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ABSTRACT
According to the World Health Organization (WHO) diagnostic criteria,  
Creutzfeldt-Jakob disease (CJD) is probable if periodic sharp wave complexes
are recorded on electroencephalography (EEG). Recently, diffusion MRI takes
an important place in the early diagnosis. The clinical findings of sporadic
CJD consist of progressive dementia, myoclonus, ataxia and visual symptoms,
while in the Heidenhain variant, the visual symptoms are the initial one 
occurring weeks before other symptoms. Herein, we report two cases of 
Heidenhain variant of CJD with visual hallucinations, cortical blindness and
diplopia. The patients were suspected of having CJD due to their clinical and
EEG findings and were finally diagnosed after detection of protein 14-3-3 in 
the cerebrospinal fluid. Patients presenting with visual sings and 
abnormal behaviors should be investigated with repeated EEG recordings, and
if periodic sharp wave complexes are observed, other tests should be ordered.
(Archives of Neuropsychiatry 2011; 48: 71-4)
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ÖZET
Muhtemel Creutzfeldt-Jakob (CJH)  tan›s› için Dünya Sa¤l›k Örgütü (WHO) tan›
kriterlerinden biri elektroensefalografide (EEG) periyodik keskin dalga deflarjla-
r›n›n görülmesidir. Son y›llarda difüzyon MR görüntüleri erken tan›da önem
kazanm›flt›r. Sporadik CJH'nin klinik bulgular› progresif demans, myoklonus,
ataksi ve görsel semptomlardan oluflurken, Heidenhain varyant›nda görsel
semptomlar di¤er semptomlardan haftalarca önce bafllang›ç bulgusu olarak or-
taya ç›kar. Bu yaz›da görsel halüsinasyonlar›, kortikal körlü¤ü ve diplopisi olan
Heidenhain varyant› iki CJH olgusu sunulmaktad›r. Olgular›n klinik ve EEG bul-
gular› ile CJH’den flüphelenilmifl ve BOS 14-3-3 protein testi ile tan› kriterleri ta-
mamlanm›flt›r. Görsel semptomlar ve davran›fl de¤ifliklikleri ile baflvuran hasta-
larda tekrarlayan EEG çekimleri yapmak ve e¤er periyodik keskin dalga 
kompleksleri saptan›rsa di¤er tan› testlerini istemek gerekir. (Nöropsikiyatri 
Arflivi 2011; 48: 71-4)
Anahtar Kelimeler: Heidenhain varyant, Creutzfeldt-Jakob Hastal›¤›, görsel
semptomlar, EEG

Girifl

Prion hastal›klar› ayn› cinsler aras›nda bulaflan, fatal seyirli
ve halen bilinmeyen birçok yönü ile ilgi çeken bir hastal›k gru-
budur. Koyunlarda “scrapie”, s›¤›rlarda büyükbafl süngerimsi
ensefalopati (deli dana hastal›¤›) ve insanlarda Creutzfeldt-Ja-
kob (CJH) hastal›¤› bu grupta yer al›r. CJH ilk 1920’lerde tarif
edilmifl olmakla birlikte 1995’te ‹ngiltere’de s›¤›rdan insana bu-
laflabilen yeni bir varyant bildirilmifltir (1,2). Prion proteini nor-
malde insanda da var olan, ne RNA ne de DNA yap›s›nda olan

ve görevi halen tam olarak netleflmemifl sinaptik iletiminde rol
oynad›¤› düflünülen bir yap›d›r. Ancak bu proteinin üç boyutlu
diziliflinin farkl›laflmas› prion hastal›klar›nda görülen formunu
oluflturur ki, bu dönüflümün nas›l oldu¤u halen bilinmemektedir.
Dönüflüme u¤ram›fl prion proteinleri hücreler içinde birikerek
vakuolar dejenerasyon ve baz› fibriler yap› oluflumlar› ile beynin
süngerimsi bir forma dönüflmesine sebep olur (3). 

Olgular›n %85’ini oluflturan sporadik CJH’nin klini¤i progre-
sif demans, ataksi, görsel semptomlar ve miyoklonik at›mlarla
karakterizedir. Sporadik CJH’de %10 olgu görsel semptomlarla
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baflvurmaktad›r, ancak ileri dönemlerde bu oran %50‘ye kadar
ç›kmaktad›r (4,5). Sporadik formun daha nadir görülen Heiden-
hain varyant›nda ise görsel semptomlar biliflsel disfonksiyon-
lardan haftalarca önce kendini göstermekte ve bu hastalar ge-
nellikle oftalmologlara baflvurmaktad›r. Bu varyant›n en s›k sap-
tanan bulgular› bulan›k görme, kortikal körlük ve görsel yan›lsa-
malar olarak say›labilir (6). Görsel semptomlar bafllad›¤›nda be-
lirgin demans bulgusu gözlenmez ancak göz muayenesinde bir
patoloji saptanmazken kiflinin okuma veya televizyon seyretme-
yi b›rakt›¤› öyküsü al›nabilir (6).

