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Kortikobazal Sendrom ile Prezente Olan Sporadik Creutzfeldt-Jakob
Hastalığı: Nadir Bir Olgu
Sporadic Creutzfeldt-Jakob Disease Presenting as Corticobasal Syndrome: A Rare Case
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Sayın Editör,
Elli altı yaşında erkek hasta, sol kolda başlayan beceriksizlik
ve kuvvet kaybı nedeniyle dış merkez beyin cerrahi bölümüne
başvurdu. Yapılan tetkiklerde difüzyon manyetik rezonans
görüntülemede (MRG) kısıtlılık izlenmesi üzerine akut inme
tanısı ile hastaya düşük molekül ağırlıklı heparin tedavisi verildiği,
hastada taburcu olduktan bir ay sonra, ümitsizlik, az konuşma,
hareketlerde yavaşlama, dengesizlik, içe kapanıklık ve unutkanlık
başladığı öğrenildi.
Bu şikayetlerinden dolayı günlük yaşam aktivitesi olumsuz
etkilenen hasta altı ay sonra nöroloji polikliniğine başvurdu.
Yapılan muayenede miyoklonus, dizartri, bilateral üst
ekstemitede apraksi, yabancı el fenomeni, solda daha belirgin
olan bilateral rijidite ve bradikinezi saptandı. Duygulanımı
depresif durumdaydı. Mini Mental Durum Muayenesi (MMSE)
skoru 16/30 bulundu. Laboratuvar incelemelerinde; otoimmün
belirteçler ve paraneoplastik panel normal sınırlarda saptandı.
Oftalmolojik muayene normaldi. Kraniyal MRG’de hafif ve
yaygın kortikal atrofi izlendi. Muayene özelliklerinden hastaya
klinik muhtemel kortikobazal sendrom tanısıyla L-dopa 375 mg/
gün başlandı.
Hastanın üç ay sonraki kontrolünde şikayetlerinde artış
olduğu öğrenildi. Yapılan muayenede bilateral rijidite,
bradikinezi ve apati tablosunun olduğu saptandı. MMSE skoru
10/30 bulundu. Hastanın kraniyal MRG’sinde FLAIR kesitlerde
iki taraflı globus pallidus, putamen ve kaudat nükleusta
hiperintensite olduğu izlendi. Difüzyon ağırlıklı incelemede ise
bilateral kaudat nükleus, putamen ve kortekste yaygın difüzyon

kısıtlılığı (‘cortical ribbon’ bulgusu) saptandı (Şekil 1). Mevcut
görüntüler ile hastadan Creutzfeldt-Jacob hastalığı (CJD) ön tanısı
ile video elektroensefalografi (EEG) istendi. Video EEG’de CJD
için klasik olan; 3-15 saniyede bir, 1 Hz’lik periyodik dalgaların
trifazik dalga formunda düzenli olarak açığa çıktığı izlendi
(Şekil 2). Hastanın beyin omurilik sıvısı (BOS) incelemesinde
hücre ve mikroorganizma görülmedi. BOS proteini (61 mg/
dL) yüksek bulundu. BOS paraneoplastik belirteçleri ve limbik
ensefalit paneli negatif saptandı. Hastada BOS 14-3-3 proteini
çalışıldı. Ancak, sonuç negatif bulundu.
“MRG-CJD Consortium” Kriterleri (2009) sporadik CJD
tanısında yol göstericidir (1). Pozitif MRG bulguları difüzyon
veya FLAIR ağırlıklı MRG’de kaudat nükleus ve putamende
veya en az iki kortikal alanda (temporal-parietal-oksipital) yüksek
sinyal anormalliği olarak tanımlanmıştır. Pozitif EEG bulgusu ise
periyodik keskin dalga kompleksleri olarak tanımlanır. Difüzyon
ağırlıklı sekanslar CJD düşünülen hastalarda özgüllük ve duyarlılığı
yüksek olması nedeniyle mutlaka kraniyal görüntülemeye dahil
edilmelidir (2).
EEG’de akut dönemde zemin ritminde yavaşlama gibi nonspesifik bulgular izlenebilir; ancak hastalık ilerledikçe, hastalık
için tipik olan 0,5-2 saniyede bir ortaya çıkan bifazik veya trifazik
periyodik keskin dalga deşarjları izlenir. Klinik olarak şüphe
duyuluyorsa EEG çekimleri tekrarlanmalıdır.
CJD kesin tanısı nöropatoloji ile konmaktadır. Ancak muhtemel
CJD ve olası CJD tanısı için hızlı ilerleyen demans tablosu ile
birlikte klinik muayene bulguları (miyoklonik jerkler, piramidal
veya ekstrapiramidal bulgular, akinezi veya mutizm tablosu) ve
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Şekil 1. Difüzyon ağırlıklı kesitlerde bilateral kortekste yaygın difüzyon kısıtlılığı (cortical ribbon) izlenmektedir. Görüntüler Creutzfeldt-Jacob
hastalığı için tipiktir.

Şekil 2. Elektroensefalografide 3-15 saniyede bir, 1 Hz’lik periyodik dalgaların trifazik dalga formunda düzenli olarak açığa çıktığı izlenmektedir.
Elektroensefalografi bulgusu yavaş virüs enfeksiyonu ile uyumludur.
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yardımcı inceleme teknikleri (EEG’de periyodik trifazik dalgalar,
BOS incelemede 14-3-3 protein pozitifliği ve kraniyal MRG’de
’cortical ribbon’ bulgusu, talamus ve bazal gangliyonlarda sinyal
artışları) gerekmektedir (3).
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