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G‹R‹fi
Nöromüsküler hastal›klar prati¤inde a¤r›l› nöropatilerin
de¤erlendirilmesi ve tedavisi önemli bir yer tutar. Bu grup
nöropatilerin büyük bir bölümünün “idiyopatik” olarak
adland›r›lmas› ve tedavi olanaklar›n›n  k›s›tl› olmas› heki-
min önüne ç›kan önemli bir engeldir (1). Bu bölümde a¤r›-
l› nöropatilere yol açan durumlar gözden geçirilerek ay›r›-
c› tan› olas›l›klar› ve tedavi seçenekleri irdelenecektir. 

Periferik nöropatilerin de¤erlendirilmesinde önemli rol oy-
nayan birçok belirtinin yan›nda “a¤r›” da önemli bir yer
tutar. A¤r›yla birlikte nöropatiye ait belirtiler parestezi
(kar›ncalanma, uyuflma, gibi anormal spontan duyular),
dizestezi (basit bir uyar›n›n hofl olmayan bir duyuya yol aç-
mas›) gibi “pozitif”  semptomlar ortaya ç›kar (Tablo 1).
Yürürken süngere bas›yormufl, veya kumda yürüyormufl ,
sanki ekstremite pamu¤a sar›lm›fl gibi yak›nmalar da “ne-
gatif” semptomlar olarak adland›r›l›r.

Tablo 1: Duysal semptomlar› aç›klamak için kullan›lan kli-
nik terimler

Parestezi: yanma, i¤nelenme, kar›ncalanma gibi hofl olma-
yan spontan duyular
Dizestezi: a¤r›ya neden olmayan bir uyar›n›n yaratt›¤› hofl
olmayan duyu
Allodini: a¤r›s›z bir uyar›n›n a¤r›ya neden olmas›
Hipoestezi: a¤r›l› bir uyaran›n olmas› gerekenden daha az
hissedilmesi
Hiperestezi: uyar›n›n fliddetiyle uyumlu olmaks›z›n  a¤r›n›n
ortaya ç›kmas›

A¤r› duyusu ince miyelinli ve miyelinsiz liflerce tafl›n›r.
Histopatolojik incelemeler a¤r›l› nöropatisi olan hastalar-
da özellikle bu liflerin etkilendi¤ini kan›tlam›flt›r (2).  Ay-
r›ca bu hastalarda otonomik fonksiyon bozuklu¤u da s›k
görülen bir durumdur ve bundan sorumlu olan lifler yine
ince miyelinli ve miyelinsiz liflerdir. A¤r›l› nöropati tan›s›
konulan hastalar›n duyu muayenelerinde, özellikle ‘ince-
lif’ tipinde, a¤r›-›s› duyusunda bozukluk saptan›r. Dokun-
ma daha az oranda etkilenir.  

Periferik sinir kökenli a¤r›n›n oluflmas› için iki etkenin rol
oynad›¤› anlafl›lm›flt›r. Birincisi, sinirde bas›ya  neden olan
d›fl etkenler veya bizzat nöropatinin varl›¤›na ba¤l› olarak,
özellikle ince miyelinli ve miyelinsiz sinir liflerinde artm›fl
bir uyar›labilirlik halinin söz konusu olmas›d›r. A¤r›ya yol