Bu yaz›da görsel semptomlarla baflvuran iki muhtemel Hei-
denhain varyant› sporadik CJH olgusunda elektroensefalografi
(EEG) bulgular›n›n hastal›k tan›s›ndaki yeri vurgulanacakt›r.

Olgular

Olgu 1: Baflvurusundan yaklafl›k 25 gün önce bafllayan bu-
lan›k görme, ara ara hiç görememe ve 3 hafta sonras›nda an-
lams›z konuflma, dengesizlik flikayetleri olan 58 yafl›ndaki kad›n
hasta servise yat›r›ld› ve nörolojik muayenesinde sol homonim
hemianopsi ve ataksi d›fl›nda patoloji saptanmad›. Yat›fl›n ilk

haftas›nda çekilen kranyal MR görüntülemesi normal olarak ra-
porland›. Ancak 2 gün sonra kendi istekleri ile baflka bir merke-
ze giden hastan›n 18 gün boyunca meningoensefalit tan›s› ile
tedavi edildi¤i ö¤renildi. Hastan›n genel durumunun giderek bo-
zulmas› üzerine tekrar klini¤imize baflvuran hastan›n fluuru
somnolans halindeydi, zaman zaman ajitasyonlar› oluyordu.
Herhangi bir taraf bulgusu yoktu, plantar yan›tlar› bilateral eks-
tansör olarak saptand›. Olay›n bafllang›c›ndan yaklafl›k bir bu-
çuk ay sonra çekilen bilgisayarl› beyin tomografisinde serebral
atrofi gözlendi. Çekilen ilk EEG’de zemin aktivitesinde yayg›n
yavafllama gözlendi  (Resim 1). Ayn› gece hasta generalize to-
nik klonik nöbet geçirdi. Lomber ponksiyon yap›ld› ve ayr›nt›l›
BOS tetkiklerinde herhangi bir anormalli¤e rastlanmad›. Alt so-
lunum yolu enfeksiyonu geliflmesi üzerine entübe edilerek ven-
tilatöre ba¤land›. Solunum yolu enfeksiyonu düzelince hasta
ventilatörden ayr›ld› ancak fluur bozuklu¤u devam ediyordu. ‹lk
EEG’den 12 gün sonra çekilen EEG’de yayg›n yavafllama ve bi-
lateral periyodik keskin dalga deflarjlar› (Resim 2) gözlenmesi
üzerine bu bulgularla CJH olabilece¤i düflünüldü ve buna yöne-
lik d›fl merkezde yap›lan BOS 14-3-3 protein tetkiki gönderildi.
Hastan›n bu arada herhangi duyusal bir uyaranla tetiklenen
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Resim 1. Birinci olgunun ilk EEG’sinde sadece yayg›n zemin aktivitesi ya-
vafllamas› izlenmektedir

Resim 2. Birinci olgunun sonraki EEG’sinde zemin aktivitesinde yavafllama
ve periyodik keskin dalga kompleksleri gözlenmektedir

Resim 4. ‹kinci olgunun EEG’sinde sol hemisferde daha belirgin periyodik
keskin dalga deflarjlar› izlenmektedir

Resim 3. Birinci olgunun difüzyon a¤›rl›kl› MRG’sinde bilateral kaudat 
nukleus, lentiform nukleuslarda ve sa¤ oksipital kortekste belirgin sinyal
art›fl› gözlenmektedir  



miyoklonik at›mlar› bafllad›. Yat›fltan 1 ay sonra yap›lan difüzyon
MR incelemede ise bilateral kaudat nükleus ve lentiform nükle-
uslarda belirgin sinyal art›fl› gözlenmekteydi (Resim 3). Benzer
bulgular sa¤ oksipital korteks bölgesinde de mevcuttu. Hasta ilk
bulgulardan 2 ay sonra kaybedildi. Daha sonra BOS 14-3-3 pro-
teini sonucu pozitif geldi.

