G‹R‹ﬁ
Bak›r metabolizmas›ndaki do¤umsal bozukluk sonucu
özellikle karaci¤er ve beyinde bak›r birikimi ile
karakterize olan Wilson hastal›¤›nda, santral sinir
sistemi tutulumu kognitif, piramidal ve ekstrapiramidal
bulgularla ortaya ç›kar.1 MRG’de bazal ganglionlarda,
talamusta, beyin sap›nda, serebellar dentat
nükleuslarda ve serebral beyaz cevherde sinyal art›ﬂ›
izlenir.
Nispeten
daha
yeni
görüntüleme
tekniklerinden olan difüzyon a¤›rl›kl› MRG (DA-MRG)
ile nöro-Wilson hastal›¤›ndaki mikroskobik düzeydeki
histopatolojik de¤iﬂiklikler daha iyi anlaﬂ›labilir.2
Bu çal›ﬂmada hastalar›n klini¤i ile korele edilerek
Wilson hastal›¤›nda izlenebilecek DA-MRG bulgular›
sunulacakt›r.

GEREÇ ve YÖNTEMLER
Eylül 2004 ile Haziran 2007 tarihleri aras›nda, Wilson
hastal›¤› tan›s› serum ve idrar bak›r ve seruloplazmin
testleri ve karaci¤er biyopsisi ile do¤rulanm›ﬂ ve
nörolojik bulgular› nedeniyle MRG tetkiki yap›lan 8
hasta çal›ﬂma grubuna dahil edildi. Hastalar›n 2’si k›z,
6’s› erkek olup, yaﬂlar› 8-27 (ortalama 15) aras›nda idi.
1.5T MRG cihaz›nda (Siemens, Symphony, Erlangen,
Almanya) kafa sarg›s› kullan›larak yap›lan rutin MRG
tetkikinden sonra eko-planar görüntüler x, y, z
planlar›nda 5 mm kesit kal›nl›¤›nda TR/TE/NEX/
10000/139/3 de¤erlerinde ve b=0, 500 ve 1000 s/mm2
ﬂeklinde elde edildi. Apparent diffusion coefficient
(ADC) haritalamas› cihaz taraf›ndan otomatik olarak

yap›ld›. ‹ﬂ istasyonunda (Leonardo, Siemens, Erlangen,
Almanya) ADC haritalamas›ndan parsiyel volüm
artefakt›ndan etkilenmeyecek ﬂekilde 16-24 mm2’lik
alanlardan (ortalama 20 mm2) örnek al›narak ADC
de¤erleri ölçüldü.
ADC de¤erlerini karﬂ›laﬂt›rmak için yaﬂlar› 7-18
(ortalama 14) aras›nda de¤iﬂen, herhangi baﬂka bir
nedenle MRG çekimi yap›lm›ﬂ ve normal olarak
de¤erlendirilmiﬂ 8 hasta kontrol grubu olarak al›nd›.
Bu retrospektif çal›ﬂma etik kurul taraf›ndan
onaylanm›ﬂt›r.

BULGULAR
Hastalar›n tümü dizartri, distoni, ataksi, kore gibi
nörolojik bulgular nedeniyle MRG tetkiki önerilen
olgulard›. Bazal ganglionlarda T2A incelemede
hiperintens olarak izlenen alanlarda 3 hastada
difüzyon
incelemede
hiperintensite,
ADC
haritalamas›nda hipointensite izlenmiﬂ olup, ADC
de¤erleri 0.52x10-3 - 0.65x10-3 aras›nda (ortalama
0.57x10-3) (ﬁekil 1a,b), difüzyon görüntülemede ve
ADC haritalamas›nda hiperintens olarak izlenen 3
hastan›n ADC de¤erleri 1.34x10-3 - 1.70x10-3 aras›nda
(ortalama 1.52x10-3) (ﬁekil 2a,b) bulundu. Difüzyon
görüntülemede ve ADC haritalamas›nda herhangi bir
sinyal de¤iﬂikli¤i izlenmeyen 2 hastada ise ADC
de¤erleri 0.82x10-3 ve 0.89x10-3 olarak hesapland›
(ﬁekil 3a,b). Kontrol grubunun ADC de¤erleri ise
benzer ﬂekilde 0.79x10-3 ile 0.94x10-3 aras›nda
de¤iﬂmekteydi. Klinik ile birlikte de¤erlendirildi¤inde,
bu görünümlerin hastalar›n klinik bulgular›n›n süresi
ile iliﬂkili oldu¤u saptand›. ADC de¤erleri düﬂük olan
hastalar yeni ﬂikayetler ile baﬂvuran (15 gün-1 ay),
ADC de¤erleri yüksek olan hastalar ise daha uzun
süreli yak›nmalar› (1-1.5 y›l) olan hastalard›. ADC
de¤erleri normal olan hastalar›n nörolojik
ﬂikayetlerinin 3 ila 5 ayd›r devam etti¤i ö¤renildi.

TARTIﬁMA
Wilson hastal›¤› bak›r metabolizmas›nda bozukluk
sonucu dokularda patolojik bak›r birikimi ile

ﬁekil 1. Bilateral kaudat nükleuslarda ve putamende difüzyon k›s›tlamas› ile uyumlu difüzyon-a¤›rl›kl›
görüntülerde hiperintens (a), ADC haritalamas›nda hipointens (b) sinyal de¤iﬂiklikleri izlenmektedir.
(ADC de¤erleri 0.52x10-3 ile 0.58x10-3 aras›nda ölçülmüﬂtür.)