açan ikinci etken de daha önce sözü edildi¤i gibi  nöropa-
tik sürece ba¤l› olarak miyelinsiz liflerin tutulmufl olmas›-
d›r. Said ve arkadafllar› spontan a¤r›dan yak›nmayan, bu-
na karfl›l›k a¤r›s›z yaralar› olan diabetiklerde miyelinsiz
liflerin tamamiyle ortadan kalkt›¤›n› göstermifllerdir (3).
Ayr›ca idyopatik duysal ince-lif  nöropatisi  olan hastalar-
da, ince miyelinli ve miyelinsiz  sinir terminallerinin olufl-
turdu¤u intra-epidermal liflerin azald›¤› da kan›tlanm›flt›r
(4). A¤r›l› nöropatilerin ortaya ç›kmas›nda bafll›ca ince
miyelinli ve miyelinsiz liflerin tutulmas›n›n rol oynad›¤›n›
vurgulad›k.  Buna karfl›l›k a¤r› oluflumunda kal›n miyelin-
li, genifl çapl› liflerin rolü tam olarak anlafl›lamam›flt›r.
Ayr›ca baz› ince lif nöropatilerinin a¤r›l› olmad›¤› buna
karfl›l›k a¤›rl›kl› olarak kal›n-lif tutulumuyla giden baz›
nöropatilerin  a¤r›l› oldu¤u bilinmektedir. ‹nce liflerin afl›-
r› derecede artan aktivitesinin ya da kal›n-liflerin azalan
aktivitesinin  inhibisyonu azaltarak  (Kap› Kontrol Teorisi)
a¤r›  alg›s›n›n artmas›na yol açt›¤› bugün için  kabul gören
görüfltür (5). 

A¤r›l› nöropatisi olan bir hasta için ay›r›c› tan›da düflünül-
mesi gereken durumlar Tablo 2 ve 3’te bildirilmifltir. Baz›
nöropatilerin etiyolojik araflt›rmas›nda hiçbir veri elde edi-
lemeyebilir. Bunlar genellikle eski nöropati öyküsü olan
yafll› hastalard›r. Bu  hastalar idiyopatik a¤r›l› duysal nö-
ropatiler grubunda yer al›r. A¤r›l› nöropatilerin tan›s›na
yönelik önerilen tetkikler Tablo 4’te listelenmifltir. 

Tablo 2: Mononöropati/Mononevritis multipleks/
Radikülopati/Pleksopati
(Cornblath DR, Jonathan DG’den de¤ifltirilerek al›nm›flt›r) (11)

Travmatik/cerrahi Avulsiyon/pleksus travmas›
Nörinom, post-torakotomi Post-mastektomi 
Enfeksiyon Post-herpetik a¤r›
Metabolik Diabet
Malignite Tümöre ba¤l› bas›/

tümoral pleksopati- post-
radyasyon a¤r›s›, 
karsinomatöz menenjit

Tuzak nöropatisi Karpal tünel/tarsal 
tünel sendromu

Sistemik hastal›klar Poliarteritis nodoza, 
romatoid artrit, 
Lupus eritematozis

Radikülopati Disk hernisi
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Sinir iletim çal›flmalar› kal›n liflerin tutulumu hakk›nda fi-
kir sahibi olmay› sa¤larken, sadece ince-lif tutulumuyla gi-
den nöropatilerde normal sonuç verebilir. Bu tip olgularda
kantitatif deri testleri yararl› olur. Histopatolojik inceleme
için ise ince-lif nöropatilerinde sinir ve kas biyopsisinden
çok deri biyopsisi yapmak daha do¤ru olur. Ancak bu ince-
leme her merkezde yap›lamamaktad›r.

A¤r›l› nöropatilerin insidans ve prevalans›yla ilgili elde
epidemiyolojik kesin veriler yoktur. Tablo 2 ve 3’te belirti-
len hastal›klardan diabet ve post-herpetik a¤r›yla ilgili ba-
z› çal›flmalar yap›lm›flt›r. Diabetik hastalar›n %10-30 da
“pozitif” semptomlarla ortaya ç›kan polinöropati tablosu
görülebilmektedir. Buna karfl›l›k a¤r›l› nöropati tablosuna
ancak %3.3-5 hastada rastlan›r (6). Post-herpetik a¤r› ise
zona tablosunun ard›ndan %10 oran›nda ortaya ç›kabil-
mektedir, bu oran bir y›l içinde %2-3’e düflebilmektedir
(7). 