Olgu 2: Yaklafl›k 3 haftad›r var olan gözünün önünde karar-
malar, objelerin fleklini oldu¤undan farkl› görme, çift görme, bafl
dönmesi ve uykusuzluk flikayetleri ile baflvuran 64 yafl›ndaki er-
kek hastan›n, nörolojik muayenesinde ataksi d›fl›nda baflka bir
anormal bulgu saptanmad›. Rutin biyokimya ve hemogram de-
¤erleri normal olarak saptand›. Karotis ve vertebral arter Dopp-
ler USG, kranyal MR ve difüzyon MR bulgular› normal olan has-
ta bafl dönmesine yönelik semptomatik tedavi ile takibe al›nd›.
Ancak 25 gün sonra yap›lan kontrolde hastan›n etraf› ile iletifli-
mini kesti¤i, yemek yemedi¤i ö¤renildi ve belirgin demans bul-
gular› saptanmas› sebebiyle servise al›nd›. Çevre ile iletiflimi ta-
mamen kaybolmufl, görmesi daha da kötüleflmifl olan hastan›n
görme keskinli¤i de¤erlendirilemedi. Yutma güçlü¤ü de baflla-
yan hastaya nazogastrik sonda tak›ld›. Birkaç gün içerisinde
hastan›n genel durumunun kötüleflmesi, sa¤ üst ekstremitede
spastisite ve miyoklonik at›mlar›n›n geliflmesi üzerine takibine
yo¤un bak›m ünitesinde devam edildi. Meningoensefalit
tan›s›na yönelik yap›lan lomber ponksiyonda BOS incelemesi
aç›l›fl bas›nc› 220, kapan›fl 80 mmH2O iken biyokimyasal, serolo-
jik, patolojik de¤erlendirmeler normal bulundu. BOS'un Gram
boyamas›nda bakteri izlenmedi. fiikayetlerin bafllang›c›ndan bir
ay sonra çekilen EEG’de yayg›n zemin aktivitesi yavafllamas›na
efllik eden sol hemisferde daha belirgin periyodik lateralize edi-
ci deflarjlar gözlendi (Resim 4). Söz konusu EEG bulgular› klinik
ile beraber de¤erlendirilince hastan›n CJH olabilece¤i düflünül-
dü. D›fl merkezli bir laboratuvarda yap›lan BOS 14-3-3 protein
incelemesi pozitif olarak sonuçland›. Hasta ventilatör destekli
oldu¤undan tekrar difüzyon ve kranial MR incelemesi yap›la-
mad›; semptomlar›n bafllang›c›ndan yaklafl›k 3 ay sonra hasta
kaybedildi. 

Tart›flma

CJH her ne kadar kendine özgü klini¤i ve laboratuvar bulgu-
lar› olan bir hastal›k olsa da, ortaya ç›k›fl çeflitlili¤i ve 1/1000 000
gibi nadir görülen bir hastal›k olmas› sebebiyle tan›s›nda gecik-
meler olabilmektedir. Literatüre bakt›¤›m›zda olgu bildirimlerin-
de hastalar›n genellikle psikiyatri servislerinde yat›r›ld›¤› veya
baflka nörolojik hastal›k ön tan›lar› (Alzheimer demans, sereb-
rovasküler olay, servikal radikülopati vs) ile tetkik ve tedavi edil-
di¤ini görüyoruz. Kesin tan› kriterleri içerisinde yer alan beyin
biyopsisi her zaman uygulanmas› kolay bir yöntem de¤ildir.
BOS’ta 14-3-3 protein incelemesi ise maliyetli, d›fl merkezlere
ba¤›ml›, geç sonuç veren ama daha az invaziv bir tetkiktir. Yap›-
labilen di¤er tetkiklerden kranyal MRG ve EEG incelemelerinde
de kendine özgü bulgular elde edilebilir. EEG’de jeneralize veya
lateralize periyodik keskin dalgalar, MRG’de FLAIR veya difüz-
yon a¤›rl›kl› görüntülemelerde korteks, striatum ve talamuslar-
da hiperintens görüntüler saptanabilir (7). Son y›llarda difüzyon
a¤›rl›kl› görüntüler CJH için oldukça duyarl› kabul edilmektedir