ﬁekil 2. Bilateral putamende paramanyetik madde birikimine ba¤l› sinyal de¤iﬂikliklerinin yan› s›ra
etraf›nda difüzyon a¤›rl›kl› görüntülerde hafif hiperintens (a), ADC haritalamas›nda hiperintens (b)
difüzyon art›ﬂ› ile uyumlu sinyal de¤iﬂiklikleri izlenmektedir. (ADC de¤erleri 1.34x10-3 ile 1.60x10-3
aras›nda ölçülmüﬂtür.)

ﬁekil 3. Bilateral bazal ganglionlarda ve serebral beyaz cevherde difüzyon a¤›rl›kl› görüntülerde (a) ve ADC
haritalamas›nda (b) difüzyon k›s›tlamas› ya da art›ﬂ› lehine patolojik sinyal de¤iﬂikli¤i izlenmemektedir.

seyreden otozomal resesif geçiﬂli kal›tsal bir
hastal›kt›r. En s›k karaci¤er ve santral sinir sistemi
etkilenir. Bu hastal›¤›n iﬂareti olarak kabul edilen
Kayser-Fleisher halkas›, nörolojik bulgusu olanlar›n
%95’inde, olmayanlar›n ise %50-60’›nda vard›r.
Progresif ekstrapiramidal nörolojik bozukluk Wilson
hastal›¤›n›n nörolojik tutulumunun tipik bulgusu
olup, dizartri, disfaji, apraksi ve tremor, rijidite
sendromu en s›k semptomlard›r. Tan›, serum
seruloplazmininde ve serum bak›r de¤erlerinde
azalma, idrar bak›r de¤erlerinde artma, Kayser
Fleischer halkas›, karaci¤er biyopsisi ile karaci¤erde
bak›r birikiminin gösterilmesi ile konur.3,4
Santral sinir sistemi tutulumu en s›k bazal
ganglionlarda görülür. Putamen en çok etkilenen
alan olup, globus pallidus, kaudat nükleus ve inferior
tektum ile kruslar da tutulabilir.5 Atrofi bu hastalarda
s›kl›kla izlenir. MRG’de baﬂlang›çta kronik karaci¤er
hastal›¤›na
ba¤l›
bazal
ganglionlarda
ve
mezensefalonda T1A sinyal intensitesinde art›ﬂ,
nörolojik semptomlar› olanlarda ise T2A
incelemelerde hiperintensite izlenir. T2A’daki
hiperintensite görünümü s›kl›kla klinik bulgular ile iyi
korelasyon gösterir.6 T2A’daki hiperintensiteler
ödem, gliozis, demiyelinizasyon ya da kistik
dejenerasyona ba¤l› olup, nadiren de olsa T2A’da
sinyal azalmas› ise bak›r›n paramanyetik etkisinden
kaynaklanmaktad›r.
MRG
tedaviye
yan›t›
de¤erlendirmede kullan›labilir. T2A’daki intensite
art›ﬂ›n›n sebat etmesi ya da progresyonu, tedaviye
yan›t›n olmad›¤›n›n göstergesi olarak kabul edilebilir.7
Wilson hastal›¤›n›n tan›s›nda MR spektroskopi de
kullan›lm›ﬂ, ancak kontrol grubu ile arada bir fark
olmas› nedeniyle tan›ya katk›s›n›n olmad›¤›
sonucuna var›lm›ﬂt›r.8
Son y›llarda gittikçe yayg›n olarak kullan›lan ve
temelde en s›k serebrovasküler hastal›klar nedeniyle
yap›lan ve su moleküllerinin hareketine dayanan DAMRG’nin yeri Wilson hastal›¤›nda da tart›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Klinik bulgular ile DA-MRG aras›nda korelasyon
izlenmiﬂ olup, semptomatik hastalarda bazal
ganglionlarda ve mezensefalonda ADC de¤erlerinde

art›ﬂ, asemptomatik hastalarda ise azalma
bulunmuﬂtur.7,9 Wilson hastal›¤›n›n histopatolojisi ile
paralel olarak, bak›r birikimine sekonder hücre
ﬂiﬂmesine ba¤l› difüzyon k›s›tlamas› ya da ilerleyen
dönemde nekroz, spongiform dejenerasyon ve
demiyelinizasyona ba¤l› artm›ﬂ difüzyon izlenir.9,10
Bu konuyla ilgili bir çal›ﬂmada da hastal›¤›n süresi ve
klini¤i ile iliﬂkilendirmeksizin DA-MRG’de iki tip
görünüm oldu¤u ve bu görünümlerin histopatolojik
de¤iﬂiklikleri yans›tt›¤› sonucuna var›lm›ﬂt›r.11
Bizim çal›ﬂmam›zda da benzer ﬂekilde iki tip DAMRG bulgusu d›ﬂ›nda iki hastada normal görünümlü
DA-MRG tetkikleri de izlenmiﬂtir. Sitotoksik ve
vazojenik ödem izlenen ve normal DA-MRG,
hastal›¤›n süresi ile iliﬂkili bulunmuﬂtur. Difüzyon
k›s›tlamas› olan olgular›n klini¤i daha akut, art›ﬂ› olan
hastalar›n klini¤i ise daha uzun sürelidir. DA-MRG
tetkikinde sinyal de¤iﬂikli¤i olmayan hastalar›n klinik
bulgular› ise subakut dönem ile uyumlu
bulunmuﬂtur. Bu sonuç asl›nda önceki çal›ﬂmada
belirtilen histopatolojik de¤iﬂikliklerin de göstergesi
olarak kabul edilebilir.11
Sonuç olarak, DA-MRG’de Wilson hastal›¤›nda farkl›
paternde izlenen sinyal de¤iﬂiklikleri mikroskobik
düzeydeki histopatolojik de¤iﬂiklikleri yans›t›r. Bu
bulgular hastalar›n klinik bulgular›n›n süresi ile
korele edilebilir.
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