Tablo 3: Polinöropati/Poliradikülopati
(Cornblath DR, Jonathan DG’den de¤ifltirilerek al›nm›flt›r) (11)

Metabolik Diabet
Enfeksiyon/enflamatuar HIV, CMV 

poliradikülapatisi/GBS
Toksik Arsenik, talyum, 

organik fosfor
‹laçlar Izoniazid, amiodaron, 

disulfiram, kemoterapötik 
ajanlar

Malignite Paraneoplastik sendrom, 
paraproteinemi

Malnütrisyon/Karansiyel Alkol, Beriberi, pellegra
Herediter  hastal›klar Fabry hastal›¤›, Tangier, 

Amiloidoz, Porfiri, HSAN I
Sistemik ve disimmüniter 
hastal›klar Kriyoglobulinemi, Sjögren 

sendromu, Disglobülinemi
‹diyopatik ?

Ay›r›c› tan›:
Bu bölümde Tablo 2 ve 3’te bildirilen hastal›klardan  s›k
görülenler irdelenecektir.

Metabolik hastal›klar
Diabetik nöropati: Diabetes mellitus nöropati yapan neden-
ler aras›nda ilk s›ralarda yer al›r. Yirmi befl y›l› aflk›n bir
süredir diabet tan›s›yla izlenen hastalar›n yar›s›nda nöro-
patiye rastlan›r (8). Di¤er bir çal›flmaya göre diabetiklerin
%15-20 de semptomatik nöropati görülür , buna karfl›l›k
% 90 da sinir ileti çal›flmalar›nda iletiler bozuktur. Klinik
olarak asimetrik ya da simetrik tutulumla gider. Asimetrik
olanlar›n içinde en s›k görülen radikülopleksus nöropatile-
ridir. Tutulan bölgeye göre hepsinde a¤r› yak›nmas› ön
plandad›r. En s›k tutulan bölge lumbosakral bölümdür.

Daha çok tip II diabetli yafll› erkek hastalarda görülür. Uy-
lukta tek ya da iki yanl› a¤r›, zaaf ve atrofiden oluflan bir
klinik tablodur. Histopatolojik olarak sinir biyopsisinde
mikrovaskülit görüldü¤ü kan›tlanm›flt›r (Resim 1). Baz›
yazarlar immün mekanizmayla ortaya ç›kan bu vaskülitik
tablonun immünsupressif/immünmodülatuar (kortikostero-
idler ya da intravenöz immunglobülin) tedaviden yararlan-
d›¤›n› savunmaktad›r (9, 10). Torakal lokalizasyondaki
tabloda ise a¤r› genellikle geceleri artar. Özellikle alt to-
rasik, abdominal yerleflimli, s›rta yay›labilen a¤r›/dizeste-
zi/hiperestezi hastay› oldukça rahats›z eder. Kilo kayb› efl-
lik edebilir. Herniasyona yol açan fokal abdominal kas za-
af› görülebilir. Asimetrik diabetik nöropatiler içinde ayr›-
ca tuzak nöropatileri (en s›k etkilenen sinirler: Median, Ul-
nar, Peroneal) ve kraniyal mononöropatiler say›labilir (en
s›k tutulan kraniyal sinirler: III, IV, VI, VII). Özellikle III.
kraniyal sinir tutulumu a¤r›l›d›r. 

Simetrik diabetik nöropatiler asimetrik tutuluma göre da-
ha s›k görülür. Uzun süredir hem tip 1, hem de tip 2 diabet
öyküsü olanlarda görülür. Genellikle mikst tipte, ince-lif-
lerle birlikte kal›n-lif tutulumun da oldu¤u bir nöropatidir.
Distal simetrik olarak bafllayan duysal yak›nmalar içinde
a¤r› oldukça s›k söylenen bir yak›nmad›r, küçük lif tutulu-
munu telkin eden otonomik bulgular tabloyu tamamlar.
Genellikle kan flekeri regülasyonunun iyi yap›lmad›¤› has-
talarda di¤er organ tutulumu (retinopati, nefropati) bulgu-
lar›yla seyreder. 

Diabetik nöropatilerin tedavisi öncelikle iyi bir kan flekeri
kontrolünden geçer. Diabetik nöropatiyle birlikte genel
olarak a¤r› kontrolü için geçerli tedavi seçenekleri Tablo
5’te belirtilmifltir.

