA
Mevcut çalışmanın sonuçları, MS hastalarında aksonal biyobelirteçlerin, 
pRNFL kalınlığının ve NfH düzeylerinin mevcut hastalık seyri ve kesitsel 
özürlülük düzeyi ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Bu çalışmanın 
bulguları, OCT ile ölçülen pRNFL kalınlığı ve biyobelirteçler olan NfH ve 
NT’nin, muhtemelen erken MS’de nöroaksonal kaybı etkileyen dolaylı 
bir mekanizma yoluyla inflamatuar aktivite ile ilişkili olduğu fikrini 
desteklemektedir. 

Akson kaybı demiyelinizasyondan ziyade özürlülüğün altında yatan ana 
nedendir ve hastalığın başlangıç evrelerinde bile ortaya çıkmaktadır. 
Hastalığın erken dönemlerindeki aksonal dejenerasyon seviyesi, uzun 
vadeli prognozu yansıtabilir ve bireysel tedavi seçimini optimize etmek 
için faydalı olabilir. 

Nörofilamentler RRMS’de kapsamlı bir şekilde çalışılmıştır. NfL’nin ve 
daha az ölçüde NfH’nin klinik ve MR’daki inflamatuar aktivite ile ilişkili 
olduğunu ve gelecekteki özürlülük progresyonunu öngördüğünü 
göstermiştir (11). 

Bazı çalışmalar, aksonal hasarın bir belirteci olan NfH’nin klinik izole 
sendromdan klinik olarak kesin MS’e dönüşüm için bağımsız bir 
prognostik faktör olduğunu göstermiştir. Ayrıca, NfH düzeyi artmış 
relaps aktivitesi ile ilişkilidir (12). Son veriler de bunların tedavi veya 
yan etkilerin izlenmesinde potansiyel klinik değerini de göstermiştir. Bu 
çalışmalarda fingolimod ve natalizumab ile tedavi edilen hastalarda NfL 
ve NfH zincir seviyelerinin azaldığı gösterilmiştir (13). Bununla birlikte 
progresif MS’deki rolleri o kadar da belirgin değildir. Son zamanlarda 
yapılan bir incelemede yazarlar NfL’nin sürekli olarak mevcut inflamatuar 
aktivite ve gelecekteki beyin atrofisi ile ilişkili olduğunu ve tedavi yanıtının 
bir belirteci olduğunun gösterildiğini belirtmişlerdir. Diğer yandan 
ise mevcut veya gelecekteki özürlülük düzeyi ile ilişkisi tutarsızdır (11). 
Çalışmamızda erken dönem RRMS hastalarının BOS’unda ve SPMS 
hastalarının da serumunda kontrol gruplarına göre yüksek NfH düzeyleri 
tespit ettik. Ayrıca, SPMS hastaları, RRMS ile karşılaştırıldığında önemli 
ölçüde daha yüksek serum NfH seviyelerine sahipti. Artan hastalık süresi 
ve klinik özürlülük skorları, artan serum ve/veya BOS NfH seviyeleri ile 
pozitif korelasyon gösterdi. 

Öte yandan, oksidatif süreç ve nitrozatif stres, MS’de aksonal hasara 
ve nöron kaybına yol açan patolojik mekanizmaların parçalarıdır (14). 
Literatürde BOS ve serum NT düzeyleri ile ilgili tutarsız veriler olmasına 
rağmen, bazı çalışmalarda hem RRMS’de hem de SPMS’de artmış serum/
BOS düzeyleri saptanmıştır (15). Mevcut çalışmada kontrol gruplarına 
kıyasla RRMS’li hastaların BOS örneklerinde ve SPMS hastalarının da 
serumlarında NT seviyelerinin arttığını tespit ettik. Bunlara ek olarak 
SPMS hastaları, RRMS’li olgulara kıyasla önemli ölçüde artmış serum NT 
seviyeleri sergiledi. Uzun hastalık süresi ve EDSS, SPMS’li hastalarda artmış 
serum NT seviyeleri ile pozitif korelasyon gösterdi. Bu nedenlerden dolayı 
çalışmamız aksonal dejenerasyonun ve nitrozatif stresin hastalığın erken 
evresinde başladığını, hastalık süresi ve özürlülük düzeyi ile de arttığını 
göstermektedir.

