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Giriş: Disfaji, nörodejeneratif hastalığı olan kişilerde hayatı tehdit eden komplikasyonlardan
biridir. Multiple skleroz (MS) da nörodejeneratif hastalıklardan biridir. Araştırmacılar şimdiye
kadar videofloroskopi, manometri ya da endoskopi gibi diğer yöntemlerle daha çok istemli
yutma değerlendirmişlerdir. Fakat spontan yutmayı değerlendirmek üzere uyku ve
uyanıklıktaki spontan yutma sayıları dışında çok fazla çalışma bulunmamaktadır. Tüm gece
çekilen elektroensefelografi (EEG) kayıtları spontan yutma sayısı, öksürüklü aspirasyon ve
öksürüğün eşlik etmediği sessiz aspirasyonu değerlendirmek için en uygun yöntem olabilir.
Maalesef tüm gece kayıtlanan uyku EEG zaman alıcı, pahalı ve tüm disfajik hastalara uygun
değildir. Ancak Ertekin ve ark. yakın zamanda Parkinson hastaları ve normal kontrollerde
sürekli spontan yutmayı değerlendirmek üzere 1 saatlik poligrafik kayıtlama yöntemini
geliştirmişlerdir. Biz de bu çalışmada 1 saatlik poligrafik EEG kayıtlama yöntemini
kullanarak MS hastalarında spontan yutmayı değerlendirmeyi amaçladık.
Yöntem: Kliniğimizde MS tanısı ile takipli 49 MS hastası ve demografik özellikleri benzer
19 kontrol çalışmaya dahil edildi. Disfaji değerlendirme skalasına göre grade 1 ve 2 hastalar
alındı. Oniki kanallı EEG cihazı kullanıldı. Beş kanal elektromyografi (EMG) kaydı içindi.
Yutma süresince larinksinvertikal hareketlerini kayıtlamak için laringealsensor kullanıldı.
Kardiak ritim, solunum ve sempatik deri yanıtları (SSR) da yutma boyunca senkron bir
şekilde kaydedildi.
Bulgular:Çalışmamızda 49 MS hastasının 9’u (%18,4) erkek, 40’ı (%81,6) kadındı.
Hastaların yaş ortalaması 37,9’du (18-58 arasında). Kontrollerin 13’ü kadın (%68,4), 6’sı
erkek (%31,6) ve yaş ortalamaları 37,2’ydi (21-61 arasında).
MS olgularında uyanıklıktaki yutma sayısı (p: 0,006), tekli yutma (p:0,027), ikili yutma
(p:0,005), üçlü yutma (p:0,001), ikili ve üçlü yutma (p:0,002), salvo tip yutma (p:0,024)
kontrol grubuna göre anlamlı fazlaydı. Olgularda 5’li, 6’lı, 7’li, 8’li salvo tip yutma
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gözlenirken kontrollerin hiçbirinde gözlenmedi. Disfajili MS hastalarında 6’lı, 7’li, 8’li salvo
gözlenirken,disfajisi bulunmayan MS hastalarında sadece 4’lü ve 5’li salvo tip yutma
gözlendi.
Tartışma:Salvo tip yutma patolojik bir yutma tipidir. MS hastalarında bölünmüş yutma ve
salvo tip yutma klinik olarak disfajileri olmasa da elektrofizyolojik olarak ortaya çıkabilir. Bu
durum sessiz aspirasyonların nedeni olabilir. Poligrafi yöntemi ile sessiz aspirasyonlar erken
tespit edilebilir. Bu metot, güvenli, kolay uygulanabilir, tekrarlanabilir ve ucuz bir yöntemdir.
MS’li hastalarda ve kronik disfajiye neden olabilecek diğer nörodejeneratif hastalıklarda
disfajinin erken tespitinde kullanılabilir. Böylece aspirasyonun erken dönemde önlenmesinde
yararlı olabilir.
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Background : Dysphagia is knownto be one of themostcommonand lifethreateningcomplications in patientswithneurodegenerativediseases. Multiplesclerosis (MS) is
one of theneurodegenerativediseasesalso.
Researcershavestudiedmostlythevoluntaryswallowingbyothermethodswhicharevideofloroscop
hy, manometryorendoscopy. But spontaneousswallowing has not
beenfrequentlystudiedexceptthestudiestomeasurethe rate of swallowing in
awakesubjectsandduringsleep. Wholenightsleepelectroencephalography (EEG) may be
themostappropriateapproachtomeasurethe rate of spontaneousswallowingforobservation of
theaspirationcoughorsilentaspirationwithoutcough. Unfortunately, sleep EEG in
allnightrecording is time consuming, expensive, and not applicabletoeverydysphagicpatients.
However, Ertekin et al. haverecentlydeveloped a techniqueforcontinuousevaluation of
spontaneousswallowingusing 1 hourpolygraphicrecording in normal
humancontrolsandpatientswith Parkinson disease. Weaimed in
thisstudytoevaluatespontaneousswallowing in MS patientsusingbypoligraphic EEG
recordingmethod.
Methods: 49 patientswho had beenfollowedup in ourclinicwith a diagnosis of MS and 19
controlsubjectswithsimilardemographicfeatureswereincluded in thisstudy. Patientsweregrade
1 or 2 accordingtodysphagiaevalutionscale. Weused a twelve-channel EEG device.
Fivechannelsweretorecordtheelectromyography

(EMG)

Wealsousedonechannelforlaryngealsensorforverticalmovements

signals.
of

thelarynxduringswallowing. Cardiacrhythm, respirationandsympathetic skin responses (SSR)
weresynchronouslyrecordedduringswallowing.
Results: Inourstudy of 49 MS patients, 9 (18,4%) of themweremaleand 40 ( 81,6%) of
themwerefemale. Themeanage of patientswas 37,9 (between 18-58). 13 (68,4%) of
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thecontrolswerefemale, 6 (31,6%) of themweremalepatientswhosethemeanagewas 37,2
between 21 and 61.
Thereweresignificantdifferencebetween MS andcontrolgroup in number of swallowing in
awake (p: 0,006), number of singleswallowing (p: 0,027), doubleswallowing (p: 0,005),
tripleswallowing (p: 0,001), doubleplustripleswallowing (p: 0,002) salvotypeswallowing (p:
0,024).
Whilesalvotype 5, 6, 7, 8 wereobserved in MS patientsgroup, therewerenothesetype salvo
swallowing

in

controlgroup.

patientswithdysphagia,

only

Whilesalvotype
salvo

type
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6,
and

7,

8
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wereobserved
wereobserved

in

MS

in

MS

patientswithoutdysphagia.
Conclusion:Salvo typeswallowing is a type of pathologicswallowing.
Divideddeglutitionandsalvotypeswallowing can be determinedbyelectrophysiologicalmethods
in MS patientswithoutdysphagia. This is one of thereason of silentaspirations.
Thismethoddemonstratesthe presence of subclinicaldysphagiabefore severe
clinicalpicturedeveloped. Thismethod is safe, easilyapplicable, repeatable,
andsuitableforlongitudinalstudies of chronicalneurogenicdysphagia. MS
patientsmayhavesubclinicdysphagiaandsubclinicdysphagia can be determinedbypoligraphic
EEG recording.
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