S‹STEM‹K HASTALIKLAR
Poliarteritis nodoza: Sistemik hastal›klardan özellikle po-
liarteritis nodoza (PAN) ve PAN tipi vaskülite yol açanlar

Resim 1: 
Diabetik radikülopleksus nöropatisi: Immunhistokimyasal
yöntemle epinöral damarlara ait LCA+ mikrovaskülit-pa-
rafin kesitler (a) .  Ayn› hastaya ait plastik kesit-miyelinli
aksonlarda a¤›r derecede kay›p (c) x40 Thionin, yar›-ince
kesit . LCA: Leucocyte complement antigen. 
(‹stanbul T›p Fakültesi-Nöromüsküler Hastal›klar 
Araflt›rma Laboratuvar› arflivinden)

(a) (b)
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hem a¤r›l› hem de genellikle asimetrik yerleflimli nöropati
tablosuna yol açarlar. PAN d›fl›nda  bu hastal›klar›n bafl›n-
da romatoid artrit (RA) gelir , ayr›ca daha nadir de olsa
lupus eritematozus (LE) seyrinde de vaskülitik nöropati
görülebilir. Bir grup nöropatide de klnik, elektrofizyolojik
ve histopatolojik olarak PAN tipi vaskülit belirtileri görül-
se de, sistemik tutulum bulgular› olmayabilir. Bu tabloya
da “izole periferik sinir vasküliti” denir, tüm vaskülitik
nöropatilerin yaklafl›k 1/3’nü oluflturur. Klinik olarak enf-
lamasyon olan sinir alan›na ait a¤r›l› dizestezilerle bafllar,
bunu genellikle motor defisit izler. A¤r›l› mononevritis
multipleks tablosu öncelikle vaskülitik etiyolojiyi telkin et-
melidir. Bafllang›çta nadir de olsa a¤r›l›, distal, simetrik
duysal-motor nöropatiye de neden olabilir. Asimetrik tutu-
lumla giden nöropatide alt ekstremitede bafll›ca peroneal
sinir, üstte ise ulnar sinir tutulur. Elektrofizyolojik incele-
meden sonra yüzeyel peroneal sinirle birlikte fibularis bre-
vis kas›ndan biyopsi yap›lmal›d›r. Vaskülitik nöropati
kombine sinir-kas biyopsisi yap›lmas›n›n birinci endikasyo-
nudur. Söz konusu biyopsi tek insizyonla söz konusu sinir
ve kas› ayn› anda ç›karmay› mümkün k›lmaktad›r. Her iki
dokudan ayn› anda biyopsi yap›lmas›n›n nedeni de fokal tu-
tulumla seyreden vaskülitik proçesin kan›tlanma flans›n›
artt›rmak içindir. Sinir ve kasta özellikle orta ve küçük
çapl› damarlarda, damar›n tüm katmanlar›n› tutan, genel-
likle trombüs ve nekrozla seyreden enflamasyon görülür
(Resim 2). Vaskülit kan›tland›ktan sonra etyolojiye yönelik
tedaviyle (kortikosteroid ve siklofosfamid) birlikte a¤r› ge-
nellikle azal›r ve kaybolur. Buna ra¤men  devam ederse
Tablo 5’teki tedavi seçenekleri denenebilir. 

Resim 2:  
Vaskülitik nöropati: Damar  du-
var› katmanlar› mononükleer il-
tihabi hücrelerce infiltre edil-
mifl, damar lumeni aç›k (a) x20,
parafin, Hematoksilen eosin.
‹çinde nekroz odaklar› olan t›-
kal› epinöriyuma ait damar (b).
Plastik kesitte miyelinli liflerin
tamam›n›n destrüksiyonu, Wal-

leryen dejeneresans›n geç evresine ait bulgular› olan ak-
sonlar (c)x40, Thionin. (‹stanbul T›p Fakültesi-Nöromüs-
küler Hastal›klar Araflt›rma Laboratuvar› arflivinden)

(a)

(c)

(b)

Goujerot-Sjögren Sendromu: Goujerot-Sjögren sendromu
ekzokrin bezlerin oto-immün hastal›¤›d›r. Göz ve a¤›z ku-
rulu¤uyla birlikte merkezi ve periferik sinir sistemi tutulu-
mu olabilir. Periferik sinir tutulumu en çok kad›nlarda gö-
rülür. Periferik sinir tutulumuna ait ataksik duysal nöro-
nopati, kronik enflamatuar demiyelinizan poliradikülopati,
trigeminal nöropati gibi çeflitli klinik tablolara rastlanaca-
¤› gibi s›kl›kla a¤r›l›, duysal-motor ve otonomik bulgular›n
efllik etti¤i nöropati en s›k görülenidir. ‹mmünsupressif
tedaviden yarar görür.