OCT, MS’deki akson kaybını değerlendirmek için kullanılan non-invaziv, 
tekrarlanabilir ve uygulaması kolay bir prosedürdür ve farklı çalışmalarda 
güvenilirliğini kanıtlamıştır (16). Literatürde birçok çalışmada OCT ile 
belirlenen aksonal hasarın MS’in erken evresinde bile meydana geldiği 
bildirilmiştir (17). Klinik izole sendrom (KIS) ve RRMS hastalarının sağlıklı 
deneklere kıyasla daha düşük pRNFL kalınlığına sahip olduğu gösterilmiştir 
(18). Öte yandan, bazı çalışmalar pRNFL kalınlığı ile özürlülük arasında 
da bir korelasyon olduğunu göstermiştir. Yakın zamanda yapılan bir 
çalışmada ise 2 yıl boyunca nispeten korunmuş bir pRNFL kalınlığının, 
hastalık aktivitesi kanıtı olmayan (NEDA) klinik ve beyin MRG bulguları 
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ile ilişkili olduğunu göstermiştir (19). Bunlara ek olarak OCT’nin uzun 
vadeli özürlülüğü öngördüğü ve pRNFL kalınlığının ON’den bağımsız 
olarak MS progresyonu ile ilişkili olabileceği ve progresif formları ayırt 
etmede faydalı olabileceği düşünülmektedir (20). Mevcut çalışmada da 
OCT yardımı ile MS’in erken evrelerinde dahi aksonal hasarın var olduğu 
kavramı desteklenmiştir (18, 19). 

Çalışmamızda RRMS hastaları, her iki kontrol grubuna göre önemli ölçüde 
daha düşük pRNFL kalınlığına sahipti. SPMS’li hastalar ise diğer gruplarla 
karşılaştırıldığında en düşük pRNFL kalınlığına sahip olan gruptu. Daha 
düşük pRNFL kalınlığı da daha yüksek fiziksel ve bilişsel özürlülük ile 
önemli ölçüde ilişkili saptandı. Literatüre bakıldığında pRNFL kalınlığı 
ile diğer biyobelirteçler arasındaki ilişkiye dair veriler azdır (21, 22). 
Dolayısıyla çalışmamız bu açıdan dikkat çekicidir. Kesitsel çalışmamızda, 
RRMS ve SPMS hastalarında yüksek BOS ve/veya serum NfH seviyeleri 
düşük pRNFL kalınlığı ile yakından ilişkiliydi. 

Yıllık serum NfL düzeyleri ile retina değişiklikleri üzerine yakın zamanda 
yapılan prospektif, 3 yıllık bir gözlemsel çalışma, serum NfL düzeylerinin 
RRMS hastalarında retina incelmesinin tahminine katkıda bulunduğunu 
göstermiştir (21). Spektral alan OCT ve serum NfL’nin başlangıçta ve 5.5 
yıllık takipten sonra elde edildiği başka bir prospektif çalışmada, serum NfL, 
başlangıçtaki pRNFL ve maküler ganglion hücresi ve iç pleksiform tabaka 
kalınlığı ile anlamlı şekilde ilişkili bulunmuştur (22). RRMS ve SPMS’de 
pRNFL kalınlığı serum/ BOS NfH seviyeleri ile güçlü bir şekilde negatif 
korelasyon göstermesine rağmen, her iki grupta da pRNFL kalınlığı ve NT 
seviyeleri arasında aynı anlamlı korelasyon bulunmadı. Bu bulgular ışığında 
pRNFL kalınlığı ve NfH’nin aksonal dejenerasyon için biyobelirteçler 
olduğu düşünülürken bazı MS hastalarında artmış oksidatif stres ile aksonal 
dejenerasyon arasında kuvvetli bir ilişki olmayabileceği düşünüldü. 

MS tipleri arasında bazı farklılıklar olmasına rağmen bilişsel bozukluk 
MS’de iyi tanımlanmış bir durumdur. RRMS hastaları genellikle progresif 
gruplardan daha az etkilenir (23). Hastalarımız çok kapsamlı bir bilişsel 
test bataryası tarafından değerlendirilmemiş olsa da hem RRMS hem de 
SPMS hastaları kontrollere kıyasla yapılan tüm testlerde önemli ölçüde 
düşük skorlar gösterdi. TMT görsel dikkati, bilişsel esnekliği ve yürütücü 
işlevleri ölçerken, PASAT işitsel bilgiyi, işlem hızını, sürekli dikkati ve 
hesaplama yeteneğini değerlendirmek için kullanılmaktadır (8-10). RRMS 
ve kontrol gruplarına göre SPMS hastalarının en düşük PASAT puanlarına, 
daha yüksek EDSS skorlarına, TMT, T25FW testi ve 9 delikli peg testinde 
ise daha uzun test sürelerine sahip olduklarını gördük. Bu çalışma ayrıca 
diğer çalışmalarda gösterildiği gibi bilişsel bozukluğun MS’in erken 
evresinden itibaren mevcut olabileceğini göstermiştir (23). 