(7). Ancak Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün (WHO) tan› kriterleri içeri-
sinde EEG bulgular› önemli yer tutmakta fakat MRG bulgular›
henüz yer almamaktad›r (8). Bu kriterlere göre muhtemel CJH
tan›s› için ya BOS’ta 14-3-3 proteini veya EEG’de periyodik dal-
ga deflarjlar› olmas› gerekir. Bizim sundu¤umuz iki olgu klinik
bulgular›, BOS 14-3-3 protein pozitifli¤i ve EEG’de gözlenen pe-
riyodik keskin dalga deflarjlar› ile muhtemel CJH olarak kabul
edilebilir. Ancak olgular›m›z›n her ikisinin de ilk bafllang›ç
semptomlar›n›n görsel olmas› (bulan›k görme, çift görme, cisim-
lerinin fleklini bozuk görme gibi) ilk planda baflka hastal›klar›
ça¤r›flt›rmaktad›r. Görsel semptomlar yeni varyant CJH’de daha
belirleyici iken hastalar›m›z›n ileri yafl›, yaflam sürelerinin k›sa-
l›¤› ve tipik EEG bulgular› bu varyant olma olas›l›¤›ndan uzaklafl-
t›rm›flt›r. Ancak görsel semptomlar›n haftalarca önce bafllama-
s› sporadik CJH’nin Heidenhain varyant›na uygun özellikler
içermektedir. 

CJH tan›s›nda EEG’nin sensitivitesi %64, spesifitesi %91 ola-
rak bildirilmifltir (9). Birçok olguda ilk çekilen EEG’lerde tipik bul-
gular gözlenmezken, genellikle birer haftal›k aralarla yap›lacak
takip EEG’ler önerilir. Buna ra¤men otopsi ile ispatlanm›fl CJH olgu-
lar›nda %36 oran›nda tipik periyodik deflarjlar gözlenmeyebilir (9).
Bunun yan› s›ra invaziv olmayan, ulafl›lmas› kolay bir tetkik olan
kranyal difüzyon görüntülerin sensitivitesinin %91 ve spesifitele-
rinin de %95 oldu¤u bilinmektedir (10). Literatürde Heidenhain
varyant› olarak bildirilen olgularda difüzyon MRG’de parietooksi-
pital sinyal de¤ifliklikleri bildirilmekte ve özellikle FDG PET/CT’nin
erken tan›da önemi vurgulanmaktad›r (11). Bizim ilk olgumuzda
da difüzyonda oksipital kortekste sinyal art›fl› gözlenmifltir. Pato-
loji çal›flmalar›nda da oksipital bölgede ise daha belirgin, limbik
bölge ve bazal ganglionlarda daha az hasar tespit edilmifltir ki bu
bulgular bu hastalarda di¤er CJH formlar›nda gözlenen demans
ve davran›fl de¤iflikliklerinin neden ön planda olmad›¤›n› aç›kla-
y›c› de¤erdedir (6). 

Subakut veya kronik flikayetlerle gelen hastalarda bazen di-
füzyon MRG akla gelmeyebilir veya 2. olguda oldu¤u gibi çekilen
kranyal MRG’de herhangi bir patoloji gözlenmeyebilir, bu nokta-
da nöroloji kliniklerinin kendi bünyesinde yer alan laboratuarla-
r›nda yap›lacak EEG çekimi farkl› bulgularla bize ›fl›k tutabilir.

Difüzyon MRG’de kortikal sinyal art›fl› olan hastalar›n hep-
sinde EEG’de periyodik deflarjlar gözlenmektedir (12). MRG’de
lezyon tutulumunun taraf›na göre EEG’de de bununla uyumlu
deflarjlar saptanmaktad›r. Bilinmesi gereken önemli bir ayr›nt›
ise sadece striatum tutulumu oldu¤unda EEG’de bahsedilen pe-
riyodik dalgalar gözlenmeyebilir ancak tek bafl›na striatum tutu-
lumu s›k görülen bir durum de¤ildir. Heidenhain varyant› oldu¤u
patolojik olarak gösterilmifl bir olguda ise kranyal MRG’de göz-
lenen lezyon alanlar› ile otopsi de saptanan gliozis, prion prote-
in birikimleri ve spongiform de¤ifliklik alanlar› korelasyon gös-
termemifltir (13). Konuyu ayd›nlatmak aç›s›ndan patoloji eflli¤in-
de yap›lacak ileri çal›flmalara ihtiyaç vard›r.

Sonuç olarak klinikte görsel semptomlar ve baz› davran›fl
de¤ifliklikleri ile gelen kraniyal MRG’si normal olan hastalarda
tekrarlayan EEG çekimleri tipik deflarjlar›n yakalanmas›n› sa¤-
layacakt›r. Bu EEG bulgular› ile CJH düflünülen olgularda mut-
lak suretle difüzyon MRG ve BOS 14-3-3 protein incelemeleri
yap›lmas› ise tan›y› netlefltirecektir. 
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