TOKS‹K/‹LACA BA⁄LI
Talyum-Arsenik: Her iki ajan da a¤r›l› duysal nöropatiye
yol açar. ‹lk semptomlar gastrointestinal sisteme aittir.
‹drar, saç ve t›rnak muayenesiyle tan› konabilir. Talyum
entoksikasyonunda saç dökülmesi tipiktir. Tan› konmas›
gecikirse her iki tablo da ilerleyicidir, ölümcül olabilir.
Metronidazol, nitrofurantoin, Taxol, talidomid, 2’,3’-dide-
oxyinosine (ddI), disulfiram gibi ilaçlar a¤r›l› nöropatiye
yol açabilir. 
Histopatolojik olarak bu nöropatilerde dev aksonlar görü-
lür. Bu bulgu bozulmufl akson transportundan dolay› nöro-
filamentlerin aksonlar› fliflirmesinden kaynaklanmaktad›r
(Resim 3)

Herediter
Amiloidoz: A¤r›l› distal, simetrik nöropatiye neden olan
familyal amiloid polinöropati (FAP) otozomal dominant
geçiflli bir herediter nöropatidir. Prognozu oldukça kötü
olan bu hastal›k için endemik bölgeler  vard›r. Avrupada,
ilk kez tarif edildi¤i Portekizle birlikte, ‹sveç ve Fransa’da
bildirilmifltir. Ayr›ca Japonyada da FAP’ye rastlanmakta-
d›r. Ülkemizden de az say›da olgu bildirilmifltir. Kad›n er-
kek oran› eflittir. Temel patoloji mutant proteinin fibriller
oluflturarak dokulara çökmesidir. En s›k görülen karaci-
¤erde sentezlenen bir protein olan transtiretine (TTR) ait
olan Val30Met mutasyonudur. Nöropati öncelikle otono-
mik bulgularla bafllar (inpotans, ortostatik hipotansiyon,

Resim 3: 
Disulfiram entoksikasyonuna
ba¤l› dev akson. X40 Thionin,
yar›-ince kesit.. (‹stanbul T›p
Fakültesi-Nöromüsküler Hasta-
l›klar Araflt›rma Laboratuvar›
arflivinden)  

Resim 4:
Familyal amiloid nöropatisi
(FAP): Endonöriyumda amiloid
birikimi x20, parafin kesit, He-
matoksilen eosin. (‹stanbul T›p
Fakültesi-Nöromüsküler Hasta-
l›klar Araflt›rma Laboratuvar›
arflivinden)
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Tablo 4: A¤r›l› Polinöropatilerde  tan›sal araflt›rmalar
Akci¤er grafisi

Kan: Biyokimya ve hemogram
Açl›k kan flekeri
Glikolize hemoglobin
Oral glukoz tolerans testi
Serum immunfiksasyon elektroforezi
Anti-Hu antikorlar›
FTA
Tiroid fonksiyon testleri
B12 vitamini düzeyi
HIV serolojisi
Sjögren antikorlar› (Ro/SS-A, La/SS-B, ANA)
Sedimentasyon
Kriyoglobulin

‹drar: Tam idrar testi
Immunfiksasyon elektroforezi

Elektrodiagnostik 
testler: Sinir iletim çal›flmalar› ve EMG

Kantitatif duysal testler
Otonomik fonksiyon testleri

BOS incelemesi
Histopatolojik  
incelemeler Deri biyopsisi (intradermal sinir liflerinin 

incelenmesi)
Sinir biyopsisi
Kas biyopsisi

Tablo 5: A¤r›l› nöropatilerde tedavi seçenekleri

Altta yatan hastal›¤›n tedavisi: Glisemi kontrolü (diabet)
Transplantasyon, dializ 
(amiloidozis,üremi)
Vitamin replasman›
Toksinden uzaklaflma