Cevaplanması gereken anahtar sorulardan biri de serum veya BOS’taki 
biyobelirteçlerin inflamatuar aktivite veya özürlülüğün kesitsel bir 
ölçümü ile ilişkili olup olmadığıdır. Bu sorunun bir bölümünü ele alan 
çalışmamız, RRMS hastalarında NfH’nin serum/BOS seviyeleri ve EDSS ile 
TMT arasında önemli bir korelasyon olduğunu ortaya koymuştur. Serum 
NT/NfH seviyeleri de SPMS hastalarında EDSS skorları ile anlamlı şekilde 
korelasyon göstermiştir. 

Bu bulgular, NfH düzeylerinin MS’nin hem erken hem de geç evrelerinde 
özürlülüğe katkıda bulunduğunu, bu korelasyonun ise NT düzeyleri 
için sadece geç aşamada anlamlı olduğunu göstermiştir. NfL ve NfH 
diğer çalışmalarda da gösterildiği gibi kronik ve geri dönüşümsüz hasarı 
yansıtabilir (24). Birkaç çalışmada hem serum NfH hem de BOS NfH’nin 
EDSS, T25FW, 9HPT veya ambulatuvar indeks aracılığıyla engelliliği 
ölçerek mevcut özürlülük ile ilişkili olduğu bulunmuştur (11, 25, 26). 

Progresif MS’de bilişsel performans ve Nf seviyeleri ile ilgili araştırma 
verileri sınırlıdır (26, 27). Bu çalışmalarda serum NfH (26) ve serum NfL 
(28) bilişsel gerileme ile ilişkilendirilmiştir. Bununla birlikte çalışmamızda, 

SPMS hastalarında serum biyobelirteçleri (NfH, NT) ile bilişsel test 
puanları (TMT, PASAT) arasında herhangi bir ilişki saptanmamıştır.

Nöroretinal kayıp, MS’te nörodejenerasyonun bir belirteci olarak 
düşünülebilir, bu da özürlülük ölçümleri, bilişsel bozukluk ve MR’da 
beyin atrofisi ile ilişkilidir (28, 29). Bu çalışmada diğer biyobelirteçlere 
göre pRNFL kalınlığı ile mevcut özürlülük düzeyi arasında güçlü ve daha 
belirgin bir ilişki bulduk. Hem RRMS hem de SPMS hastalarında, pRNFL 
kalınlığı EDSS, TMT ve PASAT puanları ile anlamlı bir korelasyon gösterdi. 
Bu veriler, OCT ile ölçülen pRNFL kalınlığının, ölçülen diğer vücut sıvısı 
biyobelirteçlerine kıyasla engelliliği ve bilişsel gerilemeyi tespit etmek için 
güçlü bir parametre olduğunu göstermiştir (30). Bu verilerle uyumlu olarak, 
pRNFL kalınlığı ile MSFC skorları arasında da yakın bir ilişki saptadık. 

Sonuç olarak, çalışmamız aksonal dejenerasyonun ve oksidatif stresin 
MS’in erken evresinde ortaya çıktığını, ileri aşamalarda ise daha belirgin 
hale geldiğini ortaya koymuş oldu. RRMS ve SPMS’deki pRNFL kalınlığı 
ile serum ve/veya BOS NfH seviyeleri arasındaki bu ilişki, MS’nin farklı 
klinik süreçlerinde aksonal hasar ve nörodejenerasyon için güvenilir 
ve kantitatif belirteçler olarak değerlerini doğrulamış oldu. Ayrıca hem 
pRNFL hem de serum/BOS NfH’nin MS hastalarında mevcut hastalık seyri 
ve kesitsel engellilik ölçüsü ile ilişkili güvenilir biyobelirteçler olduğunu da 
göstermiş olduk. Çalışmamız diğer yandan da MS hastalığı aktivitesinin ve 
tedavi yanıtının izlenmesinde non-invaziv bir yöntem olarak pRNFL’nin 
rolünün önemli olduğunu desteklemektedir.
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