Trisiklik anti-depresanlar: Amitriptilin
Anti-konvulzanlar: Karbamazepin

Fenitoin
Gabapentin
Klonazepam
Topiramat

Anti-aritmikler: Meksiletin
Anti-depresanlar: Fluoksetin

Venlafaksin
Paroksetin

Topikal ajanlar: Kapsaisin
Lidokain

Nörostimülasyon: TENS
Akupunktur
Derin beyin stimülasyonu
Dorsal kolon stimülasyonu

Di¤er: Transdermal klonidin
Tramadol  HCl
Baklofen

diare vs), k›sa sürede buna a¤r›l› duysal bir nöropati efllik
eder. Y›llar içinde tablo ilerleyerek, a¤›r handikapa yol
açan motor defisit geliflir. Ölüm genellikle kardiyak tutu-
lum sonucu olur. Periferik sinir biyopsisinde, özellikle en-
donöriyumda amiloid birikimi görülebilir (Resim 4). Son
y›llarda, TTR karaci¤erde sentezlendi¤inden bu ölümcül
nöropatinin tedavisi için karaci¤er transplantasyonu öne-
rilmektedir. Sonuçlar yüz güldürücüdür. Bafllang›ç aflama-
s›nda görülen a¤r›l› tablo için konvansiyonel/semptomatik
tedaviler uygulanabilir. Genetik tan› konduktan sonra ka-
raci¤er transplantasyonunun erken yap›lmas› prognoz aç›-
s›ndan önemlidir. 

Fabry Hastal›¤›: X-ba¤l› geçen (galaktozidaz A eksikli¤i)
bu hastal›kta ayak ve bacaklarda fliddetli a¤r› epizodlar›y-
la kendini gösterir. Birçok  hastada a¤r›lar d›fl›nda nöro-
pati semptomlar› bulunmayabilir. Egzersiz, ›s› de¤iflikli¤i,
nemli ortam a¤r›lar›n ortaya ç›kmas›na neden olabilir. Ar-
t›k enzim eksikli¤i replasman tedavisi ile giderilebilmekte-
dir. A¤r› tedavisi için Tablo-5’te önerilen ajanlar kullan›-
labilir.

MALNÜTR‹SYONEL
Alkol-Vitamin eksikli¤i: Alkolizme ya da vitamin eksikli¤i-
ne ba¤l› durumlar a¤r›l› nöropatiye yol açar. B vitamini
eksikli¤i, özellikle tiyamin, piridoksin, B12 vitamini ve ni-
asin eksikli¤i  dizesteziye, “yan›c›” a¤r›lara neden olur.
Tedavi olarak bu vitaminlerin yerine konmas›yla birlikte,
dengeli, yüksek kalorili diyet gereklidir. Alkolün toksik et-
kisinin mi? nöropatiye yol açt›¤› ya da malnütrisyona ba¤-
l› vitamin eksikli¤inin mi? Bu durumdan sorumlu oldu¤u
tart›flmal›d›r.

Malignite
Tablo-2 ve 3’te bu bafll›k alt›nda yer alan nedenler aras›n-
da malign paraproteinemilerden primer amiloidoz (AL),
FAP’deki tablonun benzerini yapar. Yüzde yirmi olguda
multiple miyeloma efllik  eder. Serum ve idrarda ç›kan M
proteini kappa tipi hafif zincirdir. A¤r›l› duysal nöropati
ileri dönemde motor tutulum da yapar. Prognozu oldukça
kötüdür. Paraneoplastik tablolardan dorsal kök gangliono-
patisi de oldukça a¤r›l›d›r. Akci¤er, meme ve over kanser-
lerinde daha s›k görülür. Tümörün uzaklaflt›r›lmas› ve im-
münmodülatuar tedaviler (‹ntravenöz immünglobülin /
plazmaferez) önerilir.
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